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BRAMKI BIOMETRYCZNE NA LOTNISKACH W
WARSZAWIE I MODLINIE
Na Lotnisku Chopina w Warszawie oraz w Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin wdrożony zostanie
system automatycznej odprawy granicznej – poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji. Łącznie zainstalowanych ma zostać 25 bramek biometrycznych.
W ramach podpisanego dziś kontraktu zainstalowanych zostanie łącznie 25 bramek biometrycznych:
20 na Lotnisku Chopina w Warszawie oraz 5 w Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin. Inwestycja
kosztować będzie 6,7 mln zł. Oba mazowieckie lotniska będą pierwszymi w Polsce korzystającymi z
automatycznej odprawy. Jak podkreśla MSWiA, „wpłynie to znacząco na bezpieczeństwo oraz komfort
podróżnych”.
Stołeczne lotnisko obsłużyło w 2017 roku blisko 16 milionów pasażerów, a Port Lotniczy WarszawaModlin prawie 3 miliony.

Automatyzacja kontroli dostępu pasażerów do terminali to
rozwiązanie całkowicie innowacyjne. Z jednej strony to przyspieszenie
obsługi pasażerów, z drugiej sprostanie najwyższym standardom
bezpieczeństwa. Lotnisko Chopina w Warszawie i Port Lotniczy WarszawaModlin są lotniskami wyjątkowymi - są oknami na świat dla Polski.
Krzysztof Kozłowski, wiceszef MSWiA

Bramki ABC (ang. Automated Border Control) będą wykorzystane do odprawy granicznej głównie
obywateli państw Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, posiadających
biometryczne paszporty. Umożliwią podróżnym samodzielną odprawę. Bramki ABC automatycznie
zweryﬁkują dane zawarte w chipie biometrycznym paszportu z wizerunkiem twarzy podróżnego i
potwierdzą, czy osoba przedstawiająca dokument do odprawy jest jego właścicielem. Automatyczne
połączenie urządzeń z bazami danych Systemu Informacyjnego Schengen II, które obsługuje Straż
Graniczna, pozwoli m.in. ustalić czy podróżny nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa
wewnętrznego i porządku publicznego. Wdrożenie bramek biometrycznych zwiększy także
przepustowość odprawy granicznej, a tym samym skróci czas oczekiwania podróżnych z kilku minut
do kilkunastu sekund.
Czytaj też: Dołącz do „Watahy”, czyli Straż Graniczna szuka chętnych do służby

"Bramki ABC będą na co dzień wykorzystywane przez Straż Graniczą. To ta służba odpowiedzialna
jest za bezpieczeństwo naszych granic. Codziennie funkcjonariusze SG dbają o to, by Polacy czuli się
bezpiecznie i żeby nasze granice były należycie monitorowane" - powiedział wiceminister Krzysztof
Kozłowski.

Dzisiaj w @MUW_RP podpisano umowę na wdrożenie systemu bramek ABC na Lotnisku
Chopina i w Porcie Komunikacyjnym Warszawa-Modlin. W wydarzeniu wziął udział
wiceminister @krzkozlowski. pic.twitter.com/rGGym8l1g3
— MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) 29 listopada 2018
Pierwsza bramka ABC stanie jeszcze w tym roku, kolejne w przyszłym. Zautomatyzowana odprawa
graniczna jest już przeprowadzana na innych europejskich lotniskach, m.in. w Niemczech, Wielkiej
Brytanii, Holandii, Hiszpanii i Francji. Polska będzie 18 krajem, który posiada elektroniczny model
kontroli pasażerów.
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