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Każdego dnia Polska Agencja Żeglugi Powietrznej dba o bezpieczeństwo pasażerów blisko 3 tys. samo-
lotów przemieszczających się nad Polską. Nadzorowana i kontrolowana przez nas przestrzeń powietrzna 
liczy przeszło 334 tys. km2 i jest jedną z największych w Europie. Codziennie na pokładach samolotów 
przelatujących nad Polską znajduje się blisko pół miliona pasażerów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 
jest jedyną w Polsce instytucją, która szkoli i zatrudnia cywilnych kontrolerów ruchu lotniczego.

W 2019 roku blisko 600 kontrolerów ruchu lotniczego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej obsłużyło 
prawie milion przelotów tranzytowych, zbliżeń do lotnisk oraz startów i lądowań, a informatorzy Służby 
Informacji Powietrznej (FIS) nadzorowali blisko 260 tys. operacji lotniczych wykonywanych w ramach 
lotnictwa ogólnego – General Aviation.

W 2019 roku natężenie ruchu lotniczego w Polsce wzrosło o 5 proc., podczas gdy europejska średnia 
w tym okresie wykazała wzrost na poziomie 1 proc.

Służby ruchu lotniczego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej są wspierane przez najnowocześniejsze 
technologie. Na terenie naszego kraju rozmieszczonych jest ponad 200 urządzeń komunikacyjnych, 
nawigacyjnych i  dozorujących (CNS), które zapewniają bezpieczeństwo żeglugi powietrznej także 
w warunkach słabej widzialności – anteny, nadajniki i odbiorniki systemów łączności, RNAV, ILS, DME, 
radary. Tworzymy, rozwijamy i nadzorujemy zaawansowaną technicznie infrastrukturę zarządzania ru-
chem lotniczym.

Jesteśmy częścią rosnącego dynamicznie lotniczego świata i rozwijamy się wraz z nim. Ze względu na 
położenie geograficzne naszego kraju jesteśmy pomostem łączącym Europę i Wschód.

POLSKA AGENCJA 
ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

W imieniu PAŻP mam przyjemność przedstawić katalog pro-
duktów i  usług oferowanych przez nas. Od innowacyjnych 
rozwiązań ATM, poprzez rozwijające się środowisko U-space 
i UTM, aż po usługi inspekcji lotniczej oraz szkolenia i konsul-
ting – wierzę, że nasza ciągle rozwijana oferta spełni Państwa 
oczekiwania i zachęci do współpracy z PAŻP. 

 p.o. Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

pansa
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Polska Agencja Żeglugi Powietrznej dba o bezpieczeństwo ruchu lotniczego. 
Jednym z kluczowych zadań PAŻP jest zarządzanie przestrzenią powietrzną, 
czym bezpośrednio zajmuje się komórka AMC (ang. Airspace Management 
Cell). Do AMC trafiają wnioski o rezerwację struktur przestrzeni powietrznej 
na potrzeby lotów szkolnych, pokazów lotniczych czy ćwiczeń wojskowych. 
Składać je może każdy użytkownik – zarówno cywilny jak i  wojskowy. 
Personel operacyjny analizuje je wszechstronnie, w  czym wspierany jest 
przez stworzony przez PAŻP system CAT (ang. Common Airspace Tool), 
użytkowany i oferowany obecnie w wersji 2.0. 

System CAT umożliwia przyjmowanie i weryfikowanie rezerwacji struktur, a  także usprawnia proces 
tworzenia i publikowania Planu Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (ang. Airspace Use Plan – AUP) – 
jednego z kluczowych dokumentów lotniczych wykorzystywanych przez użytkowników polskiego nie-
ba. System CAT umożliwia sprawne zarządzanie strukturami zgodnie z koncepcją AFUA (ang. Advan-
ced Flexible Use of Airspace), na poziomie przedtaktycznym i w czasie rzeczywistym - ich aktywację, 
dezaktywację czy zmianę parametrów wysokości. System CAT współpracuje ściśle z Network Mana-
gerem – europejskim systemem zarządzania ruchem lotniczym i dzięki połączeniu B2B Web Services 
wymienia automatycznie wszystkie informacje dotyczące aktywności struktur zawartych w AUP.

System CAT to duże ułatwienie dla zarządzających i użytkowników przestrzeni powietrznej. Dzięki no-
woczesnemu ogólnodostępnemu interfejsowi webowemu (ang. Collaboration Human Machine Inter-
face) każdy korzystający z serwisu PAŻP może zobaczyć w formie mapy wszystkie bieżące i planowane, 
nawet w długim okresie czasu, struktury oraz uzyskać informacje na ich temat.

COMMON  
AIRSPACE TOOL 
(CAT)

System CAT to rozwiązanie bezpieczne, kompletne, elastyczne, spójne i otwarte na wymianę da-
nych z innymi systemami, operacyjnie używane przez służby ruchu lotniczego (ang. Air Traffic 
Services - ATS): kontrolerów ruchu lotniczego (ang. Air Traffic Control – ATC) i służbę informacji lot-
niczej (ang. Flight Information Service - FIS), a także od 2005 roku przez komórkę AMC PAŻP. Od 
2008 roku system CAT jest używany przez Polskie Siły Powietrzne. 
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CAT jako system stworzony i  użytkowany przez zarządzającego przestrzenią powietrzną jest (cyber)
bezpiecznym i modułowym rozwiązaniem dla cywilnych i wojskowych podmiotów, szczególnie z kra-
jów charakteryzujących się dużym ruchem lotniczym i  wysokim stopniem zróżnicowania struktur 
przestrzeni powietrznej. Architektura systemu CAT pozwala na jego pełne lub częściowe wdrożenie, 
zgodnie z aktualnymi i przyszłymi wymaganiami i potrzebami oraz dostosowanie ze względu na język 
i zmieniające się regulacje (np. różne prawo krajowe). Jednocześnie system CAT jest zgodny z istnieją-
cymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (np. RODO) oraz kompatybilny z  istnieją-
cymi rozwiązaniami ATM (ang. Air Traffic Management) wykorzystywanymi przez cywilne i wojskowe 
podmioty zarządzające przestrzenią powietrzną i ruchem lotniczym (np. systemem PANDORA do wy-
świetlania informacji lotniczych i systemem PansaUTM do koordynacji lotów bezzałogowych statków 
powietrznych (BSP) oraz cyfrowego zarządzania wnioskami i zgodami na loty w przestrzeni powietrznej.

Dla wojskowych użytkowników systemu CAT ważną cechą 
jest niezawodność, sprawdzona przez jedenaście lat prawie 
bezawaryjnego działania. Najważniejszym atutem systemu 
CAT jest aktualne zobrazowanie elementów przestrzeni 
powietrznej wykorzystywanych oraz planowanych do użycia 
przez Siły Zbrojne. Zwiększa to efektywność jej wykorzystania, 
a  co najważniejsze wpływa na poprawę bezpieczeństwa 
wykonywania lotów w polskiej przestrzeni powietrznej.

płk. Andrzej Cholewa, 
Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP

CAT jest systemem szczególnie przydatnym dla tych cywilnych  
i wojskowych podmiotów, które są odpowiedzialne za zarządzanie 
przestrzenią powietrzną o złożonej strukturze i jednocześnie 
dużym ruchu lotniczym. 

Jacek Wyrwich,
Kierownik Działu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną,
20-letnie doświadczenie pracy w PAŻP

Szczegółowe informacje nt. systemu CAT można uzyskać na stronie www.pansa.pl/cat i www.airspace.pansa.pl
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Polska Agencja Żeglugi Powietrznej to jedyna instytucja w Polsce zatrudniająca 
cywilnych kontrolerów ruchu lotniczego. Jako organizacja o celach strategicznych 
nastawionych na bezpieczeństwo, skuteczność i  rozwój, PAŻP doskonale 
rozumie aktualne wymagania i potrzeby kontrolerów ruchu lotniczego i innego 
personelu operacyjnego. Wyzwania związane z  digitalizacją oraz łatwym 
i  szybkim dostępem do różnych informacji, a  co za tym idzie utrzymaniem 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa i  redukcją opóźnień, wymagają nowych 
rozwiązań technologicznych. Potrzeba dostosowania się do powyższych wyzwań 
i  zmieniającego się środowiska sprawiła, iż PAŻP opracował, wdrożył i  rozwija 
autorski System Wyświetlania Informacji  (ang. Information Display System) 
PANDORA.

PANDORA to system służący do wyświetlania informacji lotniczych takich jak mapy, dane meteorolo-
giczne, częstotliwości, fotografie, dane techniczne statków powietrznych, oraz inne dokumenty. Sys-
tem PANDORA wspiera kontrolerów ruchu lotniczego i inny personel operacyjny. System PANDORA 
dostarcza informacje w czasie rzeczywistym dzięki własnej wewnętrznej bazie danych, jednocześnie 
dając możliwość współpracy z innymi systemami i korzystania z ich zewnętrznych źródeł informacji. 

PANDORA jako system stworzony i  użytkowany przez podmiot zarządzający przestrzenią powietrzną 
jest (cyber)bezpiecznym i modułowym rozwiązaniem dla cywilnych i wojskowych podmiotów zarządza-
jących przestrzenią powietrzną. Architektura systemu PANDORA pozwala na jego pełne lub częściowe 
wdrożenie, zgodnie z aktualnymi i przyszłymi wymaganiami i potrzebami użytkowników. System PAN-
DORA może być dostosowany ze względu na język oraz zmieniające się wymagania (np. Programu SE-
SAR). Jednocześnie system PANDORA jest zgodny z istniejącymi przepisami dt. ochrony danych osobo-
wych (np. RODO) oraz kompatybilny z  istniejącymi rozwiązaniami ATM (ang. Air Traffic Management) 
wykorzystywanymi przez cywilne i wojskowej podmioty zarządzające przestrzenią powietrzną i ruchem 
lotniczym (np. systemem CAT do zarządzania strukturami przestrzeni powietrznej w czasie rzeczywistym 
i systemem PansaUTM do koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) oraz cyfrowe-
go zarządzania wnioskami i zgodami na loty w przestrzeni powietrznej.

PANDORA

System PANDORA to rozwiązanie bezpieczne, kompletne, elastyczne, spójne i otwarte. System 
PANDORA jest centralnie zarządzany i operacyjnie używany przez wszystkie służby ruchu lotni-
czego (ang. Air Traffic Services – ATS), a przede wszystkim: kontrolerów ruchu lotniczego (ang. 
Air Traffic Control – ATC), służbę informacji lotniczej (ang. Flight Information Service - FIS), a także 
komórkę AMC (ang. Airspace Management Cell) PAŻP.
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PANDORA to efekt pracy kontrolerów ru-
chu lotniczego i informatyków. To narzę-
dzie powstało po to by ułatwić prace ATC 
i jako system zdało egzamin z tak dobrą 
oceną, że obecnie grono jego użytkowni-
ków jest jeszcze szersze.

Grzegorz Koślacz,
Specjalista ds. projektów ATM,
25-letnie doświadczenie pracy w PAŻP

Szczegółowe informacje nt. systemu PANDORA można uzyskać na stronie www.pansa.pl/pandora
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Polska Agencja Żeglugi Powietrznej już od 60 lat współpracuje z portami 
lotniczymi i  przewoźnikami krajowymi i  zagranicznymi. Jako organizacja 
strategicznie nastawiona na bezpieczeństwo, skuteczność i  rozwój, PAŻP 
doskonale rozumie aktualne wymagania i  potrzeby rynku lotniczego. 
Wyzwania związane z  redukcją opóźnień, ograniczaniem hałasu operacji 
lotniczych i  mniejszym zużyciem paliwa, a  co za tym idzie z  ochroną 
środowiska, wymagają nowych rozwiązań technologicznych. PAŻP wspólnie 
z  innymi podmiotami opracowała, wdrożyła i  rozwija autorski system 
Zaawansowanego Wspólnego Podejmowania Decyzji (ang. Advanced-
Collaborative Decision Making) - A-CDM TERMINUS.

System A-CDM TERMINUS pozwala zaplanować i zarządzać sytuacją ruchową na lotnisku z odpowied-
nim wyprzedzeniem. A-CDM jako koncepcja i TERMINUS jako generator czasu TSAT (ang. Target Startup 
Approval Time – czas uruchomienia silników) umożliwiają przewidywanie i przepływ informacji dotyczą-
cych obsługi statków powietrznych w rejonie lotniska (lądowanie, zakończenie obsługi naziemnej, start). 
Ścisła współpraca wszystkich partnerów wspomaganych tymi informacjami przyczynia się do uspraw-
nienia całego procesu, a co za tym idzie przekłada na zyski operacyjne, finansowe i środowiskowe.  

System A-CDM oznacza współpracę kluczowych partnerów przy operacjach lotniczych w obrębie lot-
niska. Obejmuje takie etapy jak obsługa naziemna i wspólne przewidywanie, planowanie oraz wyzna-
czanie optymalnych i dokładnych czasów uruchamiania silników statków powietrznych. TSAT jest na-
stępnie przekazywany do europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym Network Manager 
B2B Web Services, z którym system A-CDM TERMINUS jest połączony. Wprowadzanie poprawnych 
danych dotyczących aktualnej i prognozowanej sytuacji ruchowej usprawnia prawidłowe zarządzanie 
i regulację natężenia przepływu ruchu lotniczego na kierunkach prowadzących do i z lotniska. 

A-CDM 
TERMINUS

System A-CDM TERMINUS to rozwiązanie bezpieczne, kompletne, elastyczne, spójne i otwarte, które 
zostało wdrożone w największym w Polsce Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

8 #businessPANSA



A-CDM pozytywnie wpływa na redukcję opóźnień, ograniczanie hałasu i mniejsze zużycie paliwa, prze-
kładając się na wymierne korzyści dla podmiotów zarządzających przestrzenią powietrzną, portów lot-
niczych, przewoźników i podmiotów z nimi współpracujących. 

Opracowany wspólnie z  Portem Lotniczym im. Fryderyka Chopina w  Warszawie system A-CDM  
TERMINUS to system CDM rozwijany przez PAŻP jako podmiot zarządzający przestrzenią powietrzną, 
który jest (cyber)bezpiecznym i  modułowym rozwiązaniem także dla pozostałych zaangażowanych 
partnerów. Architektura generatora TERMINUS pozwala na jego pełne wdrożenie jako systemu A-CDM 
lub częściowe wdrożenie w formie systemu Advanced ATC Tower, zgodnie z aktualnymi i przyszłymi 
wymaganiami i  potrzebami użytkowników, a  także dostosowanie do funkcjonowania na lotniskach 
o dowolnej konfiguracji pola manewrowego. Jednocześnie system A-CDM TERMINUS jest kompatybil-
ny z istniejącymi rozwiązaniami ATM (ang. Air Traffic Management) wykorzystywanymi przez cywilne 
podmioty zarządzające przestrzenią powietrzną i  ruchem lotniczym (np. systemem elektronicznych 
pasków postępu lotu EFES, systemem AMAN do zarządzania dolotami statków powietrznych w kon-
troli zbliżania, systemem PANDORA do wyświetlania informacji lotniczych, czy systemem CAT do za-
rządzania strukturami przestrzeni powietrznej w czasie rzeczywistym).

Znaczenie sprawnego zaawansowanego systemu wspólnego podejmowania decyzji 
(A-CDM) rośnie szczególnie na tych lotniskach, gdzie obsługiwany ruch zbliża się do granic 
przepustowości.

Grzegorz Koślacz,
Specjalista ds. projektów ATM,
25-letnie doświadczenie pracy w PAŻP

Szczegółowe informacje nt. systemu A-CDM TERMINUS można uzyskać na stronie www.pansa.pl/terminus
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PansaUTM

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej doskonale rozumie zmiany zachodzące 
dziś w przestrzeni powietrznej. Jedną z nich jest dynamiczny rozwój sektora 
bezzałogowych statków powietrznych (BSP), popularnie nazywanych dronami. 
Jednym z celów strategicznych PAŻP jest stworzenie odpowiedniego środowiska 
dla dalszego rozwoju rynku usług BSP w Polsce i Europie, czyli realizacja koncepcji 
U-space zakładającej bezpieczną i efektywną integrację operacji wykonywanych 
przez drony z załogowym ruchem lotniczym. Fundamentem i zarazem kluczowym 
elementem do osiągnięcie tego celu jest system umożliwiający elektroniczną 
koordynację lotów BSP oraz cyfrowe zarządzanie wnioskami i zgodami na loty 
w przestrzeni powietrznej.

PansaUTM to cyfrowa koncepcja koordynacji lotów BSP oraz cyfrowego zarządzania wnioskami 
i zgodami na loty w przestrzeni powietrznej, na którą składają się autorskie rozwiązania operacyjne 
PAŻP oraz część systemowa, zintegrowana z najbardziej popularną wśród operatorów dronów w Polsce 
aplikacją mobilną Droneradar.

PansaUTM będący źródłem nadrzędnych informacji i danych aeronautycznych, to system ułatwiający 
proces koordynacji lotów BSP, dostarczając informacji związanych z operatorami, ich uprawnieniami 
i dronami a w razie konieczności możliwość oceny wniosków na loty BSP. System PansaUTM 
z funkcjonalnością dFPL (ang. drone Flight Plan), czyli cyfrowych planów lotów BSP pozwala także na 
elektroniczne tworzenie misji wykonywanych poza zasięgiem wzroku BVLOS (ang. Beyond Visual Line 
of Sight) i w zasięgu wzroku VLOS (ang. Visual Line of Sight) zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
ukształtowaniem terenu oraz uwzględnieniem aktualnych warunków panujących w powietrzu 
-  zajętości struktur przestrzeni powietrznej, ograniczeń operacyjnych i pogody. Wykreowana misja 
dla przede wszystkim przestrzeni kontrolowanej jest analizowana przez system, aby na poziomie  
przed-taktycznym wydać cyfrowe zgody na wskazane loty BSP. Proces ten odbywa się w pełni 
elektronicznie w czasie rzeczywistym, wykrywając potencjalne konflikty w przestrzeni powietrznej 
na poziomie strategicznym oraz usprawniając planowanie, weryfikację i akceptację misji BSP. 
Najważniejszym elementem systemu PansaUTM jest interfejs kontroli ruchu lotniczego i wsparcie dla 
zapewniania bezpiecznych służb żeglugi powietrznej.

System PansaUTM obejmuje również możliwość e-identyfikacji i lokalizacji drona w czasie rzeczywistym, 
jeśli dysponuje on którąś z wybranych metod trackingu, dynamiczny geo-fencing umożliwiający 
nakazanie lądowania wybranym operatorom BSP, a także bezpośrednią, dwukierunkową, 
niewerbalną komunikację na linii służby ruchu lotniczego - operator BSP poprzez tak zwany 
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CDDLC (ang. Controller-Drone Data Link Communication), przyczyniając się do dekonfliktacji na 
poziomie taktycznym. System PansaUTM zmniejsza obciążenie służb ruchu lotniczego, jednocześnie 
przygotowując do spodziewanego wzrostu liczby operacji BSP w przyszłości. System został 
zaprojektowany w celu zapewnienia obecnego poziomu bezpieczeństwa innym użytkownikom 
przestrzeni powietrznej.

PansaUTM to unikalny system, który przystosowany jest do obsługi przed podmiot zarządzający 
przestrzenią powietrzną odpowiedzialny za wolumeny kontrolowanej przestrzeni powietrznej. 
Modułowa architektura systemu PansaUTM pozwala na jego pełne lub częściowe wdrożenie, zgodnie 
z aktualnymi i przyszłymi wymaganiami i potrzebami użytkowników, a także na dostosowanie ze względu 
na język oraz zmieniające się regulacje (np. różne prawo krajowe czy wspólne przepisy europejskie 
i wspierające je usługi U-space U1-U4). Jednocześnie system PansaUTM jest zgodny z  istniejącymi 
przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (np. RODO) oraz kompatybilny z istniejącymi 
rozwiązaniami ATM (ang. Air Traffic Management) wykorzystywanymi przez cywilne i   wojskowe 
podmioty zarządzające przestrzenią powietrzną i załogowym ruchem lotniczym. W  ramach PAŻP 
system PansaUTM zintegrowany jest z systemem PANDORA do wyświetlania informacji lotniczych 
i systemem CAT do zarządzania strukturami przestrzeni powietrznej w czasie rzeczywistym. System 
PansaUTM umożliwia także integrację z innymi usługodawcami U-space, np. lokalnych systemów DTM 
(ang. Drone Traffic Management) poprzez otwarte interfejsy API.

PansaUTM to rozwiązanie bezpieczne, kompletne, elastyczne, spójne i otwarte. System PansaUTM 
pomyślnie przeszedł proces akredytacji prowadzony przez PAŻP i nadzorowany przez polski Urząd 
Lotnictwa Cywilnego. Od marca do lipca 2020 roku PAŻP wdrożyła operacyjnie system PansaUTM 
w strefach kontrolowanych lotnisk w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, 
Modlinie, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz sektorach 
informacji powietrznej FIS Gdańsk, Kraków, Olsztyn, Poznań i Warszawa. Oznacza to, iż cała Polska 
jest w zasięgu usług PansaUTM.

PansaUTM to narzędzie, które stanowi fundament 
dla wdrożenia koncepcji U-space oraz nowych 
przyszłych usług U-space i zastosowań dla dro-
nów. System pozwala sprostać rosnącemu popy-
towi na usługi wykonywane za pomocą dronów, 
dzięki jego nowoczesnym funkcjom – zarządzania 
planami lotów BSP oraz niewerbalnej komunikacji 
pomiędzy operatorami dronów a zarządzającymi 
przestrzenią powietrzną. PansaUTM pozwala bez-
piecznie zaangażować instytucje zapewniające 
służby żeglugi powietrznej oraz kontrolerów ruchu 
lotniczego, dzięki czemu integracja lotnictwa za-
łogowego i bezzałogowego stała się rzeczywisto-
ścią. Jednocześnie system jest na tyle elastyczny, że  
będzie mógł ewoluować w ramach wprowadza-
nych przepisów dotyczących U-space w przyszłości. 

Mateusz Kotliński 
Kierownik Programu U-space, 

6 lat doświadczenia w Urzędzie Lotnictwa  
Cywilnego, 4 lata doświadczenia w PAŻP

Szczegółowe informacje nt. systemu PansaUTM można uzyskać  
na stronie www.pansa.pl/pansautm i www.pansa.pl/u-space 
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Polska Agencja Żeglugi Powietrznej dysponuje wieloletnim doświadczeniem 
oraz wiedzą o tym jak istotne dla bezpiecznego zarządzania ruchem lotniczym 
jest precyzyjne procesowanie danych o ruchu lotniczym zawartych między 
innymi w planach lotów. Aktualnie systemy zarządzania ruchem lotniczym 
pracują na podstawie danych pochodzących z wielu źródeł, zarówno cywilnych 
jak i wojskowych. Ponadto dane te muszą być przetworzone i skompletowane 
bez błędów i opóźnień. Aby spełnić te kryteria, PAŻP stworzyła autorski system 
TRAFFIC (ang. TRack Adviser for Flight Information Concerns).

Celem systemu TRAFFIC jest dostarczanie informacji z planów lotów wraz z ich późniejszymi zmianami 
i komunikatami uzupełniającymi, które są na bieżąco weryfikowane na podstawie wymagań operacyj-
nych i prawnych, a także syntetycznych i semantycznych.

System TRAFFIC ponosi wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie i walidowanie danych opera-
cyjych zawartych w planach lotów przed przesłaniem ich do systemów ATM (ang. Air Traffic Manage-
ment). Wspomniany proces realizowany jest zarówno w fazie przedtaktycznej, jak i taktycznej prze-
twarzania planów lotów. W miarę możliwości wszelkie związane z powyższym działania związane  
z dostarczaniem danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych odbywają się w tle, bez udziału użyt-
kowników.

TRAFFIC

System TRAFFIC jest bezpiecznym, kompletnym, elastycznym, spójnym i otwartym rozwiąza-
niem, które pozwoliło PAŻP sprostać wyzwaniom generowanym przez stale rosnący ruch lotniczy 
w sposób płynny i przyjazny dla użytkowników. Jednocześnie system TRAFFIC jest kompatybilny 
z istniejącymi rozwiązaniami ATM wykorzystywanymi przez podmioty zarządzające przestrzenią 
powietrzną i ruchem lotniczym (np. systemem CAT do zarządzania strukturami przestrzeni po-
wietrznej w czasie rzeczywistym).
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Szczegółowe informacje nt. systemu TRAFFIC można uzyskać na stronie www.pansa.pl/traffic 

Dokładne, terminowe, bezproblemowe, a zatem 
przyjazne dla użytkowników przetwarzanie 
danych zawartych w planach lotów jest jednym 
z kluczowych aspektów dla współczesnych 
zarządzających przestrzenią powietrzną. 

Sławomir Kruk, 
Kierownik Działu Przetwarzania Danych Lotniczych, 
31-letnie doświadczenie pracy w PAŻP
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Polska Agencja Żeglugi Powietrznej dysponuje bogatymi zasobami danych, 
które mogą mieć wartość handlową dla portów lotniczych, ośrodków 
badawczo-rozwojowych i firm prywatnych.

DANE

Dane radarowe to inaczej mówiąc informacja generowana w czasie rzeczy-
wistym przez pracujące na potrzeby PAŻP ośrodki radiolokacyjne. Dzięki tej 
informacji port lotniczy może prognozować najbliższą przyszłość, co przekła-
da się na zwiększenie efektywności lotniska, zarówno w aspektach optymali-
zacji przepływu ruchu, jak również ekologii.

Zenon Bieńkowski, 
Specjalista ds. jakości i analiz danych radiolokacyjnych, 
36-letnie doświadczenie pracy w PAŻP
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Dane radarowe
Zapewniając służbę dozorowania PAŻP prowadzi ciągły mo-
nitoring ruchu statków powietrznych w  polskiej przestrzeni 
powietrznej. W oparciu o  informacje rejestrowane przez syste-
my dozorowania: radary pierwotne (PSR i SMR), radary wtórne 
(MSSR, MSSR Mode S), systemy hiperboliczne (WAM, MLAT), 
systemy zależne od informacji ze statków powietrznych (ADS-B) 
oraz naniesione nań dane z planów lotów służb ruchu lotniczego 
(ang. Air Traffic Services – ATS) posiadają pełen obraz aktualnej 
sytuacji ruchowej na polskim niebie. 

Dane meteo
PAŻP pozostaje właścicielem i  operatorem automatyczne-
go systemu pomiarowego parametrów meteorologicznych 
(AWOS) na Lotnisku Chopina w  Warszawie. System rejestruje 
na bieżąco parametry: RVR, wysokość podstawy chmur, wiatr, 
ciśnienie oraz temperatura. Ponadto PAŻP dysponuje archiwal-
nymi danymi pogodowymi dla wybranych regionalnych portów 
lotniczych, które mogą zostać wykorzystane np. do celów ba-
dań klimatycznych.

Dane lotnicze
Z informacji rejestrowanych przez systemy informatyczne PAŻP 
jest w  stanie wygenerować dane i  statystyki dotyczące wyko-
nanych operacji lotniczych w  polskiej przestrzeni powietrznej  
i w krajowych portach lotniczych.

Szczegółowe informacje nt. danych PAŻP można uzyskać na stronie www.pansa.pl/dane
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Jednym z organów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jest Służba Informacji 
Lotniczej (ang. Aeronautical Information Service – AIS). AIS Polska jest 
odpowiedzialna za dostarczanie danych i informacji lotniczych niezbędnych dla 
zapewnienia bezpieczeństwa, regularności i efektywności żeglugi powietrznej 
w  FIR Warszawa. W  tym celu AIS Polska przygotowuje produkty informacji 
lotniczej, do których należą:

 Zbiór Informacji Lotniczych (AIP),  
włącznie ze Zmianami i Suplementami do AIP,

 Biuletyn Informacji Lotniczej (AIC), 
 Mapy Lotnicze,
 Depesze NOTAM, oraz 
 Cyfrowe zbiory danych.

PUBLIKACJE  
LOTNICZE
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MIL AIP 
publikowany jest przez PAŻP we współpracy z Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego SZ RP. Oddział Informacji 
i Procedur Lotniczych Szefostwa SRL SZ RP jest odpowiedzialny za zbieranie i dostarczanie do PAŻP danych lotni-
czych w zakresie lotnisk wojskowych. MIL AIP zawiera informacje o przepisach i zasadach wykonywania lotów przez 
lotnictwo wojskowe. Do MIL AIP wydawane są oddzielne Zmiany i Suplementy. Wszystkie zmiany i aktualizacje 
wprowadzane są zgodnie z cyklem AIRAC. 

AIP VFR 
to informacje o przepisach i zasadach wykonywania lotów VFR w FIR Warszawa, zgodne z wytycznymi Minister-
stwa Infrastruktury z Rozporządzenia w sprawie służby informacji lotniczej. Do AIP VFR wydawane są oddzielne 
Zmiany i Suplementy. Wszystkie zmiany i aktualizacje wprowadzane są zgodnie z cyklem AIRAC.  

AIP Polska 
jest opracowywany zgodnie ze standardami i zalecanymi praktykami (SARPs) zawartymi w Załączniku 15 ICAO do 
Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym – Służby informacji lotniczej. Publikacja ta zawiera informacje 
o przepisach wykonywania lotów, strukturze przestrzeni powietrznej oraz lotniskach w FIR Warszawa. Zmiany do 
AIP Polska są wydawane zgodnie z potrzebami w terminach zgodnych z terminami cyklu AIRAC.

Za pośrednictwem formularza zamówień PAŻP oferuje:

AIP POLSKA,  
AIP VFR POLSKA  
i MIL AIP POLSKA  

AIP POLSKA, AIP VFR POLSKA i MIL AIP POLSKA 

MAPĘ PRZESTRZENI POWIETRZNEJ - 1:500 000

BAZĘ DANYCH AIM NA DVD

LOTNICZĄ MAPĘ POLSKI - ICAO 1:500 000
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MAPĘ PRZESTRZENI  
POWIETRZNEJ - 1:500 000
Mapa przestrzeni powietrznej przedstawia wszystkie struktury 
przestrzeni powietrznej od GND do FL 660:

• drogi lotnicze,
• rejony kontrolowane lotnisk (TMA),
• wojskowe rejony kontrolowane lotnisk (MTMA),
• strefy kontrolowane lotnisk (CTR),
• strefy ruchu lotniskowego (ATZ),
• wojskowe strefy kontrolowane lotnisk (MCTR),
• stałe trasy lotnictwa wojskowego (MRT),
• strefy czasowo wydzielone (TSA),
• strefy czasowo rezerwowane (TRA),
• trasy dolotowe do stref (TFR),
• strefy zakazane (P), ograniczone (R), niebezpieczne (D),
• punkty dla lotów VFR,
• znaczące punkty nawigacyjne.

Wszystkie wysokości podane są w stopach.

LOTNICZĄ MAPĘ POLSKI - 
ICAO 1:500 000
Lotnicza Mapa Polski według standardów ICAO bywa nazy-
wana mapą VFR. Komplet składa się z  6 oddzielnych arkuszy 
(Gdańsk, Olsztyn, Poznań, Warszawa, Wrocław, Kraków). Mapa 
zawiera informacje lotnicze od GND do FL 095. Kolorystyka mapy 
była poddana szerokim konsultacjom z użytkownikami polskiej 
przestrzeni powietrznej. Zgłoszone uwagi zostały uwzględnione 
w obecnej edycji mapy. Ponadto dla zobrazowania rzeźby terenu 
zastosowano cieniowanie zamiast hipsometrii, co podniosło czy-
telność mapy.

Mapa  zawiera:
• rejony kontrolowane lotnisk (TMA),
• wojskowe rejony kontrolowane lotnisk (MTMA),
• strefy kontrolowane lotnisk (CTR),
• strefy ruchu lotniskowego (ATZ),
• wojskowe strefy kontrolowane lotnisk (MCTR),
• stałe trasy lotnictwa wojskowego (MRT),
• strefy czasowo wydzielone (TSA),
• strefy czasowo rezerwowane (TRA),
• trasy dolotowe do stref (TFR),
• strefy zakazane (P), ograniczone (R), niebezpieczne (D),
• strefy identyfikacyjne obrony powietrznej (ADIZ),
• MEF (ang. Maximum Elevation Figure),
• punkty dla lotów VFR,
• punkty meldowania na granicy FIR,
• rejony aktywności sportowo-rekreacyjnej, stosując piktogramy 

do oznaczenia rodzaju aktywności,
• urządzenia radionawigacyjne.

Wszystkie wysokości podane są w stopach. Na rewersie każde-
go arkusza znajduje się m. in. legenda, sektory AIRMET, alfabet 
Morse’a, MRT i  regiony nastawiania wysokościomierzy. Zależnie 
od przeznaczenia można nabyć mapę na papierze zwykłym lub 
foliowanym. Mapę można także nabyć w postaci mapy ściennej, 
na papierze zwykłym lub fotograficznym. 
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BAZĘ DANYCH
AIM NA DVD
Baza danych AIM na DVD zawiera wszystkie dane lotnicze znaj-
dujące się w bazie danych AIS oraz publikowane w AIP Polska, 
AIP VFR Polska i MIL AIP Polska; m. in. wszystkie przestrzenie, 
przeszkody, urządzenia radionawigacyjne, punkty trasowe 
i VFR. Dane są prezentowane w formacie XML zgodne z AIXM 
4.5 (dla zainteresowanych dostępny jest format AIXM 5.1).

Praca służby AIS to nie tylko produkty. To również dni i miesiące 
spędzane na przygotowaniach eksportu danych do cyklicznego 
(AIRAC) zasilania w  nie systemów wykorzystywanych 
przez  służby ATC (Pegasus_21, Traffic, CAT). To także usługi 
w  postaci szkoleń prowadzonych przez małą grupę wysoce 
doświadczonych specjalistów dla dawców danych do 
produktów informacji lotniczej - z ich jakości (ADQ) czy obsługi 
oprogramowania (PLX). W końcu spoczywa na nas ogromna 
odpowiedzialność, bo od jakości przygotowanych produktów 
i  świadczonych usług zależy bezpieczeństwo użytkowników 
przestrzeni powietrznej. 

Julita Szenk-Zielińska, 
Kierownik Działu Zarządzania Informacją Lotniczą, 
18-letnie doświadczenie pracy w PAŻP

Wszystkie istotne informacje w jed-
nym miejscu i przejrzystej formie. 

Użytkownik AIP Polska

Szczegółowe informacje nt. produktów informacji lotniczej PAŻP można uzyskać na stronie www.pansa.pl/publikacje
Zamówień można dokonywać elektronicznie za pomocą formularza https://ais.pansa.pl/form/order/orderform_pl.htm
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Polska Agencja Żeglugi Powietrznej to najważniejsza instytucja odpowiedzialna 
za prawidłowe działanie około 150 naziemnych urządzeń zabezpieczenia ru-
chu lotniczego oraz walidację instrumentalnych procedur lotniczych w Polsce. 
Działająca od 1963 roku Inspekcja Lotnicza PAŻP oferuje następujące usługi:

1963 od tego roku w ramach PAŻP  
działa Inspekcja Lotnicza

INSPEKCJA 
LOTNICZA

Nasza praca to nie tylko weryfikacja poprawnej pracy świetlnych i radiowych lotniczych 
urządzeń naziemnych. Dzięki doświadczeniu naszych inspektorów pomiarowych, pilotów, 
mechaników lotniczych i personelu wspierającego, potrafimy uprzedzająco doradzić 
naszym klientom – zarządzającym lotniskami, potrzebę zmiany czy wymiany urządzeń.

Grzegorz Hlebowicz, 
Specjalista ds. promocji rozwoju biznesu, 
15-letnie doświadczenie pracy w PAŻP
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Inspekcja Lotnicza PAŻP świadczy usługi zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Lotnic-
twa Cywilnego (ICAO), m.in. DOC ICAO 8071 załącznik 10 i  14 oraz DOC ICAO 9906 oraz przepisami 
Ministerstwa Infrastruktury i Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Kończą się one wydaniem odpowiednich 
protokołów.

Inspekcja Lotnicza PAŻP wykorzystuje samoloty kontrolno-pomiarowe typu Beechcraft King Air 350 
oraz L-410 UVP-E 15 „Turbolet”, zwane „Papugami”, które wyposażone są w analizujące w czasie rzeczy-
wistym systemy AD-AFIS-130 niemieckiej firmy Aerodata, światowego lidera w dziedzinie projektowa-
nia i produkcji urządzeń kontrolno-pomiarowych. Usługi Inspekcji Lotniczej PAŻP świadczone są przez 
doświadczoną kadrę inspektorów pomiarowych, pilotów, mechaników lotniczych i personelu wspiera-
jącego, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy w PAŻP oraz innych instytucjach lotniczych. 

Inspekcja lotniskowych urządzeń naziemnych (LUN)
Inspekcja Lotnicza PAŻP dokonuje wdrożeniowych, okresowych, doraźnych i kategoryzujących kon-
troli i pomiarów infrastruktury CNS: systemów lądowania według wskazań przyrządów (ILS CAT I, II, 
III), radiolatarni ogólnokierunkowych (VOR i DVOR) i bezkierunkowych (NDB), radiodalmierzy (DME), 
nawigacyjnych systemów świetlnych (systemów świateł podejścia ALS i systemów świateł dróg star-
towych), precyzyjnych wskaźników ścieżki schodzenia (PAPI) i radarów kontroli ruchu lotniczego. 
Inspekcja Lotnicza PAŻP spełnia bardzo ważną rolę bowiem nadzór urządzeń radionawigacyjnych 
w znacznej większości zarządzanych przez PAŻP i  systemów świetlnych zarządzanych przez por-
ty lotnicze i aerokluby, prowadzony z ziemi nie daje stuprocentowej gwarancji, że sygnały radiowe 
i świetlne odbierane przez urządzenia pokładowe statków powietrznych są prawidłowe i mieszczą 
się w żądanych tolerancjach. 

Walidacja instrumentalnych procedur lotu
Inspekcja Lotnicza PAŻP jako jedyna w Polsce sprawdza nowo powstające i już istniejące instrumen-
talne procedury lotu - konwencjonalne oraz nawigacji obszarowej (RNAV) oparte o radiodalmierz 
DME-DME i systemy globalnej nawigacji satelitarnej (GNSS). W związku z postępującym wdroże-
niem w Europie naziemnych systemów wspomagających (GBAS) służących do wspomagania pre-
cyzyjnego lądowania statków powietrznych w oparciu o technologie satelitarne, świadczone będą 
także usługi inspekcji lotniczej tego typu systemów i walidacji związanych z nimi procedur lotu. 
Szczególne znaczenie mają loty walidacyjne instrumentalnych procedur lotu nawigacji obszarowej 
(RNAV LPV). W praktyce okazuje się, że ewentualne błędy na poziomie FAS DATA BLOCK mogą być 
wykryte przed finalnym opublikowaniem procedury lotu, podczas przygotowania do lotu walida-
cyjnego lub podczas jego wykonywania w oparciu o testową bazę danych w Flight Management 
System (FMS). Testowa baza danych jest dedykowaną bazą procedur lotu dostarczaną przez produ-
centa awioniki na zamówienie Inspekcji Lotniczej PAŻP. 

Testy systemów antydronowych
Inspekcja Lotnicza PAŻP jako jedyna w Europie sprawdza wpływ systemów antydronowych na in-
frastrukturę CNS. Testy systemów antydronowych przez użytkowników końcowych – np. porty lot-
nicze, aerokluby, służby porządkowe i bezpieczeństwa i obiekty infrastruktury krytycznej oraz pro-
ducentów są niezbędne do zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Odkąd sięgam pamięcią, praca naszych świetlnych systemów podejścia, świateł drogi 
startowej, czy wskaźników ścieżki podejścia precyzyjnego PAPI, była i  jest weryfikowa-
na przez samolot kontrolno-pomiarowy PAŻP. Najstarsze polskie lotnisko wysoko ocenia 
pracę inspekcji lotniczej PAŻP. 

Mariusz Wiatrowski, 
Prezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje nt. Inspekcji Lotniczej PAŻP można uzyskać na stronie www.pansa.pl/inspekcja
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Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z  siedzibą w  Warszawie to jedyna 
w  Polsce instytucja przygotowująca cywilnych kontrolerów ruchu 
lotniczego (ang. Air Traffic Control – ATC), pracowników i kandydatów do 
pracy w  służbach ruchu lotniczego (ang. Air Traffic Services – ATS) oraz 
szkoląca pracowników i  chętnych do pracy w sektorze lotniczym. Zakres 
oferowanych przez PAŻP szkoleń jest bardzo szeroki i  obejmuje między 
innymi: personel latający i naziemny linii lotniczych, pracowników portów 
lotniczych i  aeroklubów oraz instytucji lotniczych i  państwowych, w  tym 
Ministerstwa Infrastruktury, ULC i  PKBWL, operatorów, instruktorów 
i egzaminatorów BSP, a także pasjonatów lotnictwa.

W  strukturach PAŻP został wyodrębniony Ośrodek Szkolenia Personelu 
Służb Ruchu Lotniczego (ATS) „OSPA”, którego korzenie sięgają początku 
drugiej połowy XX. wieku. Aktualnie „OSPA” oferuje następujące szkolenia 
i kursy:

SZKOLENIA

Aeronautical Data Quality (ADQ) 
5 lub 3-dniowe szkolenie stacjonarne dla dostawców danych do produktów informacji lotniczej w zakresie zagad-
nień związanych z AIS/AIM oraz ADQ.

PLanning eXtensions (PLX)
1-dniowe szkolenie zdalne dla dostawców danych do produktów informacji lotniczej w zakresie obsługi oprogra-
mowania PLanning eXtensions w wersji 2.8, wraz z miesięcznym dostępem do platformy testowej PLX.
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Basic Familiarisation Course (BFC)
JUŻ NIEDŁUGO!
Szkolenie zapoznawcze dla osób zainteresowanych pracą w służbach ruchu lotniczego (ang. Air Traffic Services - 
ATS) i wszystkich pasjonatów lotnictwa, w zakresie podstawowych pojęć i zagadnień lotniczych.

SNOWTAM 
JUŻ NIEDŁUGO!
Szkolenie dla Dyżurnych Operacyjnych Portów Lotniczych, personelu latającego, cywilnych i wojskowych służb 
ruchu lotniczego (ang. Air Traffic Services – ATS) (np. AFISO), aeroklubów i instytucji lotniczych, w zakresie nowego 
formularza SNOWTAM, który zacznie obowiązywać od 5 listopada 2020 r.

Aviation English (AE)  
JUŻ NIEDŁUGO!
Kurs dla osób zainteresowanych pracą w służbach ruchu lotniczego (ang. Air Traffic Services – ATS) i wszystkich 
pasjonatów lotnictwa w zakresie słownictwa i wyrażeń, użycia oraz wymowy lotniczego języka angielskiego (czas 
trwania w zależności od poziomu językowego i potrzeb klienta).

Air Traffic Control (ATC) 
Kursy licencyjne, szkolenia podstawowe i odświeżające dla instruktorów szkolenia praktycznego na symulatorach 
i stanowiskach operacyjnych oraz osób oceniających, a także szkolenia przygotowawcze do egzaminów państwo-
wych dla praktykantów-kontrolerów i kontrolerów ruchu lotniczego (ang. Air Traffic Control - ATC) oraz informa-
torów obszarowej i  radarowej służby informacji powietrznej (ang. Flight Information Service/Radar Information 
Service – FIS/RIS).

Inne - dedykowane  
W zależności od potrzeb Klienta.

Warsztaty Dronowe (BSP)
JUŻ NIEDŁUGO!
Szkolenie dla komercyjnych i rekreacyjnych operatorów Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) oraz pod-
miotów szkolących do świadectw kwalifikacji operatora BSP używanego w celach innych niż rekreacyjne i spor-
towe (UAVO), w zakresie prawa lotniczego, struktury polskiej przestrzeni powietrznej, informacji lotniczej, służb 
ruchu lotniczego, planowania i zgłaszania lotów, oraz instrukcji operacyjnych (INOP).
Istnieje także możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb określonych klientów - cywilnych i wojsko-
wych podmiotów zarządzających przestrzenią powietrzną, portów lotniczych, aeroklubów, służb porządkowych 
i bezpieczeństwa, obiektów infrastruktury krytycznej, kancelarii prawnych, w zakresie przeciwdziałania zagroże-
niom związanym z niewłaściwym lub wrogim użyciem BSP i wykorzystaniem systemów antydronowych – prawo 
i technologia. 
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Większość szkoleń i  kursów PAŻP jest obowiązkowych i  zgodnych z  wytycznymi Międzynarodowej 
Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO), rozporządzeniami Unii Europejskiej i  przepisami Urzędu  
Lotnictwa Cywilnego. Kończą się one wydaniem odpowiednich zaświadczeń i certyfikatów. 

Szkolenia i  kursy PAŻP prowadzone są w  formie małych grup warsztatowych przez doświadczoną 
kadrę instruktorską – teoretyków i praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie w nauczaniu 
i pracy w PAŻP oraz innych instytucjach lotniczych. 

Na potrzeby osób szkolących się i kursantów PAŻP wykorzystuje ukończony w 2017 roku nowoczesny 
budynek wraz z zaawansowanymi pomocami edukacyjnymi i salami multimedialnymi, w tym symu-
latorami kontroli ruchu lotniczego MicroNav Best i platformą testową PEGASUS_21 z 24 podwójnymi 
stanowiskami operacyjnymi i 5 stanowiskami wieży kontroli lotniska (w tym TWR 360o). Kursanci mają 
także dostęp do zaplecza sportowego (basen, sauna, siłownia, sala gimnastyczna) i gastronomicznego 
(restauracja). 

Warsztaty Dronowe już z  samej nazwy zobowiązują 
i  stoją na naprawdę wysokim poziomie. Prowadzący 
położył duży nacisk na bezpieczeństwo wykonywania 
lotów, świadomość operatorów oraz praktyczne kwestie 
wykorzystania całej wiedzy, którą przekazał podczas 
warsztatów. 

Uczestnik szkolenia Warsztaty Dronowe (BSP)

Nowoczesne sale wykładowe, symulatory dla wszystkich służb ATC, doświadczeni, 
posiadający unikalną wiedzę i  umiejętności instruktorzy szkolenia teoretycznego 
i  praktycznego Ośrodka Szkolenia Personelu ATS PAŻP – to zalety, które pozwalają na 
organizację wszystkich rodzajów szkoleń dla kandydatów i kontrolerów ruchu lotniczego 
oraz informatorów FIS.

Klaudiusz Dybowski, 
Kierownik Zespołu Przygotowania i Standaryzacji Dokumentacji Szkoleniowej, 
40-letnie doświadczenie pracy w PAŻP

Szczegółowe informacje nt. szkoleń i kursów PAŻP można uzyskać na stronie www.pansa.pl/szkolenia 
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Polska Agencja Żeglugi Powietrznej już od 50 lat zarządza ruchem lotniczym 
na polskim niebie. PAŻP dba o bezpieczeństwo operacji lotniczych w polskiej 
przestrzeni powietrznej – szóstej pod względem wielkości w Europie.

Jako organizacja z  celami strategicznymi nastawionymi na bezpieczeństwo, 
skuteczność i  rozwój, PAŻP doskonale rozumie aktualne wymagania 
i potrzeby rynku lotniczego. Wyzwania związane z płynnym ruchem lotniczym 
i efektywnym zarządzaniem przestrzenią powietrzną, włączając w to kwestie 
zrównoważonego rozwoju i  innowacji, sprawiają, iż PAŻP ma kompetencje 
i doświadczenie pozwalające zaoferować następujące usługi doradcze:

KONSULTING

Projektowanie przestrzeni powietrznej  
Usługa doradcza dla cywilnych i wojskowych podmiotów zarządzających przestrzenią powietrzną w zakresie projek-
towania przestrzeni powietrznej z wykorzystaniem najnowocześniejszego narzędzia Traffic Complexity Tool. 

PAŻP jest odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa 2,500 lotów dziennie na obszarze 334,000 km2.

Projektowanie, walidacja (w tym możliwa in-
spekcja lotnicza) i utrzymanie operacyjne instru-
mentalnych procedur lotu
Usługa doradcza dla niekontrolowanych portów lotniczych, aeroklubów, itp. w  zakresie projektowania, walidacji 
i utrzymania operacyjnego nowych oraz już istniejących instrumentalnych procedur lotu – konwencjonalnych (opar-
tych o ILS, VOR i NDB) i nawigacji obszarowej (RNAV).

PAŻP zaprojektowała i utrzymuje w operacyjnym wykorzystaniu procedury lotu dla 15 lotnisk kontrolowa-
nych w Polsce.
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Warsztaty Dronowe (BSP) 
Usługa doradcza dla podmiotów użytkujących lub zainteresowanych użytkowaniem BSP w zakresie możliwości 
wykorzystania BSP, prawa lotniczego, struktury polskiej przestrzeni powietrznej, informacji lotniczej, służb ruchu 
lotniczego oraz planowania i zgłaszania lotów, w tym instrukcji operacyjnych (INOP). 

Usługa doradcza dla podmiotów szkolących do świadectw kwalifikacji operatora BSP używanego w celach in-
nych niż rekreacyjne lub sportowe (UAVO), w zakresie prowadzenia szkoleń, opracowania indywidualnych progra-
mów szkoleń, opracowania materiałów szkoleniowych i szkolenia dla personelu.

PAŻP prowadzi własne szkolenia w zakresie prawa lotniczego, struktury polskiej przestrzeni powietrznej, 
informacji lotniczej, służb ruchu lotniczego oraz planowania i zgłaszania lotów, w tym instrukcji opera-
cyjnych (INOP).

Integracja i zarządzanie Bezzałogowymi  
Statkami Powietrznymi (BSP)
Usługa doradcza dla cywilnych i wojskowych podmiotów zarządzających przestrzenią powietrzną, portów lotni-
czych, aeroklubów, służb porządkowych i bezpieczeństwa, obiektów infrastruktury krytycznej, samorządów te-
rytorialnych, kancelarii prawnych, w zakresie organizacji przestrzeni w kontekście dynamicznego i efektywnego 
zarządzania lotami BSP w przestrzeni kontrolowanej (CTR). 

PAŻP wraz z partnerami technologicznymi jest odpowiedzialny m.in. za pionierski w skali świata system 
PansaUTM przeznaczony do koordynacji lotów BSP oraz cyfrowego zarządzania wnioskami i zgodami na 
loty w przestrzeni powietrznej. PAŻP od 6 lat wprowadza coraz to doskonalsze procedury dla służb ruchu 
lotniczego (ang. Air Traffic Services – ATS) i operatorów BSP pozwalające na dynamiczną i efektywną ko-
ordynację równoległego wykorzystania przestrzeni powietrznej przez lotnictwo załogowe i bezzałogowe. 

Systemy antydronowe – prawo i technologia 
Usługa doradcza dla cywilnych i wojskowych podmiotów zarządzających przestrzenią powietrzną, portów lotni-
czych, aeroklubów, służb porządkowych i bezpieczeństwa, obiektów infrastruktury krytycznej, kancelarii praw-
nych, w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom związanym z wrogimi użyciem BSP i wykorzystaniem systemów 
antydronowych - prawo i technologia.

PAŻP określa procedury postępowania i strefy zagrożenia związane z wrogim użyciem BSP dla wszyst-
kich lotnisk kontrolowanych w Polsce.

Tworzenie lotniskowych „Master Plan”  
Usługa doradcza dla portów lotniczych w zakresie współtworzenia lotniskowych „Master Plan” z wykorzystaniem 
najnowocześniejszego narzędzia Traffic Complexity Tool.

PAŻP uczestniczy we współtworzeniu „Master Plan” dla Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Inne - dedykowane  
W zależności od potrzeb Klienta.

26 #businessPANSA



Usługi doradcze PAŻP są skrojone na miarę potrzeb Klientów oraz świadczone przez doświadczonych 
specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie pracy w PAŻP oraz innych instytucjach lotniczych. 
Katalog usług doradczych PAŻP stale się powiększa, tak, aby skutecznie zrealizować zadania i osiągnąć 
cele założone przez naszych Klientów.

PAŻP współpracuje także z innymi firmami, kancelariami prawnymi i indywidualnymi osobami świad-
czącymi usługi doradcze.

PAŻP to właściwe miejsce doradztwa dla podmiotów, które pragną wykorzystać w swoim 
biznesie szybko rozwijającą się branżę BSP.

Maciej Włodarczyk, 
Kierownik Działu Zarządzania Operacjami BSP, 
11-letnie doświadczenie pracy w PAŻP

Lotnisko Krosno chciałoby zamówić w PAŻP opracowanie procedury GNSS. Podoba mi się 
profesjonalizm tej instytucji i możliwość dostosowania tego procesu do realiów budżetu małej 
jednostki samorządu terytorialnego jaką jest Krosno. 

Katarzyna Bęben, 
Prezes Zarządu Lotnisko Krosno Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje nt. konsultingu PAŻP można uzyskać na stronie www.pansa.pl/konsulting
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INFRASTRUKTURA

Jednym z filarów w oparciu którego Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 
świadczy służbę żeglugi powietrznej (ang. Air Navigation Services – ANS) jest 
infrastruktura. Poczynając od gruntów i budowli skupionych przy 15 portach 
lotniczych na terenie całej Polski, na zaawansowanych technologicznie 
systemach łączności, nawigacji i  dozorowania (ang. Communication, 
Navigation and Surveillance – CNS) kończąc. PAŻP dysponuje licznymi 
zasobami infrastruktury, które bez uszczerbku dla podstawowej działalności 
mogą być wykorzystywane również przez firmy prywatne na zasadach 
najmu/dzierżawy:

Wynajem powierzchni
(np. w budynkach i na masztach)

Dzierżawa gruntów i budowli

Udostępnianie mediów

Inne

Dzierżawa maszyn i urządzeń

Działalność telekomunikacyjna i teletechniczna
(np. system ATIS, sieć AFTN i kanalizacja teletechniczna)
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INFRASTRUKTURA

PAŻP to nie tylko nieruchomości na terenie  
15 portów lotniczych znajdujących się w  naj-
większych miastach. PAŻP to również równo-
miernie rozlokowane w  całym kraju ośrodki 
radiolokacyjne i  radiokomunikacyjne, także 
w małych miejscowościach. Od Nowego Targu 
przez Gąbin do Trzebielina znajdą się obiekty 
zarządzane przez PAŻP - maszty dominujące 
nad okolicą, które mogą pełnić między inny-
mi funkcje stacji bazowych dla operatorów 
telefonii komórkowej bądź innych podmiotów 
korzystających z systemów łączności bezprze-
wodowej.

Jacek Staroszczyk,
Starszy specjalista ds. rozwoju biznesu,
10-letnie doświadczenie pracy w PAŻP

Szczegółowe informacje nt. infrastruktury PAŻP można uzyskać na stronie www.pansa.pl/infrastruktura
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BADANIA  
I ROZWÓJ

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jako instytucja opierająca swoje 
funkcjonowanie o  duże ilości różnorodnej informacji lotniczej i  danych 
operacyjnych doskonale rozumie zmiany zachodzące dziś zarówno w lotnictwie, 
jak i szerzej w transporcie i gospodarce. Jednocześnie PAŻP dynamicznie reaguje 
na zmiany potrzeb i trendów rynkowych, elastycznie się do nich dostosowując. 
Digitalizacja, wirtualizacja i automatyzacja działań prowadząca do tzw. czwartej 
rewolucji przemysłowej sprawia, iż także w  lotnictwie i  żegludze powietrznej 
zastosowanie znajdują nowe technologie, takie jak Internet Rzeczy (ang. Internet 
of Things), Przetwarzanie w  Chmurze (ang. Cloud Computing), Rozszerzona 
Rzeczywistość (ang. Augmented Reality) czy Uczenie Maszynowe (ang. Machine 
Learning) i Sztuczna Inteligencja (ang. Artificial Intelligence). PAŻP będąc częścią 
zachodzących zmian prowadzi aktywną działalność badawczo-rozwojową na 
rzecz lotnictwa nowej generacji - Aviation 4.0.  
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BADANIA  
I ROZWÓJ

SESAR R&D
PAŻP tworzy lotnictwo przyszłości między innymi poprzez realizację za-
dań wynikających z Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (ang. 
Single European Sky). Aktywnie uczestniczy w programach badawczych, 
m.in. w  programie SESAR - komponencie technologicznym inicjatywy 
SES. Główne cele programu SESAR to redukcja opóźnień w ruchu lotni-
czym, ograniczenie kosztów wykonywanych lotów, wzrost przepustowo-
ści lotnisk i przestrzeni powietrznej oraz redukcja negatywnego wpływu 
lotnictwa na środowisko.

W ramach prac badawczo-rozwojowych PAŻP zaangażowana jest w pla-
nowanie, opracowywanie i  implementację wspólnych technologii i  roz-
wiązań wspomagających i unowocześniających zarządzanie ruchem lotni-
czym w Europie. Wypracowane rozwiązania implementowane są później 
podczas fazy wdrożeniowej – m.in. SESAR Deployment.

Finansowanie inicjatyw realizowanych w ramach SESAR pochodzi z Pro-
gramu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 - największego w hi-
storii UE programu w zakresie badań naukowych i innowacji. 

W ramach Horizon 2020 PAŻP rozwija i waliduje własne koncepcje oraz 
koncepcje zaproponowane przez partnerów krajowych i międzynarodo-
wych. Wytworzone rozwiązania (projekty Industrial Research and Valida-
tion, IR&V) zorientowane są na ich wdrożenie i wykorzystanie operacyjne 
zarówno przez PAŻP jak i Baltic FAB, co przełoży się na podniesienie wy-
dajności europejskiego systemu ATM.

NaviHub
PAŻP jako instytucja o unikalnych w skali kraju kompetencjach i zasobach 
konsoliduje je w  obszarze lotnictwa inicjując i  współtworząc NaviHub – 
projekt, na który składają się: sieć organizacji, miejsc, urządzeń (Centrum 
Kompetencji), wraz z  danymi, wiedzą i  doświadczeniami (LabHub) oraz 
infrastrukturą (NaviSpot). NaviHub to współpraca ludzi i instytucji pozwa-
lająca tworzyć, realizować i testować w warunkach poligonowych innowa-
cyjne projekty lotnicze.

Szczegółowe informacje nt. działalności badawczo-rozwojowej PAŻP  
można uzyskać na stronie www.pansa.pl/badania_rozwoj 
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W  zakresie współpracy międzynarodowej głównym celem Polskiej Agencji  
Żeglugi Powietrznej jest realizacja celów strategicznych, operacyjnych i  roz-
wojowych poprzez aktywne włączenie w prace różnych grup, inicjatyw oraz 
zrzeszeń międzynarodowych. 

Dzięki członkostwu w najważniejszych lotniczych organizacjach międzynaro-
dowych, takich jak ICAO, EASA, CANSO i EUROCONTROL, aktywnej współpra-
cy z Komisją Europejską i Network Managerem, pracom nad rozwojem Jedno-
litej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (ang. Single European Sky) i udziale 
w  projektach SESAR Deployment Manager oraz SESAR Joint Undertaking, 
a także uczestnictwu w kluczowych inicjatywach podmiotów zarządzających 
ruchem lotniczym, takich jak A6 Alliance, GATE ONE, B4 Consortium oraz sze-
rokim kontaktom bilateralnym, PAŻP aktywnie wpływa na obecny oraz przy-
szły kształt europejskiego sektora zarządzania ruchem lotniczym.

WSPÓŁPRACA 
MIĘDZYNARODOWA
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WSPÓŁPRACA 
MIĘDZYNARODOWA

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej współpracuje ściśle ze swoim litewskim 
odpowiednikiem – Oro Navigacija – współtworząc funkcjonalny blok prze-
strzeni powietrznej BalticFAB. Podobnie jak inne europejskie FAB-y, BalticFAB 
powstał na mocy prawa europejskiego. PAŻP, wspólnie z Oro Navigacija, reali-
zuje współpracę operacyjną, techniczną i komunikacyjną zarówno z ościen-
nymi państwami, jaki i  z  pozostałymi europejskimi funkcjonalnymi blokami 
przestrzeni powietrznej w ramach inicjatywy InterFAB.

Szczegółowe informacje nt. współpracy międzynarodowej PAŻP  
można uzyskać na stronie www.pansa.pl/wspolpraca_miedzynarodowa
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