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Piątkowe interwencje na Lotnisku Chopina

24.05.2021 Dagmara Bielec-Janas

W piątek (21 maja 2021 roku) funkcjonariusze z Grupy Interwencji
Specjalnych Placówki Straży Granicznej Warszawa - Okęcie dwukrotnie
podejmowali interwencję wobec pasażerów niewykonujących poleceń
załogi statku powietrznego.

W pierwszym przypadku
funkcjonariusze
interweniowali wobec
obywatela RP, który
przyleciał z Keflaviku.
Pasażer zakłócał porządek na
pokładzie samolotu - nie
stosował się do obowiązku
zasłaniania ust i nosa
podczas lotu oraz wykazywał
agresywne zachowanie
wobec personelu
pokładowego i pasażerów. Po
wylądowaniu samolotu, na
miejsce przybyli
funkcjonariusze z Grupy
Interwencji Specjalnych.
Pasażer został wezwany do
opuszczenia samolotu i
pouczony o możliwości
użycia wobec niego środków
przymusu bezpośredniego w
przypadku nie wykonywania
przez niego poleceń
funkcjonariuszy. 33-latek
dobrowolnie opuścił pokład
samolotu i w asyście
funkcjonariuszy GIS został
przewieziony do pomieszczeń

Interwencja funkcjonariuszy GIS na pokładzie samolotu/archiwum
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służbowych Straży
Granicznej, gdzie zgodnie z
art. 210 ust. 1 pkt. 9 Ustawy
Prawo Lotnicze za
popełnione wykroczenie
został ukarany grzywną w
drodze mandatu karnego
kredytowanego.

Do podobnego zdarzenia doszło tego samego dnia, po przylocie samolotu z Oslo. Tym
razem funkcjonariusze interweniowali wobec 38-letniego mieszkańca Lublina. Mężczyzna
poza nie stosowaniem się do poleceń kapitana statku podczas rejsu oraz odmowy noszenia
maseczki ochronnej był pod wpływem alkoholu. Po wylądowaniu samolotu i opuszczeniu
go w asyście funkcjonariuszy z GIS, podróżny został doprowadzony do pomieszczeń
służbowych Straży Granicznej. Z uwagi na silny stan upojenia alkoholowego, mężczyznę
poddano badaniu bezustnikowym testerem AlcoLook na obecność alkoholu. Wynik
pomiaru wskazał 2,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, dlatego podjęto decyzję
o umieszczeniu 38-latka w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych. W trakcie
interwencji, mężczyzna zachowywał się bardzo agresywnie i wulgarnie. Za swoje
zachowanie, które wyczerpało znamiona art. 210 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Lotnicze oraz
art. 141 kodeksu wykroczeń, został ukarany mandatami karnymi kredytowanymi w kwocie
500 zł oraz 100 zł.


