
Notatka 
Spotkanie informacyjno – konsultacyjne z u żytkownikami przestrzeni. 

W dn. 23.05.2014r  w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej odbyło się 
spotkanie informacyjno – konsultacyjne z użytkownikami przestrzeni powietrznej. 
Zgromadzonych powitał Pan Tomasz Różyński Dyrektor Biura Zarządzania 
Przestrzenią Powietrzną i Przygotowania Operacyjnego. Dziękując za liczną 
frekwencję Dyrektor podkreślił, że liczy na aktywność uczestników, na dyskusje 
merytoryczne i przekazanie istotnych uwag / propozycji. 

Spotkanie rozpoczęto prezentacją uczestników – począwszy od gospodarzy, 
pracowników PAŻP poprzez Przedstawicieli ULC, Szefostwa SRL SZ, przedstawicieli 
AOPA, Aeroklubów, sekcji motolotniowych, szybowników i zainteresowanych 
działaczy GA. 

Część merytoryczną rozpoczęto od krótkiej informacji kierownika Działu 
Dokumentacji i Procedur Lotniczych dotyczącej identyfikacji radarowej dla potrzeb 
służby informacji powietrznej (FIS). Poinformował on o zwiększeniu ilości radarowych 
kodów identyfikacyjnych dla potrzeb  FIS i radarowych służb wojskowych oraz o 
wdrożeniu przez PAŻP modu S (selected), dającego niepowtarzalną identyfikację i 
prezentującego personelowi naziemnemu istotne dane parametrów lotu. Zaapelował 
też o staranne ustawianie przed lotem znaków wywoławczych w systemach 
pokładowych, gdyż zdarzały się fałszywe identyfikacje spowodowane niestarannym 
kodowaniem planów lotów. Korzyści, które odniosą użytkownicy to zwiększenie 
niezawodności identyfikacji i redukcja zbędnej korespondencji radiowej.  

Kolejna prezentacja wygłoszona przez Kierownika Działu Projektowania Procedur i 
Analizy Przeszkód Lotniczych poświęcona była wdrażaniu procedur instrumentalnych 
na lotniskach niekontrolowanych.  

Przedstawiciele Działu Informacji Lotniczej (Zespół Kartografii oraz Zespół Publikacji) 
wygłosili prezentacje dotyczące Lotniczej Mapy ICAO 1:500 000 (VFR) edycja 2014 
oraz nowego formatu AIP VFR 2014, co było doskonałą okazją do zapoznania 
użytkowników przestrzeni powietrznej z zastosowanymi w sezonie lotniczym 2014/15 
zmianami w stosunku do poprzedniego sezonu. Przypomniano, że od tego roku 
możliwe jest zamówienie w PAŻP specjalnej mapy dostosowanej do potrzeb danego 
wnioskodawcy, gdzie to użytkownik określa wielkość zobrazowanego rejonu. 
Użytkownicy przestrzeni zwrócili uwagę na znaczący postęp w pracach PAŻP nad 
jakością i czytelnością lotniczej mapy VFR. Zaznaczono, że z punktu widzenia 
użytkowników map kolejnym znaczącym krokiem w rozwoju produktu będzie dodanie 
zobrazowania struktury przestrzeni oraz podkładu topograficznego w pasie minimum 
kilkudziesięciu km poza granicami FIR-u. Przedstawiciel PAŻP poinformował o 
trudnościach natury formalnej w zakresie pozyskiwania danych od instytucji 
sąsiednich państw. Pan Dyrektor Różyński podziękował za cenną uwagę i 
zadeklarował, że PAŻP dokona wszelkich starań by w edycji mapy na 2015 rok 



pojawiły się struktury przestrzeni sąsiednich FIR-ów ( jeśli nie wszystkich to choć 
niektórych – w zależności od powodzenia rozmów z sąsiednimi ANSP) . 

Kierownik Ośrodka Planowania Strategicznego ASM przedstawił prezentacje 
dotyczącą planowanych do wprowadzenia jesienią 2014r. zmian w przestrzeni 
powietrznej oraz podsumowującą przebieg procesu konsultacji społecznych.  
Zgromadzeni mieli okazję zapoznać się z wynikami konsultacji zmian w strukturach 
przestrzeni powietrznej, które regularnie odbywają się na stronie www.pansa.pl. 
Przedstawiciel PAZP zwrócił uwagę na fakt, że po raz pierwszy użytkownicy 
przestrzeni wybrali optymalną dla siebie strukturę przestrzeni. W ramach konsultacji 
społecznych dotyczących zmian granic CTR/TMA Łódź - z czterech propozycji 
przygotowanych przez PAŻP, użytkownicy wybrali dogodny dla siebie kształt 
przestrzeni. 

Odnosząc się do przedstawionych prezentacji przedstawiciel Aeroklubu Polskiego 
zaproponował: 

- wprowadzenie w okresie letnim dla wszystkich TSA ograniczeń  w dostępności dla 
Strony Wojskowej (podobnych co dla TSA02/06/07/08) w zakresie GND - 6500ft. 

 Przedstawiciel Strony Wojskowej poinformował, że obecna sytuacja jest 
znaczącym kompromisem ze Strony Wojskowej i powoduje, że od V do X 
realizacja niektórych zadań jest mocno ograniczona. SSRL nie widzi możliwości 
dalszego ograniczania dostępności dolnych granic stref. 

- podniesienie wysokości przejściowej powyżej 10000 ft. Przedstawiciel PAŻP 
poinformował o istnieniu grupy roboczej pod egidą EUROCONTROL, która 
(wznowiła działania sprzed 10 lat) i pracuje nad wyznaczeniem wspólnej 
wysokości przejściowej dla Europy bądź poszczególnych jej regionów. Rozważane 
są opcje 10 i 18 tys. ft. Najwygodniejsza z punktu widzenia użytkowników byłaby 
wysokość 18 000 ft, natomiast wybór 10 000 ft znacznie ograniczyłby koszty 
PAZP. Dotychczas nie wypracowano ostatecznej decyzji w przedmiotowej 
sprawie. Padła obietnica wznowienia działań przy okazji wprowadzenia pionowego 
podziału sektorowego CTA. Przewidywany czas wprowadzenia to lata 2015, 2016. 

- minimalizację przestrzeni kontrolowanej. Przedstawiciel PAŻP poinformował, że 
rejony TMA i strefy CTR są właśnie w ten sposób projektowane. Przy czym 
zaznaczył – na przykładzie konsultacji społecznych wprowadzenia zmiany granic 
TMA EPLL – że użytkownicy często preferują wydzielenie nieznacznie większej 
przestrzeni kontrolowanej kosztem czytelności struktury przestrzeni. 

- Dostosowanie aktywności MATZ do faktycznych potrzeb – zlikwidować H24 i 
wprowadzić aktywność zgodnie z AUP. Przedstawiciel PAŻP poinformował, że w 
maju 2014r. w przypadku trzech MATZ-ów zostaną zmienione godziny aktywności 
– z H24 na od poniedziałku do piątku w godzinach pracy wojskowych służb ATS. 
W pozostałym czasie zgodnie z AUP. Przedstawiciel SSRL poinformował, że 



dalsza zmiana nie jest możliwa ze względu na to, że niektóre lotniska pełnią 
dyżury bojowe w ramach misji NATO a niektóre są zapasowymi dla lotnisk 
wykonujących loty szkolne. 

Spotkanie zakończyła prezentacja dotycząca obiegu informacji w zakresie 
planowania i wykorzystania elastycznych struktur przestrzeni powietrznej. Podczas 
prezentacji podkreślono istotę przestrzegania procedur zamawiania i aktywacji 
elementów przestrzeni powietrznej oraz przedstawiono najczęściej popełniane błędy.  

Link do prezentacji (All w PDF).  


