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Opis problemu

Od kilku lat Urząd Lotnictwa Cywilnego obserwuje niepokojący trend polegający na 
kierowaniu wiązki lasera w kierunku startujących i lądujących samolotów.

W 2017 roku w Polsce zgłoszono 136 incydentów kierowania lasera w stronę samolotu, w 
tym aż 111 dotyczyło samolotów pasażerskich. To około 30 proc. więcej niż w 2016 roku.

Pilot podczas podchodzenia do lądowania i startu wykonuje szereg czynności, które 
wymagają skupienia, dlatego dekoncentracja w tym momencie może stworzyć zagrożenie 
dla bezpieczeństwa lotu, a w konsekwencji życia i zdrowia załogi oraz pasażerów na 
pokładzie samolotu.
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Statystyki dotyczące zdarzeń z użyciem lasera w Polsce









Wpływ kampanii informacyjnych na liczbę zdarzeń z użyciem lasera







Przepisy karne w Polsce i innych krajach europejskich

Grzywna (średnio 500 zł), kara ograniczenia wolności lub pozbawienia 

wolności do 1 roku.

W projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze planowane jest 

wprowadzenie zaostrzenia górnej granicy grzywny tj. max. 100 000 

tys. zł.

Kara grzywny do 2500 GBP (ok. 11 998 zł).

Kara sześciu miesięcy pozbawienia wolności i grzywna w wysokości 7 

500 EUR. (ok. 31 575 zł).

Kara pozbawienia wolności do lat dziesięciu. 

Dodatkowo grozi za to grzywna w wysokości do 50 000 Euro (ok. 

210 400 zł).



Cele kampanii:

Uświadomienie konsekwencji karnych za emitowanie wiązki 
lasera w kierunku samolotu – grzywna, kara ograniczenia 
wolności lub pozbawienia wolności do roku (Prawo lotnicze).

Zwiększenie bezpieczeństwa w polskiej przestrzeni powietrznej.

Uświadomienie osobom, które dla zabawy kierują laser w 
stronę samolotu, że takie nieodpowiedzialne zachowanie może 
spowodować oślepienie pilota, co stanowi zagrożenie dla 
bezpieczeństwa załogi oraz pasażerów na pokładzie samolotu.



Laser to nie zabawka. 

Oślepiając pilota narażasz życie 
pasażerów, za co grozi kara 

pozbawienia wolności.

Przekaz kampanii



Do kogo mówimy

Mężczyźni w wieku od kilkunastu (młodzież) do kilkudziesięciu lat. 
Zdarzały się przypadki oślepiania pilotów, zarówno przez 
sześcioletnie dzieci, jak i dojrzałych mężczyzn (50 lat). 

Charakteryzuje ich niska świadomość konsekwencji, jakie może 
spowodować kierowanie lasera w stronę samolotu. 

Część tych osób robi to dla zabawy, inni - by zaimponować 
rówieśnikom. W tej grupie znajdują się również pasjonaci 
nowości technologicznych. 

Jest to grupa trudna do zdefiniowania z uwagi na trudną 
wykrywalność takich zdarzeń. 



Kreacje marketingowe 



Animacja – środki komunikacji miejskiej w Warszawie



Video
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