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 Przestrzeń powietrzną FIR Warszawa należy 
traktować jako wspólne dobro, w którym realizowane 
powinno być pełne spektrum potrzeb wszystkich 
użytkowników  
w możliwie jak najszerszym zakresie.   
 
W celu optymalnej konfiguracji FIR Warszawa trzeba 
określić wymagania użytkowników przestrzeni 
powietrznej dotyczące jej reorganizacji. 

Zarządzanie polską przestrzenia 
powietrzną – ASM1 



 Konfiguracja przestrzeni powietrznej powinna być 
opracowywana i konsultowana ze wszystkimi 
zainteresowanymi:  

 ASM,  

 ATFCM,  

 ATS,  

 użytkownikami przestrzeni powietrznej 

 (cywilnymi i wojskowymi) 

 portami lotniczymi. 

Zarządzanie polską przestrzenia 
powietrzną – ASM1 



Projektowanie struktur 
przestrzeni: 
 

analiza potrzeb wnioskodawcy 
 

analiza przepływu ruchu       
komunikacyjnego 
 

uwzględnienie potrzeb GA/MIL 
 

wypracowanie kompromisu 
(umożliwienie realizacji zadań    
użytkownikowi strefy przy  
maksymalnie możliwym  
zredukowaniu ograniczeń dla  
 pozostałych użytkowników) 

Organizacja struktury przestrzeni powietrznej 
(zaspokajanie potrzeb użytkowników mil/civ) 

Zarządzanie polską przestrzenia 
powietrzną – ASM1 



Zarządzanie polską przestrzenia 
powietrzną – ASM1 

 
 Równoważenie potrzeb 

 

 W trakcie projektowania, rozwijania i korzystania z 
konfiguracji przestrzeni powietrznej może zajść 
konieczność dokonania pewnych ustępstw 
(kompromisów) pomiędzy pojemnością, wydajnością 
lotów, oraz ograniczeniem negatywnego wpływu na 
środowisko.  

 W żadnym wypadku jednak nie może to dotyczyć 
bezpieczeństwa operacji lotniczych. 



 

 

 

 

 

Zarządzanie polską przestrzenia 
powietrzną – ASM1 

Projektowanie struktur 
przestrzeni: 
a) Modułowa budowa strefy 
 (aktywowanie segmentów 

odpowiadających potrzebom 
realizacji danego ćwiczenia) 

b)  Dostosowanie (w miarę 
możliwości) wysokości 
segmentów strefy do 
przepływu ruchu 
komunikacyjnego oraz potrzeb 
GA/MIL 

c)   Ograniczenia czasowe w 
wykorzystaniu strefy 



 

 

 

 

 

Zarządzanie polską przestrzenia 
powietrzną - – ASM1 

Ograniczenia w dostępności poszczególnych stref  
(uwzględnienie potrzeb wszystkich użytkowników przestrzeni ) 

Segmenty TSA z ograniczonym dostępem czasowym 



 

 

 

 

 

Zarządzanie polską przestrzenia 
powietrzną – ASM1 

Ograniczenia w dostępności stref TSA (poziom ASM1) 

  08.00-10.00 
 (07.00-09.00)UTC 

POZOSTAŁE 22H 
OKRES LETNI 

 

POZOSTAŁE 22H 
OKRES ZIMOWY 



 

 

 

 

 

Zarządzanie polską przestrzenia 
powietrzną – ASM1 

Projektowanie stref kontrolowanych lotnisk (CTR) 

Zabezpieczanie tras nominalnych procedur podejścia do lądowania 
wraz z pierwszorzędnymi przestrzeniami chronionymi, procedur 

nieudanego podejścia oraz podejścia z widocznością (circling)  



 

 

 

 

 

Zarządzanie polską przestrzenia 
powietrzną – ASM1 

Projektowanie rejonów kontrolowanych lotnisk (TMA) 

a) Modułowa budowa TMA  
b) Uwzględnienie przebiegu procedur dolotowych/odlotowych, w 

tym profilów zniżania i wznoszenia 



 

 

 

 

 

W celu udoskonalenia procesu wdrażania zmian w FIR Warszawa oraz 
wypełniając wymogi Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 
1035/2011 z dnia 17 października 2011 r. ustanawiającego wspólne 
wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej -  PAŻP 
opublikowała w AIP Polska (10 JUN 2013) AIC 02/13 o procedurze 
przeprowadzania formalnych konsultacji społecznych z użytkownikami 
przestrzeni powietrznej. 
 

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE 
STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ 



 

 

 

 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE 
STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ 

 

 
 

Na stronie internetowej PANSA istnieje specjalna 
strona „KOSULTACJE SPOŁECZNE”. Zamieszczane są 
tam: 
 propozycje zmian – szczegółowy opis; 
formularz konsultacyjny – okres konsultacji 2-3    
    tygodnie; 
wynik konsultacji; 
ostateczny  projekt zmian wraz z uzasadnieniem. 

http://www.pansa.pl/_site/index.php?lang=_pl&menu_lewe=OPS_konsultacje&opis=konsultacje


Konsultacje Społeczne – PANSA.PL 

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE 
STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ 



Konsultacje Społeczne – PANSA.PL 

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE 
STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ 



Przebieg konsultacji na przykładzie TMA/CTR Łódź– opis zmiany 
wraz z czterema propozycjami reorganizacji przestrzeni 

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE 
STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ 



Przebieg konsultacji na przykładzie TMA/CTR Łódź– opis zmiany 
wraz z czterema propozycjami reorganizacji przestrzeni 

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE 
STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ 



Przebieg konsultacji na przykładzie TMA/CTR Łódź– opis zmiany 
wraz z czterema propozycjami reorganizacji przestrzeni 

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE 
STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ 



Przebieg konsultacji na przykładzie TMA/CTR Łódź– opis zmiany 

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE 
STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ 



Przebieg konsultacji na przykładzie TMA/CTR Łódź– formularz 
konsultacyjny 

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE 
STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ 



Konsultacje Społeczne – DLAPILOTA.PL 

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE 
STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ 



Przebieg konsultacji na przykładzie TMA/CTR Łódź– wynik 
konsultacji 

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE 
STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ 



Przebieg konsultacji na przykładzie TSA 09 – opis zmiany 

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE 
STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ 



Przebieg konsultacji na przykładzie TSA 09 – formularz konsultacyjny 

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE 
STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ 



Przebieg konsultacji na przykładzie TSA 09 -  wynik konsultacji 
(projekt ostatecznie został zawieszony i przełożony na jesień 

2014) 

 

 

 

 

 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE 
STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ 



Konsultowane na łamach strony www.pansa.pl projekty zmian 
przestrzeni powietrznej 

 
 Projekt zmiany granic CTR/TMA Łódź; 

 projekt zmiany granic strefy TSA 09; 

 projekt zmiany granic TRA 64; 

 projekt zmiany granic MATZ Powidz; 

 projekt zmiany granic Gdańsk/Lech Wałęsa CTR; 

 projekt zmiany klasy przestrzeni z „C” na „D” w CTR Bydgoszcz, Łódź i Szczecin. 

 określenie standardów dotyczących publikowania informacji lotniczych o pokazach 
pirotechnicznych, wypuszczaniu lampionów oraz balonów w FIR Warszawa; 

 projekt zmiany granic CTR/ATZ Warszawa Modlin oraz wprowadzenie dodatkowego sektora 
TMA Warszawa. 

 

 
 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE 
STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ 

http://www.pansa.pl/


Konsultowane na łamach strony www.pansa.pl projekty zmian 
przestrzeni powietrznej 

 
 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE 
STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ 

http://www.pansa.pl/


 

Zachęcamy do regularnego odwiedzania 
zakładki konsultacje społeczne. 

 
 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE 
STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ 

+ wkrótce zmiany planowane na jesień 2014 

http://www.pansa.pl/_site/index.php?lang=_pl&menu_lewe=OPS_konsultacje&opis=konsultacje


Dziękuję za uwagę! 
 

 

Adres pocztowy:  

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 

ul. Wieżowa 8 
02-147 Warszawa 

info@pansa.pl 

 

Prezentujący : 

FILIP SOSIN 

tel.:   (+48 22) 574-57-2 

 
Rzecznik Prasowy 

Paweł Paluch 

tel.:   (+48 22) 574-5706, (+48) 609-069-005 

e-mail: p.paluch@pansa.pl  
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