
STAWKI OPŁAT ZA USŁUGI NAWIGACYJNE W FIR 
WARSZAWA W 2022 ROKU 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) zapewnia użytkownikom w 
polskiej przestrzeni powietrznej służby żeglugi powietrznej podczas 
wykonywania lotów w rejonie informacji powietrznej FIR Warszawa i jest 
umocowana do odzyskiwania kosztów zapewniania służb w formie 
pobieranych opłat nawigacyjnych j/n: 

1. opłata za usługę nawigacji trasowej (ENR), 
2. opłata za usługę nawigacji terminalowej (TNC). 

1. ENR - opłaty za usługi nawigacji trasowej od dnia 1 stycznia 2022 r. 

Globalna Stawka Jednostkowa opłat trasowych (UR) zatwierdzona do 
stosowania w polskiej przestrzeni powietrznej od dnia 1 stycznia 2022 r. 
wynosi EUR 47,08 i obejmuje jednostkową stawkę bazową w kwocie PLN 
213,97 (tj. EUR 46,86 wg kursu 1 EUR = 4,56584 PLN) oraz EUR 0,22 
tytułem opłaty administracyjnej pobieranej za każdy Service Unit przez 
Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) przy EUROCONTROL na 
częściowe pokrycie kosztów obsługi Wielostronnego Systemu Opłat 
Trasowych. Opłaty ENR za operacje wykonane w polskiej strefie są 
naliczane, fakturowane i pobierane w imieniu PAŻP przez CRCO 
uwzględniając trzy podstawowe elementy: współczynnik odległości w 
odniesieniu do strefy pobierania opłat, współczynnik wagi dla danego statku 
powietrznego i stawki jednostkowej mającej zastosowanie in strefie 
pobierania opłat: 

Opłata za usługę ENR= wykonany dystans w km/100 *   * opłata 

jednostkowa (UR) 

Przy obliczaniu ceny za usługę nawigacji trasowej w danej strefie pobierania  
opłat należy stosować obowiązującą w danym miesiącu zaktualizowaną 
stawkę jednostkową UR dla Polski, która jest przeliczana co miesiąc przy 
zastosowaniu średniego miesięcznego kursu wymiany EUR na PLN, tj. „kursu 
zamknięcia” obliczonego przez Reuters z miesiąca poprzedzającego miesiąc, 
w którym został wykonany lot.  

Wysokość stopy procentowej dla obliczania odsetek z tytułu opóźnień w 
zapłacie opłat trasowych wyniesie od dnia 1 stycznia 2022 r. 9,48% w 
stosunku rocznym.  

Dodatkowe informacje dotyczące obliczania, fakturowania i pobierania opłat 
trasowych, jak również wartości bieżących oraz historycznych miesięcznych 
stawek jednostkowych opłat trasowych UR można pobierać ze stron 
internetowych CRCO prowadzonych w ramach publicznej domeny 
EUROCONTROL:  https://www.eurocontrol.int/crco  



2. TNC – stawki jednostkowe opłat za usługę nawigacji terminalowej 
obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.  

Dwie strefy pobierania opłat terminalowych (CZ) w FIR Warszawa zostały 
zatwierdzone przez ministra właściwego ds. transportu w dniu 21 czerwca 
2019 r. na okres obowiązywania od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2024 r. 
Odpowiednio,  decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 
grudnia 2021 r. dla każdej ze stref zostały zatwierdzone dwie stawki 
jednostkowe opłat za usługę nawigacji terminalowej (dla CZ 1. i dla CZ 
2.), które mają zastosowanie przy ustalaniu opłat z tytułu usług nawigacji 
terminalowej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.: 

CZ 1. 450,75 PLN dla strefy pobierania opłat terminalowych obejmującej 
lotnisko Chopina w Warszawie (EPWA)  

CZ 2. 1094,96 PLN dla strefy pobierania opłat terminalowych obejmujących 
lotniska: 

 BYDGOSZCZ (EPBY) 

 GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY (EPGD) 

 KATOWICE - PYRZOWICE (EPKT) 

 KRAKÓW - BALICE (EPKK)  
 LUBLIN (EPLB) 

 ŁÓDŹ (EPLL)  

 OLSZTYN - MAZURY (EPSY)  

 POZNAŃ - ŁAWICA (EPPO) 

 RADOM - SADKÓW (EPRA)  
 RZESZÓW JASIONKA (EPRZ)  

 SZCZECIN GOLENIÓW (EPSC)  

 WARSZAWA/MODLIN (EPMO)  

 WROCŁAW STRACHOWICE (EPWR) 

 ZIELONA GÓRA - BABIMOST (EPZG) 

Dla wyjaśnienia, stawki jednostkowe opłaty za usługę nawigacji terminalowej 
obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wynosiły 
odpowiednio: 343,08 PLN (CZ 1.) i 791,12 PLN (CZ 2.)   

Opłata za usługę nawigacji terminalowej jest naliczana, fakturowana 
i pobierana samodzielnie przez PAŻP (z uwzględnieniem współczynnika wagi 
dla danego statku powietrznego i stawki jednostkowej mającej zastosowanie 
in strefie pobierania opłat) według poniższej formuły: 

Opłata za TNC= stawka opłaty jednostkowej x (MTOW/50)0,7 

Dane kontaktowe znajdują się na każdej fakturze wystawionej przez CRCO 
lub PAŻP. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt na 
poniższe adresy: 

 CRCO w sprawach opłat ENR – e-mail : r3.crco@eurocontrol.int 

 PANSA w sprawach opłat TNC - e-mail: aerosales@pansa.pl 

Więcej szczegółów dotyczących naliczania i pobierania opłat nawigacyjnych 
zawiera dokument AIP Poland part GEN 4.2. -  
https://www.ais.pansa.pl/aip/pliki/EP_GEN_4_2_en.pdf 


