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 Procedury służb żeglugi powietrznej. Zarządzanie ruchem lotniczym (Doc. 
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 Załącznik nr 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. 

Wydanie aktualne – ULC.

 Załącznik nr 11 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. 

Wydanie aktualne – ULC.

 Załącznik nr 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. 

Wydanie aktualne – ULC.  

 Załącznik nr 17 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. 

Wydanie aktualne – ULC.

 Zbiór informacji lotniczych AIP – Poland (w zakresie dot. COM i ATM/CNS).

 Przepisy UE, ICAO i RP ogólnie dostępne w serwisach internetowych: 
 https://ec.europa.eu/transport/modes/air/aviation-strategy_en

 http://www.ulc.gov.pl/pl/prawo

 https://www.easa.europa.eu/document-library/regulations

 https://www.easa.europa.eu/document-library/notices-of-proposed-amendment

UWAGA:  W prezentacji wykorzystano dokumenty powszechnie dostępne w celu ich zaprezentowania i przedstawienia kluczowej zawartości. 

© W przypadku dalszego wykorzystania tych materiałów mają zastosowanie obowiązujące przepisy 

i ograniczenia wynikające z praw autorskich.

© W przypadku chęci wykorzystania całości lub części prezentacji konieczne jest uzyskanie zgody autora. 
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SKRÓTY – WYBRANE, PODSTAWOWE

AIP Polska - (Aeronautical Information Publication) Zbiór Informacji Lotniczych, wchodzący w skład 

Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczych;

AMC Polska - (Airspace Management Cell) Ośrodek Zarządzania Przestrzenią Powietrzną w instytucji;

ATC - (Air Traffic Control) kontrolę ruchu lotniczego polegającą na zapewnieniu służby kontroli lotniska, zbliżania i 

obszaru;

ATFM - (Air Traffic Flow Management) zarządzanie przepływem ruchu lotniczego;

ATM - (Air Traffic Management) zarządzanie ruchem lotniczym - ogół działań polegających na zapewnianiu służb 

ruchu lotniczego, zarządzaniu przepływem ruchu lotniczego i przestrzenią powietrzną;

ATZ - (Aerodrome Traffic Zone) strefę ruchu lotniskowego;

ATS - (Air Traffic Services) służby ruchu lotniczego polegające na zapewnianiu służby kontroli ruchu lotniczego, 

służby informacji powietrznej i służby alarmowej;

AUP - (Airspace Use Plan) plan użytkowania przestrzeni powietrznej;

FIR - (Flight Information Region) rejon informacji powietrznej stanowiący przestrzeń powietrzną o określonych 

wymiarach, w której zapewniana jest służba informacji powietrznej i służba alarmowa;

FL - (Flight Level) poziom lotu;

ICAO - Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego;

NOTAM - (Notice To Airmen) wiadomość rozpowszechnianą za pomocą środków telekomunikacyjnych, zawierającą 

informacje o ustanowieniu, stanie lub zmianach urządzeń lotniczych, służbach, procedurach, a także o 

niebezpieczeństwie, których znajomość we właściwym czasie jest istotna dla personelu związanego z 

operacjami lotniczymi;

RQA - (Airspace Request Massage) depeszę zamawiającą przestrzeń powietrzną;

SAR - (Search and Rescue) status lotu statku powietrznego wykonującego lot w akcji poszukiwawczo-ratowniczej;

użytkownik - podmiot wykonujący faktyczne działania lub operacje lotnicze w wydzielonej części przestrzeni 

powietrznej;

TMA - (Terminal Control Area) rejon kontrolowany lotnisk(a);

TRA - (Temporary Reserved Area) strefę czasowo rezerwowaną;

TSA - (Temporary Segregated Area) strefę czasowo wydzieloną;

UTC - (Coordinated Universal Time) uniwersalny czas skoordynowany;
4
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ROK 1974
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OBECNIE
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Szczegóły w AIP Polska 

• wersja drukowana,

• na płycie DVD oraz

• pod adresem: www.pansa.pl

http://www.ais.pansa.pl/aip/index.

php

PAŻP: Pionowy Podział 

Przestrzeni Powietrznej 

https://www.youtube.com/watch?v

=n76j6rBPq4I&feature=youtu.be

Elementy przestrzeni/AUP 

bieżący 

http://www.amc.pansa.pl/?menu_l

ewe=mapy&lang=_pl

http://www.pansa.pl/
http://www.ais.pansa.pl/aip/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=n76j6rBPq4I&feature=youtu.be
http://www.amc.pansa.pl/?menu_lewe=mapy&lang=_pl
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ICAO – KONWENCJA CHICAGOWSKA

Konwencja Chicagowska w Art. 28 nakłada na każde państwo 

obowiązek:

 urządzenia na swoim terytorium (w celu ułatwienia 

międzynarodowej żeglugi powietrznej) portów lotniczych, obsługi 

radiowej, obsługi meteorologicznej i innych udogodnień dla 

żeglugi powietrznej, 

 przyjęcia i wprowadzenia w życie właściwych systemów 

wzorcowych w zakresie metod łączności, kodów, znakowań, 

sygnalizacji, oświetlenia i innych metod  oraz reguł eksploatacji,

 współpracy w międzynarodowych poczynaniach, podejmowanych 

w celu zapewnienia publikowania map i planów lotniczych.

Obowiązek urządzenia na swoim terytorium udogodnień dla żeglugi 

powietrznej realizowany jest poprzez zapewnienie służb żeglugi 

powietrznej na terytorium danego państwa i w przestrzeni 

powietrznej znajdującej się w zakresie odpowiedzialności tego 

państwa. 7
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PRAWO LOTNICZE – ATM/CNS
Art. 121. 

 1. Zarządzanie ruchem lotniczym w polskiej przestrzeni powietrznej jest realizowane przez:

 1) zapewnianie odpowiednich do charakteru, natężenia i warunków ruchu lotniczego służb żeglugi powietrznej;

 2) zarządzanie przestrzenią powietrzną;

 3) zarządzanie przepływem ruchu lotniczego.

 2. Statkom powietrznym wykonującym loty w przestrzeni powietrznej zapewnia się ponadto 

służbę poszukiwania i ratownictwa.

 3. Zintegrowany Pakiet Informacji Lotniczych publikuje instytucja zapewniająca służby ruchu 

lotniczego.

 4. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej 

oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych powoła, w drodze rozporządzenia, 

wspólny cywilno-wojskowy organ doradczy odpowiedzialny za kształtowanie zasad 

zarządzania i wykorzystania przestrzeni powietrznej przez wszystkich użytkowników oraz 

ustali zakres działania tego organu, z uwzględnieniem prawa UE dotyczącego Jednolitej 

Europejskiej Przestrzeni Powietrznej oraz przepisów międzynarodowych.

 5. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, 

uwzględniając zasady wynikające z umów i przepisów międzynarodowych, dla zapewnienia 

bezpiecznego, elastycznego i efektywnego wykorzystania przestrzeni powietrznej przez 

wszystkich jej użytkowników, określi, w drodze rozporządzenia:

 1) strukturę polskiej przestrzeni powietrznej dostępnej dla żeglugi powietrznej z podziałem na:
 a) przestrzeń kontrolowaną,

 b) przestrzeń niekontrolowaną;

 2) szczegółowe warunki i sposób korzystania z przestrzeni powietrznej przez wszystkich jej użytkowników;

 3) (uchylony).

 (…)
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UE SES / EASA – ROZP. 373/2017 

9

Podział z dokumentów 

NPA przygotowanych 

w EASA w ramach prac 

nad wydaniem 

dokumentu:

Rozporządzenie wykonawcze 

Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 

marca 2017 r. ustanawiające 

wspólne wymogi dotyczące 

instytucji zapewniających 

zarządzanie ruchem 

lotniczym/służby żeglugi 

powietrznej i inne funkcje 

sieciowe zarządzania ruchem 

lotniczym oraz nadzoru nad 

nimi, uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 

482/2008, rozporządzenia 

wykonawcze (UE) nr 

1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i 

(UE) 2016/1377 oraz 

zmieniające rozporządzenie 

(UE) nr 677/2011 (Tekst 

mający znaczenie dla EOG. )

K. Banaszek, UTW - PW 29.11.2018 

ROZPORZĄDZENIA SES (SES I)
 ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 549/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 10 marca 

2004 r. ustanawiające ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Rozporządzenie 

ramowe) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 

 SPROSTOWANIE DO ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 549/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 

RADY z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiającego ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni 

Powietrznej (Rozporządzenie ramowe) 

 ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 550/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 10 marca 

2004 r. w sprawie zapewniania służb żeglugi powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni 

Powietrznej (Rozporządzenie w sprawie zapewniania służb) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 

 SPROSTOWANIE DO ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 550/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 

RADY z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewnienia służb nawigacji lotniczej w Jednolitej Europejskiej 

Przestrzeni Powietrznej (Rozporządzenie w sprawie zapewniania służb) 

 ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 551/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 10 marca 

2004 w sprawie organizacji i użytkowania przestrzeni powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni 

Powietrznej (Rozporządzenie w sprawie przestrzeni powietrznej) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 

 SPROSTOWANIE DO ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 551/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 

RADY z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie organizacji i użytkowania przestrzeni powietrznej w Jednolitej 

Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Rozporządzenie w sprawie przestrzeni powietrznej) 

 ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 552/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 10 marca 

2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym 

(Rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 

 SPROSTOWANIE DO ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 552/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 

RADY z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem 

Lotniczym (Rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) 10

K. Banaszek, UTW - PW 29.11.2018 
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UE – ROZPORZĄDZENIE 2017/373 Z 1.032017  

 „instytucja zapewniająca służby” oznacza dowolną osobę prawną lub 

osobę fizyczną zapewniającą funkcje lub służby ATM/ANS w 

rozumieniu art. 3 lit. q) rozporządzenia (WE) nr 216/2008 lub inne 

funkcje sieciowe ATM, pojedynczo albo w ramach zespołu, na potrzeby 

ogólnego ruchu lotniczego; 

 „stała telekomunikacyjna sieć lotnicza (ang. aeronautical fixed

telecommunication network, AFTN)” oznacza światowy system 

stałych łączy lotniczych, stanowiący część AFS, przeznaczony do 

wymiany informacji lub danych cyfrowych między stałymi stacjami 

lotniczymi, posiadającymi identyczne lub zgodne charakterystyki 

łączności; 

 „system funkcjonalny” oznacza połączenie procedur, zasobów ludzkich 

i wyposażenia, w tym sprzętu i oprogramowania, zorganizowanych w 

celu pełnienia określonej funkcji w ramach ATM/ANS i pozostałych 

funkcji sieciowych ATM; 

 „personel odpowiedzialny za elektroniczne systemy bezpieczeństwa 

ruchu lotniczego (ang. air traffic safety electronics personnel, 

ATSEP)” oznacza każdy upoważniony personel, który posiada 

kompetencje do eksploatacji, utrzymania, wycofywania z użytku i 

ponownego oddawania do użytku urządzeń systemu funkcjonalnego; 

11
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ICAO RCP - GLOBAL ATM

12

http://www.icao.int/airnavigation/Pages/GANP-Resources.aspx K. Banaszek, UTW - PW 29.11.2018 
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LOTNICZE URZĄDZENIA NAZIEMNE

 Zgodnie z art. 88 Ustawy z dn. 3-07-2002 - Prawo lotnicze (Dz.U. 2012 

poz. 933) wyróżnia się niżej wymienione lotnicze urządzenie naziemne 

(LUN):

 Urządzenia łączności (radiokomunikacyjne) – COM,

 Urządzenia radiolokacyjne (dozorowania) – SUR,

 Urządzenia radionawigacyjne (pomoce radionawigacyjne) – NAV,

 Wzrokowe pomoce nawigacyjne – VAN (nadzór nad sprawuje 

Departament Lotnisk),

 Automatyczne systemy pomiarowe parametrów meteorologicznych –

MET,

 Urządzenia i systemy przetwarzania i zobrazowania danych – DP.

 Lotnicze urządzenie naziemne może być używane do operacyjnego 

zabezpieczania żeglugi powietrznej, jeżeli zostało wpisane do Rejestru 

lotniczych urządzeń naziemnych (RLUN) – zarządzający urządzeniem 

uzyskał decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o wpisie LUN 

do RLUN. Za wpisanie LUN do rejestru LUN pobierane są opłaty z 

zgodnie z Ustawą – Prawo lotnicze, dział Opłaty lotnicze, tabela nr 1, 

część III, pkt 3.13. nr czynności 34. (Tabela opłat lotniskowych)
13
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URZĄDZENIA NAWIGACJI (NAV)

14

Obszar tolerancji pozycji (fix) 

i przykład w odniesieniu do NDB.

Źródło ICAO Doc. 8168.

K. Banaszek, UTW - PW 29.11.2018 
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OBSZAR TOLERANCJI POZYCJI (FIX)

15

Źródło ICAO Doc. 8168.
K. Banaszek, UTW - PW 29.11.2018 

URZĄDZENIA DOZOROWANIA (SUR)
Wśród urządzeń dozorowania wyróżniamy:

 pierwotne radary dozorowania PSR (Primary Surveillance Radar),

 wtórne radary dozorowania MSSR (Monoimpulse Secondary Surveillance Radar),

 radary kontroli ruchu naziemnego SMR (Surface Movement Radar),

 automatyczne systemy dozorowania zależnego ADS (Automatic Dependent 

Surveillance),

 multilateracyjne systemy dozorowania obszarowego WAM (Wide Area

Multilateration) lub lokalnego LAM (Local Area Multilateration).

Radary pierwotne: 

 PSR ASR-9 (Westinhouse),

 PSR S-511 (Marconi),

 PSR ASR-10 (Raytheon),

 PSR Star2000 (Thales).

Radary wtórne:

 MSSR (Westinhouse),

 MSSR S-47 (Marconi),

 MSSR ISR-20 (Indra),

 MSSR RSM970S (Thales) – radar z funkcją modu S.

16
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NEWPENS – PODPISANIE UMOWY DN. 17.04.2018

17
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NewPENS is an unparalleled common procurement contract in European air traffic 

management. With air traffic on the rise, NewPENS will provide solid support to European 

aviation, securing cross-border network connections and underpinning safety-critical 

applications. The ultra-resilient network will connect more than 200 locations across 47 

countries in the European / North Atlantic Region.

NewPENS will meet both current needs for data exchange between air navigation service 

providers and the wide spectrum of stakeholders, as well as enabling the deployment of services 

foreseen by the SESAR Programme. Its technical service catalogue will evolve with technology 

and business requirements.

Info i video: http://www.eurocontrol.int/events/newpens-launch-event

NewPENS’ features:

• It is future-proof – ready to cope with future ATM and network technology developments;

• It is open to a wider range of stakeholders — the military, ATM providers, airlines, airports, meteorological 

services as well as ANSPs;

• It offers increased flexibility in supporting applications;

• Its safety levels will be ATM-grade enabling it to support safety-critical applications;

• Its sophisticated cybersecurity measures will protect users’ data;

• Where needed, availability will be up to 99.999% — a decimal point higher than was the case for PENS;

• Its service management framework will feature a Europe-wide Service Desk with extensive monitoring and 

reporting services;

• It will offer different ‘tiers’ of service — from entry-level to mid-level, through to demanding high-end. 

Users will only be invoiced for the services they select.

• Its governance has been updated to reflect experience. Strong strategic guidance, proper supervision and 

full support will be provided by different managerial levels in participating organisations. 

http://www.eurocontrol.int/press-releases/better-and-safer-data-flows-aviation-eurocontrol-selects-bt-newpens

RNAV – RNP  

18

RNP (Required Navigation Performance) to wymagana charakterystyka nawigacyjna. 

Termin RNP poprzednio definiowany jako „charakterystyka nawigacyjna konieczna do prowadzenia operacji w 

określonej przestrzeni powietrznej” został usunięty z oficjalnych dokumentów Organizacji Międzynarodowego 

Lotnictwa Cywilnego ICAO (International Civil Aviation Organization) w związku z tym, że koncepcja RNP 

zawarta jest w koncepcji PBN. 

Przykładowo RNP 1 oznacza zdolność do utrzymywania dokładności lotu po trasie  ± 1 mila morska przez 95% 

czasu lotu.  Specyfikacja wymaganej charakterystyki nawigacyjnej (RNP specification) to specyfikacja nawigacji, 

bazująca na nawigacji obszarowej, która zawiera wymaganie na monitorowanie charakterystyk i ostrzeganie. 

Specyfikacja RNP oznaczana jest przez przedrostek RNP, np. RNP 4, RNP APCH. 

Termin RNP jest używany wyłącznie  w kontekście specyfikacji nawigacji, która wymaga monitorowania 

charakterystyk  i ostrzegania, np. RNP 4 dotyczy statku powietrznego i wymagań operacyjnych, włączając w to 

wymaganie: 4 mile morskie separacji oraz monitorowania charakterystyk  i ostrzegania. RNP RNAV (Required

Navigation Performance RNAV) to nawigacja obszarowa spełniająca kryterium utrzymania linii drogi na poziomie 

dokładności RNP,  z uwzględnieniem dostępności, integralności i ciągłości systemu. 
K. Banaszek, UTW - PW 29.11.2018 

RNAV = brak monitoringu na pokładzie samolotu

RNP = monitoring dokładności nawigacyjnej na pokładzie samolotu

RNAV EWOLUUJE W PBN 

O CZYM BĘDZIEMY MÓWILI

W MODULE VI .

http://www.eurocontrol.int/events/newpens-launch-event
http://www.eurocontrol.int/press-releases/better-and-safer-data-flows-aviation-eurocontrol-selects-bt-newpens
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ROZWÓJ TECHNOLOGII DOZOROWANIA

19
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SYSTEMY PASYWNE – WOJSKO

System rozpoznania pasywnego PRP-25 (GUNICA)

 PRP-25M przeznaczony dla pododdziałów rozpoznania elektronicznego Sił Powietrznych w celu 

wykrywania, namierzania i śledzenia źródeł emisji.

 Pracuje w zakresie częstotliwości od 0,5 GHz do 18,0 GHz.

 Posiada kanał szerokopasmowy, który umożliwia wykrywanie, rozpoznawanie i namierzanie emisji 

współczesnych radarów wielozadaniowych. 

 Zestaw złożony jest ze stacji głównej Gunica- M i stacji bocznych Gunica-S. 

20

http://www.pitradwar.com/oferta/systemy-radiolokacyjne/system-rozpoznania-pasywnego-prp-25-gunica/

Metoda TDoA - pomiar różnicy 

czasowej nadejścia sygnału z 

nadajnika (źródła) do trzech lub 

więcej lokalizacji odbiorczych.

Metoda trangulacyjna -

Pozycjonowanie przez pomiar 

kąta.

Trilateracja - Pozycjonowanie 

przez pomiar odległości z 

sygnałów nadchodzących 

równocześnie z wielu 

nadajników (w nawigacji). 
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ICAO – MLAT - ZASTOSOWANIA

MLAT applications  

 Airport surface surveillance applications for ground and 

aerodrome control;

 Area and Approach surveillance in airspace with radar coverage;

 Area and Approach surveillance in airspace without radar 

coverage;

 ATM system technical improvements including sampling of RVSM 

performance and sampling ADS-B performance.  

MLAT Specific Use Applications  

 Airport surface surveillance and aircraft derived data for ground-

based ATM tools. 

 Situational awareness

 Airport Low Visibility Operations (e.g. CATIIIB)

 Parallel Runway Approach Monitoring

 Ramp control/gate management

 Noise monitoring data provision

 Airport usage data (for Billing)

 Airways usage data (for Billing)

 Flight following (for AOC, flying schools)

 Enhanced ATS situational awareness (tagging obstacles, 

restricted areas)

 Enhanced overall flight data for improved SAR activity

21
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ADS-B / SATELITY – AIREON 

22

Aireon / ADS-B

Rozwijana w oparciu o satelity Iridium NEXT 

technologia odbioru sygnału ADS-B przez satelity. 

https://aireon.com/resources/its-just-ads-b/

Rośnie liczba zainteresowanych instytucji, 

informacja z marca 2017 (WATMC2017) o 

przyłączeniu się Danube FAB:

http://www.atc-network.com/atc-news/danube-fab-

signs-collaborative-mou-with-aireon-llc-on-

satellite-ads-b

K. Banaszek, UTW - PW 29.11.2018 
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TCAS – WERSJA 7.1 (ACAS II BULLETIN)

23

• W grudniu 2011 Komisja Europejska opublikowała Implementing Rule zawierającą wymóg posiadania wyposażenia 

ACAS II w wersji 7.1 w przestrzeni powietrznej Unii Europejskiej od 1.12.2015 z wyjątkiem „ unmanned aircraft 

systems” (jest to przyspieszenie terminu w stosunku do wymogów ICAO zawartych w Załączniku 10 vol. IV). 

(…) W związku z serią niebezpiecznych zbliżeń w powietrzu, w przypadku których przekroczone zostały marginesy bezpieczeństwa, 

w tym wypadkami w Yaizu (Japonia) w 2001 r. i w Überlingen (Niemcy) w 2002 r., należy udoskonalić aktualne oprogramowanie 

pokładowego systemu zapobiegania kolizjom. Z przeprowadzonych badań wynika, że przy aktualnym oprogramowaniu pokładowego 

systemu zapobiegania kolizjom prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji w powietrzu wynosi 2,7 × 10 -8 na godzinę lotu. Dlatego 

obecną wersję 7.0 pokładowego systemu zapobiegania kolizjom (ACAS II) uważa się za stwarzającą zagrożenie dla bezpieczeństwa.

(…)
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MLAT – ADS-B W POLSCE

24
Żródło:

http://dlapilota.pl/wiadomosci/polska/pazp-pierwszy-w-polsce-system-multilateracyjny-uruchomiony-operacyjnie

http://www.pansa.pl/?lang=_pl&opis=wiecej&id_wyslane=1214

31/3/2017 08:00 

PAŻP: Pierwszy w Polsce system multilateracyjny uruchomiony operacyjnie 

Biuro Służb Technicznych PAŻP poinformowało, że z dniem 30.03.2017 r. nastąpiło wdrożenie do pracy operacyjnej 

systemu WAM (Wide Area Multilateration) dla TMA Gdańsk. System WAM dla TMA Gdańsk jest pierwszym w 

Polsce systemem dozorowania służącym do wykrywania i lokalizacji statków powietrznych przy wykorzystaniu 

techniki multilateracyjnej.

Technika ta jest oparta na pomiarze różnicy czasu odbioru sygnału (TDOA – Time Difference of Arrival) 

transpondera statku powietrznego przez poszczególne odbiorniki systemu (rys. po prawej).

System zapewnia wykrywanie i lokalizację statków powietrznych wyposażonych w transpondery pracujące w 

modach 3/A,C,S. Celem wprowadzenia systemu WAM było zapewnienie dodatkowego źródła danych dozorowania 

dla TMA Gdańsk. Do chwili uruchomienia systemu, na rzecz TMA Gdańsk pracował jeden zestaw radarowy ASR-

10/IRS20, co w przypadku jego awarii lub przeglądu technicznego oznaczało konieczność wstrzymania radarowej 

kontroli ruchu lotniczego poniżej FL150 w TMA Gdańsk, a co za tym idzie ograniczenie ruchu dla lotniska im. Lecha 

Wałęsy w Gdańsku.

System WAM składa się z 9 sensorów oraz 4 nadajników (spełniających trzy funkcje: interrogatora, monitora i 

transpondera odniesienia) rozlokowanych na elementach infrastruktury PAŻP i zapewniających pokrycie TMA 

Gdańsk. Praca sensorów i nadajników nadzorowana jest przez jednostkę centralną systemu zlokalizowaną w 

ośrodku radiolokacyjnym Gdańsk.

Systemy multilateracyjne stanowią alternatywę dla radarów wtórnych i będą stopniowo wdrażane przez PAŻP w 

kolejnych lokalizacjach, celem zapewnienia dodatkowych źródeł informacji dozorowania w ramach FIR Warszawa. 

Instalowane systemy posiadają również funkcjonalność ADS-B, która w przyszłości jest także planowana do 

wykorzystania operacyjnego.
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DRONY – PRZESTRZEŃ KONTROLOWANA

25

https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/civil-drones-rpas

https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/drone-collision-task-force

Żródło: https://dlapilota.pl/wiadomosci/flyingmagcom/fcc-zatwierdzila-transponder-dla-dronow
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DRONY – UAS, U-SPACE, UTM. 

26

Żródło:

https://www.sesarju.eu/U-Space

Więcej informacji: 

http://www.eurocontrol.int/news/u-space-steps-podium

http://www.eurocontrol.int/uas

https://www.uasvision.com/2018/03/14/swiss-u-space-drone-traffic-management-system/
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SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM LOTNICZYM

AMS2000+ / P-21 PEGASUS
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SYSTEMY ATM W EUROPIE – HISTORIA
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AIR TRAFFIC CONTROL AUTOMATION

SYSTEM - NA PRZYKŁADZIE INDRA
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AIR TRAFFIC CONTROL AUTOMATION

SYSTEM – NA PRZYKŁADZIE INDRA
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SYSTEMY ATM – PEGASUS_21

31

Rysunki i fotografie pochodzą 

z zasobów sieci internet oraz 

zawartych w materiałach 

publicznie dostępnych w sieci 

i publikowanych przez PAŻP. 

K. Banaszek, UTW - PW 29.11.2018 

POLSKA I FAB BALTIC W ITEC

32

iTEC - (interoperability Through European 

Collaboration)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz 

litewska ORO NAVIGACIJA oficjalnie 

dołączyły do europejskiego Sojuszu iTEC. 

Umowa została podpisana podczas ATM 

Congress w Madrycie. 

Stworzenie wspólnego systemu zarządzania 

przestrzenią powietrzną nowej generacji, 

umożliwiającego efektywne przetwarzanie 

danych lotniczych stosowanych w różnych 

krajach europejskich jest ważnym krokiem 

w kierunku utworzenia jednolitego, sprawnie 

zorganizowanego systemu europejskiej 

przestrzeni powietrznej. „iTEC” umożliwia 

kontrolę lotu w obrazie 4D, wykrywanie 

konfliktów, monitorowanie ścieżki lotu oraz 

operacji lotniczych bez użycia pasków 

postępu lotu, w pełni zgodne z zasadami 

SESAR. Członkowie „iTEC” będą teraz 

stanowić więcej niż jedną trzecią ruchu 

lotniczego w Europie.

Trzon grupy „iTEC” tworzą agencje żeglugi 

powietrznej (Air Navigation Services 

Provider - ANSP) z Hiszpanii (ENAIRE), 

Niemiec (DFS), Wielkiej Brytanii (NATS) oraz 

Holandii (LVNL), a także dostawca 

systemów hiszpańska firma INDRA.

CANSO: https://www.canso.org/lithuanian-and-polish-ansps-join-dfs-

system-group-european-itec-alliance

PAŻP: http://www.pansa.pl/?lang=_pl&opis=wiecej&id_wyslane=1206

Więcej informacji o iTEC znajduję się tutaj: www.itec.aero
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WWW.DLAPILOTA.PL  – „POZNAJ PAŻP”

 Najnowszy materiał:  WWW.DLAPILOTA.PL (2018-11-21 00:00:00) 

https://dlapilota.pl/wiadomosci/polska/poznaj-pazp-operator-atm

 Poznaj PAŻP O służbach kontroli ruchu lotniczego

https://dlapilota.pl/wiadomosci/polska/poznaj-pazp-o-sluzbach-kontroli-ruchu-

lotniczego

 Poznaj PAŻP Służba kontroli lotniska (TWR) 

https://dlapilota.pl/wiadomosci/polska/poznaj-pazp-sluzba-kontroli-lotniska-twr

 Poznaj PAŻP O kontrolerach OAT

https://dlapilota.pl/wiadomosci/polska/poznaj-pazp-o-kontrolerach-oat

 Lista publikacji z fotografiami i opisem stanowisk pracy:

Poznaj PAŻP: O Służbie Informacji Powietrznej (FIS)

PAŻP: O szkoleniu kandydatów na pracowników służb KRL

PAŻP: O rekrutacji i szkoleniu przyszłych kontrolerów

Poznaj PAŻP: Kontrolerzy ACC

Poznaj PAŻP: Kontrolerzy APP

Poznaj PAŻP: Służba kontroli lotniska (TWR)

Poznaj PAŻP: O służbach kontroli ruchu lotniczego

Źródło: www.dlapilota .pl oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
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SZKOLENIE KRL

34

http://www.pansa.pl – Kariera – Kurs na KRL

Dodatkowe informacje pod 

numerem telefonu: 

22 574 59 43 

lub adresem e-mail: 

rekrutacja@pansa.pl.
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PAŻP: O rekrutacji i szkoleniu przyszłych kontrolerów

https://dlapilota.pl/wiadomosci/polska/poznaj-pazp-operator-atm
https://dlapilota.pl/wiadomosci/polska/poznaj-pazp-o-sluzbach-kontroli-ruchu-lotniczego
https://dlapilota.pl/wiadomosci/polska/poznaj-pazp-sluzba-kontroli-lotniska-twr
https://dlapilota.pl/wiadomosci/polska/poznaj-pazp-o-kontrolerach-oat
https://dlapilota.pl/wiadomosci/polska/poznaj-pazp-o-sluzbie-informacji-powietrznej-fis
https://dlapilota.pl/wiadomosci/polska/pazp-o-szkoleniu-kandydatow-na-pracownikow-sluzb-krl
https://dlapilota.pl/wiadomosci/polska/pazp-o-rekrutacji-i-szkoleniu-przyszlych-kontrolerow
https://dlapilota.pl/wiadomosci/polska/poznaj-pazp-kontrolerzy-acc
https://dlapilota.pl/wiadomosci/polska/poznaj-pazp-kontrolerzy-app
https://dlapilota.pl/wiadomosci/polska/poznaj-pazp-sluzba-kontroli-lotniska-twr
https://dlapilota.pl/wiadomosci/polska/poznaj-pazp-o-sluzbach-kontroli-ruchu-lotniczego
mailto:rekrutacja@pansa.pl
https://dlapilota.pl/wiadomosci/polska/pazp-o-rekrutacji-i-szkoleniu-przyszlych-kontrolerow

