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obwiEszczEniE nR 1
PREzEsA URzĘDU LoTnicTwA cYwiLnEGo

z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu załącznika 3 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie  
cywilnym, sporządzonej w chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1, w związku  
z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo 
lotnicze  (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. 
zm.1)) ogłasza się jako załącznik do niniejszego 
obwieszczenia Załącznik 3 – „Służba meteorolo-
giczna dla międzynarodowej żeglugi powietrznej” 
(wyd. siedemnaste), obejmujący poprawki od 1 do 
75 – do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie 

cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grud-
nia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214,  
z późn. zm.2)), przyjętej przez Organizację Między-
narodowego Lotnictwa Cywilnego.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Grzegorz Kruszyński

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, 
poz.  1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r.  
Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 
144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227,  
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340 oraz  
z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228. 

2) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U.  
1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211,  
z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, 
poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, 
poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528 oraz z 2003 r.  
Nr 70, poz. 700 i 701.
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Załącznik do Obwieszczenia nr 1
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

z dnia 31 stycznia 2011 r.

Normy Międzynarodowe

z dnia 23 marca 2010 r.

    Za cznik do obwieszczenia nr …  
           Prezesa Urz du Lotnictwa Cywilnego 

z dnia … stycznia 2011 r. 

     Mi dzynarodowe Normy              
     i Zalecane Metody Post powania

    Za cznik 3 
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Cz  druga 
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                                                       wydania Za cznika 3. 

Informacje dotycz ce zastosowania Norm i Zalecanych Metod Post powania  
                                                      — patrz Wst p.  

     Wydanie siedemnaste 
       Lipiec 2010 r. 

Organizacja Mi dzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO)
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WST P

T o historyczne 

Po raz pierwszy, zgodnie z zaleceniami Artyku u 37 Konwencji o mi dzynarodowym lotnictwie cywilnym 
(Chicago 1944 r.), Mi dzynarodowe Normy i Zalecane Metody Post powania w odniesieniu do meteorologii 
zosta y przyj te przez Rad  16 kwietnia 1948 r. Nazwano je Za cznikiem 3 do Konwencji „Normy i zalecane 
metody post powania — klucze meteorologiczne”(„Standards and Recommended Practice — Meteorological 
Codes”) i opiera y si  na zaleceniach Sesji nadzwyczajnej Sekcji meteorologicznej, która odby a si  we wrze niu
1947 r. 

W tabeli A s  przedstawione ród a kolejnych zmian, wraz z g ównymi zagadnieniami i datami ich 
przyj cia lub zaaprobowania przez Rad , oraz daty, od kiedy obowi zywa y i by y stosowane. 

Dzia ania podejmowane przez Umawiaj ce si  Pa stwa

Zawiadomienia o ró nicach. Zwraca si  uwag  Umawiaj cych si  Pa stw na obowi zek na o ony
Artyku em 38 Konwencji, w my l którego Umawiaj ce si  Pa stwa s  zobowi zane powiadamia  Organizacj
o wszystkich ró nicach pomi dzy ich krajowymi ustaleniami i praktykami a Normami i Zalecanymi Metodami 
Post powania, zawartymi w niniejszym Za czniku, i poprawkach do niego. Umawiaj cym si  Pa stwom zaleca 
si  powiadomienie o wszystkich ró nicach post powania w stosunku do Zalecanych Metod Post powania,
zawartych w niniejszym Za czniku, i we wszelkich zmianach do niego, je li powiadomienie takie jest wa ne dla 
bezpiecze stwa ruchu powietrznego. Dodatkowo, Umawiaj cym si  Pa stwom zaleca si  regularne informowanie 
Organizacji o wszelkich ró nicach, które mog  si  pojawi  w przysz o ci lub o ust pieniu ró nic,
o których wcze niej powiadomiono. Ka dorazowo, po przyj ciu zmian do niniejszego Za cznika, Umawiaj ce si
Pa stwa otrzymaj  specjalny formularz powiadamiaj cy o przyj tych ró nicach.

 Zwraca si  równie  uwag  Pa stw na postanowienia Za cznika 15, odnosz ce si  do publikowania ró nic
pomi dzy krajowymi ustaleniami i praktykami a odpowiednimi Normami i Zalecanymi Metodami Post powania 
ICAO, za po rednictwem s u b informacji lotniczej, niezale nie od obowi zków Pa stw opisanych w Artykule 38 
Konwencji.

 Og aszanie informacji. Ustanowienie lub wycofanie dowolnych zmian dotycz cych urz dze , s u b
i procedur wp ywaj cych na dzia anie lotnictwa, prowadzonych zgodnie z Normami i Zalecanymi Metodami 
Post powania wymienionymi w niniejszym Za czniku, powinno by  publikowane i wprowadzone w ycie 
zgodnie z ustaleniami Za cznika 15. 

 Wykorzystanie tekstu Za cznika 3 w ustaleniach krajowych. 13 kwietnia 1948 r. Rada przyj a rezolucj
zwracaj c  uwag  Umawiaj cych si  Pa stw na po dane wykorzystanie we w asnych przepisach krajowych, tak 
dalece, jak to jest mo liwe, dok adnych okre le  Norm ICAO o charakterze ustale , a tak e na oznaczenia 
odst pstw od Norm, w czaj c w to wszelkie dodatkowe przepisy krajowe, które s  wa ne dla bezpiecze stwa lub 
regularno ci eglugi powietrznej. Gdziekolwiek by o to mo liwe, ustalenia niniejszego Za cznika by y pisane  
w sposób umo liwiaj cy ich w czenie do narodowego prawodawstwa, bez dokonywania wi kszych zmian tekstu. 

Znaczenie cz ci sk adowych Za cznika 3 

Za cznik 3 sk ada si  z wymienionych ni ej cz ci sk adowych, z których nie wszystkie wchodz  w sk ad innych 
za czników. Znaczenie ich jest nast puj ce:

18/11/10ZAŁĄCZNIK 3
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1 — Materia  sk adaj cy si  na Za cznik w a ciwy:

a) Normy i Zalecane Metody Post powania przyj te przez Rad  na podstawie postanowie  Konwencji. 
Zdefiniowane s  nast puj co:

Norma: Ka de okre lenie charakterystyk fizycznych i technicznych, konfiguracji, materia u, personelu lub 
procedur, których jednakowe stosowanie jest uznawane za niezb dne dla bezpiecze stwa lub regularno ci 
mi dzynarodowej eglugi powietrznej i do których Umawiaj ce si  Pa stwa b d  si  stosowa  zgodnie  
z Konwencj . W przypadku niemo no ci stosowania poszczególnych Norm zgodnie z Artyku em 38 
obowi zkowe jest informowanie Rady. 

Zalecane metody post powania: Ka de okre lenie charakterystyk fizycznych i technicznych, konfiguracji, 
materia u, personelu lub procedur, których jednakowe stosowanie jest po dane w interesie 
bezpiecze stwa, regularno ci lub efektywno ci mi dzynarodowej eglugi powietrznej, do których 
Umawiaj ce si  Pa stwa b d  stara y si  stosowa  zgodnie z Konwencj .

b) Dodatki zawieraj  materia  wydzielony dla wygody, lecz b d cy cz ci  Norm i Zalecanych Metod 
Post powania przyj tych przez Rad .

c) Definicje terminów u ywanych w Normach i Zalecanych Metod Post powania, które nie maj
oczywistych znacze , czyli nie maj  jednoznacznie przyj tych znacze  s ownikowych. Definicja nie ma 
samodzielnego znaczenia, lecz jest istotn  cz ci  ka dej Normy i Zalecanej Metody Post powania,
w której dany termin jest stosowany, poniewa  zmiana znaczenia spowoduje zmian  rozumienia jego sensu.  

d) Tabele i rysunki dodane lub ilustruj ce Normy i Zalecane Metody Post powania s  ich cz ci  i maj  ten 
sam status. 

          
2 — Materia  zatwierdzony przez Rad  do publikacji w zwi zku z Normami i Zalecanymi Metodami Post powania:

a) Wst p zawiera materia  historyczny i obja niaj cy, dotycz cy dzia ania Rady i zawieraj cy obja nienie 
obowi zków Pa stw w odniesieniu do Norm i Zalecanych Metod Post powania wynikaj cych  
z Konwencji i rezolucji o przyj ciu;

b) Wprowadzenie zawiera wyja nienia dotycz ce materia u zawartego w pocz tkowych fragmentach, 
rozdzia ach lub cz ciach Za cznika, u atwiaj ce zrozumienie zastosowania tekstu; 

c) Uwagi w czone do tekstu, w wymagaj cych tego miejscach, zawieraj  informacje lub odno niki do Norm 
lub Zalecanych Metod Post powania, o których mowa. Nie stanowi  cz ci Norm lub Zalecanych Metod 
Post powania;

d) Uzupe nienia zawieraj  materia  uzupe niaj cy do Norm i Zalecanych Metod Post powania lub s
w czone do ich zastosowa  jako Przewodnik. 

Wybór j zyka 

Niniejszy Za cznik zosta  przyj ty w pi ciu j zykach: angielskim, arabskim, francuskim, rosyjskim  
i hiszpa skim. Ka de z Umawiaj cych si  Pa stw powinno wybra  jeden ze wskazanych j zyków, w celu 
stosowania go w kraju poprzez bezpo rednie wykorzystanie lub poprzez przet umaczenie na j zyk w asny,  
i powiadomi  o tym Organizacj .
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Uwagi wydawnicze 

Dla wyró nienia statusu poszczególnych pozycji przyj to nast puj cy sposób: Normy zosta y wydrukowane 
zwyk  antykw ; Zalecane Metody Post powania zosta y wydrukowane zwyk  kursyw , ze statusem 
wyró nionym s owem Zalecenie; Uwagi zosta y wydrukowane zwyk  kursyw , ze statusem wyró nionym 
s owem Uwaga.

 W tre ci przyj to nast puj c  praktyk : w Normach jest u ywany czasownik „musi” (shall), w Zalecanych 
Metodach Post powania czasownik „powinien” (should).

 Ka de odniesienie do jakiegokolwiek rozdzia u tego dokumentu, okre lone numerem, odnosi si  do 
wszystkich jego podrozdzia ów.  

Zastosowanie 

Normy i Zalecane Metody Post powania zawarte w niniejszym dokumencie, okre laj  zastosowanie Dodatkowych 
Procedur Regionalnych opisanych w cz ci 3 Doc 7030 — „Meteorologia”, w której mo na znale  ustalenia 
regionalne dopuszczane przez niniejszy Za cznik.

Odpowiedzialno

Zgodnie z ustaleniem okre lonym w przedmowie do Za cznika 6, cz  II, odpowiedzialno , w przypadku 
lotnictwa cywilnego przeznaczenia ogólnego, któr  ponosi u ytkownik, zgodnie z postanowieniami Za cznika 3, 
spada na dowódc  statku powietrznego. 

Zwi zek z odpowiednimi publikacjami WMO 

Materia  normatywny zawarty w Za czniku 3, z wyj tkiem kilku nieistotnych ró nic wydawniczych, jest 
identyczny z wyst puj cym w wydawnictwie „Przepisy techniczne” („Technical Regulations”), Rozdzia em C 
3.1, wiatowej Organizacji Meteorologicznej (WMO).  

Meteorologiczne klucze lotnicze, o których mowa w Za czniku 3 s  opracowane przez wiatow  Organizacj
Meteorologiczn  na podstawie wymaga  okre lonych przez niniejszy Za cznik lub przedstawianych przez Rad .
Lotnicze klucze meteorologiczne opublikowane zosta y przez WMO, w Publikacji Nr 306 „Podr cznik kluczy”,
tom I („Manual on Codes” vol. I). 

Tabela A. Zmiany do Za cznika 3 

Poprawka ród o(a) Temat(y) 
Przyj ta dnia 

Wa na od 
Stosowana od 

Wydanie 1 Druga Sesja Sekcji 
meteorologii

Klucze meteorologiczne do przekazywania informacji 
meteorologicznych dla potrzeb lotnictwa. 

16.04.1948 r. 
15.09.1948 r. 
01.01.1949 r. 

1 do 21 
(Wydanie 2) 

Nadzwyczajna Sesja 
Sekcji meteorologii 

Uaktualnienie i unowocze nienie kluczy 
meteorologicznych. 

17.09.1948 r. 
23.12.1948 r. 
01.01.1949 r. 
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Poprawka ród o(a) Temat(y) 
Przyj ta dnia 

Wa na od 
Stosowana od 

22 do 37 
(Wydanie 3) 

Trzecia Sesja Sekcji  
meteorologii

U ywanie tekstu otwartego jako uproszczonego klucza dla 
przekazywania informacji o warunkach lotu, w 
informacjach z powietrza. 

28.05.1951 r. 
01.10.1951 r. 
01.01.1952 r. 

38
(Wydanie 3) 

Pierwsza Konferencja 
eglugi powietrznej 

Wprowadzenie radiotelefonicznej lub radiotelegraficznej 
postaci informacji AIREP. 

15.12.1953 r. 
01.08.1954 r. 
01.09.1954 r. 

39 Pierwsza Konferencja 
eglugi powietrznej. 

Zmieniona posta  informacji POMAR dla informacji  
z powietrza. 

18.05.1954 r. 
20.08.1954 r. 
01.09.1954 r. 

40 wiatowa
Organizacja 
Meteorologiczna 

Nowa posta  meteorologicznych kluczy lotniczych opisana  
w dodatku, zast puj cych opublikowane w SARP (za 
wyj tkiem POMAR). 

28.09.1954 r. 
01.01.1955 r. 
01.01.1955 r. 

41 Czwarta Sesja Sekcji
meteorologii

Wprowadzenie „Norm i Zalecanych Praktyk” ustalaj cych 
obowi zki Umawiaj cych si  Pa stw, odnosz cych si  do 
organizacji meteorologicznych w ka dym z Pa stw, 
wymagane dla spe nienia Artyku ów 28 i 37 Konwencji. 
Zmiana tytu u Za cznika 3 na „Mi dzynarodowe Normy  
i Zalecane Praktyki — Meteorologia” 

01.04.1955 r. 
01.08.1955 r. 
01.01.1956 r. 

42
(Wydanie 4) 

Druga Konferencja 
eglugi powietrznej 

Uproszczenie szczegó owej specyfikacji dla metody 
okre lenia po o enia w informacjach AIREP i POMAR. 

08.05.1956 r. 
01.09.1956 r. 
01.12.1956 r. 

43 Trzecia Konferencja 
eglugi powietrznej 

Wprowadzenie terminu „informacja SIGMET” dla 
zast pienia okre lenia „informacja ostrzegawcza”. 
Poprawka w tablicy „stan morza” klucza POMAR. 

13.06.1957 r. 
01.10.1957 r. 
01.12.1959 r. 

44 Przepisy ruchu lotniczego  
i s u b ruchu 
powietrznego /Sekcja 
poszukiwania
i ratownictwa 

Zmiana w wykazie elementów sekcji 1. Meldunek o pozycji 
klucza AIREP. Usuni cie elementu „warunki lotu”  
i poprawka ostatniego elementu w sekcji na „nast pna
pozycja i koniec czasu”. 

18.02.1960 r. 
01.05.1960 r. 
01.08.1960 r. 

45 Przepisy ruchu lotniczego  
i s u b ruchu 
powietrznego /Sekcja 
poszukiwania
i ratownictwa 

Poprawki do modeli informacji  AIREP i POMAR, 
konsekwencja poprawki 44. 

18.02.1960 r. 
-

01.08.1960 r. 

46 wiatowa
Organizacja 
Meteorologiczna 

Uaktualnienie lotniczych kluczy meteorologicznych 
wprowadzonych przez WMO od 1 stycznia 1960 r. 

08.06.1960 r. 
-

08.06.1960 r. 

47
(Wydanie 5) 

Pi ta Sesja Sekcji 
meteorologii

Poprawki do procedur dotycz cych obserwacji i 
meldunków meteorologicznych z powietrza. Modyfikuj ce
i wprowadzaj ce wymagania na dodatkowe obserwacje. 
Usuni cie POMAR z informacji przekazywanych  
z powietrza. Wyeliminowanie ci g ych obserwacji 
meteorologicznych w czasie lotu. Wprowadzenie s u by 
prognoz trasowych w celu uzupe nienia obszarowych 
obserwacji meteorologicznych. Poprawki do ustale
dotycz cych warunków meteorologicznych wzd u  trasy do 
lotniska zapasowego. 

02.12.1960 r. 
01.04.1961 r. 
01.07.1961 r. 

48 Pi ta Sesja Sekcji 
meteorologii

Poprawka wzoru informacji AIREP z powietrza, 
uwzgl dniaj ca zmiany w procedurach meldunków  
i lotniczych obserwacjach meteorologicznych, jako 
konsekwencja poprawek do PANS-RAC. 

02.12.1960 r. 
-

01.07.1961 r. 

49 Pi ta Sesja Sekcji 
meteorologii

Wprowadzenie definicji „D-VALUE”. 08.04.1963 r. 
01.08.1963 r. 
01.11.1963 r. 
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Poprawka ród o(a) Temat(y) 
Przyj ta dnia 

Wa na od 
Stosowana od 

50 wiatowa
Organizacja 
Meteorologiczna 

Uaktualnienie lotniczych kluczy meteorologicznych 
wprowadzonych przez WMO od 1 stycznia 1964 r. 

18.03.1964 r. 
-

18.03.1964 r. 

51
(Wydanie 6) 

Spotkanie Sekcji 
operacyjnej  
i meteorologii 

Wprowadzenie wymaga  dotycz cych obserwacji 
wykonywanych w punktach reprezentatywnych dla 
pewnego obszaru. Rozszerzenie kryteriów specjalnych 
informacji z powietrza w celu uchwycenia zjawisk 
mog cych wp ywa  na efektywno  i bezpiecze stwo
eglugi powietrznej. Usuni cie wymaga  dotycz cych 

„dodatkowych obserwacji lotniczych”, zgodnie  
z kryteriami regionalnymi. Usuni cie z informacji AIREP, 
dotycz cej D-VALUE, zjawisk pogody i chmur jako 
sk adników standardowych. Zmiany w ustaleniach 
odnosz cych si  do postaci informacji meteorologicznych 
zapewniaj cych wymian  informacji w postaci graficznej. 
Wprowadzenie definicji „tekst otwarty”. 

31.05.1965 r. 
01.10.1965 r. 
10.03.1966 r. 

52 wiatowa
Organizacja 
Meteorologiczna 

Uaktualnienie lotniczych kluczy meteorologicznych 
wprowadzonych przez WMO od 10 marca 1966 r. 

12.12.1966 r. 
-

12.12.1966 r. 

53 Spotkanie Sekcji 
operacyjnej  
i meteorologii 

Zezwolenie w regionalnych porozumieniach dotycz cych 
eglugi powietrznej na wykorzystanie graficznej postaci 

informacji dla rozpowszechniania prognoz, zast pienie
terminu „symboliczna forma informacji” bardziej 
szczegó owym opisem postaci informacji, do której odnosi 
si  to wyra enie. 

12.12.1966 r. 
12.04.1967 r. 
24.08.1967 r. 

54 wiatowa
Organizacja 
Meteorologiczna 

Uaktualnienie lotniczych kluczy meteorologicznych 
wprowadzonych przez WMO od 1 stycznia 1968 r. 

13.06.1967 r. 
-

01.01.1968 r. 

55 Francja Zezwolenie na zmiany meldunków z powietrza - przed ich 
naziemnym rozpowszechnianiem. 

16.12.1968 r. 
16.04.1969 r. 
18.09.1969 r. 

56
(Wydanie 7) 

Szósta Konferencja 
eglugi powietrznej 

Wprowadzenie okre lenia centra prognoz obszarowych  
i uproszczonych okre le  biur meteorologicznych dla 
odzwierciedlenia wzrastaj cej centralizacji. Rozszerzenie 
zawarto ci informacji z powietrza poprzez w czenie 
niesprzyjaj cych warunków meteorologicznych, 
spotkanych podczas wznoszenia i podej cia do l dowania. 
Zmiana zasad przekazywania przez samoloty warto ci
wiatrów na chwilowe - zamiast rednich. Udoskonalenie 
kryteriów dotycz cych informowania o intensywno ci
turbulencji w trakcie lotu. Wprowadzenie nowej definicji 
„biura informacyjnego s u b ruchu lotniczego” i zmiany  
w definicji „jednostki s u b ruchu lotniczego”. 
Uaktualnienie lotniczych kluczy meteorologicznych 
wprowadzonych przez WMO od 18 wrze nia1969 r. 

15.05.1970 r. 
15.09.1970 r. 
04.02.1971 r. 

57 Drugie Spotkanie 
Podkomisji technicznej na 
temat transportu 
nadd wi kowego 

Poprawka do definicji „obserwacje SIGMET” w celu 
uwzgl dnienia wymaga  samolotów nadd wi kowych. 
Wprowadzenie ustale  dotycz cych wykonywania i 
rejestracji specjalnych obserwacji pogodowych przy 
wyst powaniu umiarkowanej turbulencji, gradu lub chmur 
Cumulonimbus, w trakcie lotów pod lub 
ponadd wi kowych. 

19.03.1971 r. 
06.09.1971 r. 
06.01.1972 r. 

58 wiatowa Organizacja 
Meteorologiczna 

Uaktualnienie postaci lotniczych kluczy meteorologicznych 
wprowadzonych przez WMO od 1 stycznia 1972 r. 

19.03.1971 r. 
-

06.01.1972 r. 
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Poprawka ród o(a) Temat(y) 
Przyj ta dnia 

Wa na od 
Stosowana od 

59 Szósta Konferencja 
eglugi powietrznej 

Zezwolenie na pomini cie informacji „nast pna pozycja  
i koniec czasu” w sekcji 1 meldunków z powietrza, 
wymienianych pomi dzy biurami meteorologicznymi. 
Wprowadzenie zmian do formatów i konwencji danych we 
wzorach meldunków z powietrza, dla umo liwienia 
bezpo redniego wprowadzania ich do maszyn cyfrowych. 

12.03.1972 r. 
24.07.1972 r. 
07.12.1972 r. 

60
(Wydanie 8) 

Szósta Konferencja 
eglugi powietrznej. Ósma 

Konferencja eglugi 
powietrznej Spotkanie 
Sekcji meteorologii (1974 
r.) 

Ca kowita zmiana Za cznika 3. W czenie PANS-MET, 
okre lenia którego w czenie do Za cznika 3 jako 
Standardu i Zalecanej Praktyki, zosta o uznane za istotne. 
Przegl d uwzgl dniaj cy zaaprobowane ostatnio  
wymagania operacyjne i uaktualnione metody ich 
spe nienia. Wprowadzenie nowych Standardów i 
Zalecanych Praktyk odnosz cych si  do dzia alno ci s u b
operatorskich i do za óg statków powietrznych, do 
informacji meteorologicznych dla potrzeb s u b ruchu 
lotniczego oraz ratunkowo-poszukiwawczych, cznie z 
wymaganiami dotycz cymi rodków czno ci i ich 
wykorzystania. Zgodnie z powy szym tytu  Za cznika 3 
zosta  zmieniony na „S u ba meteorologiczna dla 
mi dzynarodowej eglugi powietrznej”. 

26.11.1975 r. 
26.03.1976 r. 
12.08.1976 r. 

61 Dziewi ta Konferencja 
eglugi powietrznej. 

Spotkanie Sekcji 
meteorologii (1974 r.) 

Nowe ustalenia i przegl d obowi zuj cych ustale , w celu 
polepszenia wspó pracy mi dzy biurami/stacjami 
meteorologicznymi a s u bami ruchu lotniczego i 
dostarczania informacji meteorologicznych s u bom ruchu 
lotniczego. Nowe sprecyzowanie obserwacji i meldunków 
do zabezpieczenia startów i l dowa . Wprowadzenie uwagi 
odnosz cej si  do specyfikacji Za cznika 14, dotycz cej 
lokalizacji, konstrukcji sprz tu i instalacji na cz ci
operacyjnej lotnisk, dla zmniejszenia do minimum 
niebezpiecze stw dla samolotów. Zast pienie wyra enia 
„nadd wi kowy samolot transportowy” wyra eniem 
„samolot nadd wi kowy”. Uaktualnienie cz ci dodatku 2. 
Zmiana definicji „nefanaliza” i usuni cie „29.92 in.” z 
definicji „poziom lotu”. Usuni cie uzupe nienia D  — 
„Lotnicze klucze meteorologiczne”. 

14.12.1977 r. 
14.04.1978 r. 
10.08.1978 r. 

62 Ósma Konferencja eglugi 
powietrznej i Rada ICAO 

W czenie do dodatku 1 map wzorcowych i formularzy, 
opracowanych przez WMO na podstawie wymaga
operacyjnych zawartych w Za czniku 3. Przeniesienie 
wska ników danych i geograficznych z dodatku 2 do 
Za cznika 3 do „Podr cznik meteorologii lotniczej” (Doc. 
8896 - AN/893/2). 

26.06.1978 r. 
26.10.1978 r. 
29.11.1079 r. 

63 Spotkanie Sekcji 
meteorologii (1974 r.). 
Sekretariat ICAO. 
Podkomisja operacyjnej 
s u by informacji 
lotniczej. Dziesi ta 
Konferencja eglugi 
powietrznej. Doc 9328 
AN/908

Definicja „biuletynu meteorologicznego”. Poprawa 
niedoci gni  w naziemnym rozpowszechnianiu informacji 
z powietrza. Ograniczenie informacji SIGMET dotycz cej 
„aktywnego obszaru burzowego”. Usuni cie odniesienia do 
„linie meldowania”. Wzmianka dotycz ca nowego 
„Podr cznika wykonywania obserwacji RVR i 
przekazywania danych”. 

23.03.1981 r. 
23.07.1981 r. 
26.11.1981 r. 

64 Sekretariat ICAO Nowe ustalenia i zmiana istniej cych ustale , w celu 
spe nienia operacyjnych wymaga  na wykrywanie i 
przekazywanie danych o uskoku wiatru na ma ych 
wysoko ciach, wprowadzenie ostrze enia o nim dla fazy 
startu i podej cia do l dowania.

06.12.1982 r. 
06.04.1983 r. 
24.11.1983 r. 

65
(Wydanie 9) 

Spotkanie Sekcji czno ci  
i meteorologii (1982 r.). 
Trzecie Spotkanie 
Podkomisji ADAPT 

Nowe ustalenia i zmiana ju  istniej cych zwi zanych  
z wprowadzeniem nowego wiatowego systemu prognoz 
obszarowych. Metody wymiany operacyjnych danych 
meteorologicznych. Podniesienie dok adno ci szacowania 
RVR oraz ich przekazywania. 

10.06.1983 r. 
10.10.1983 r. 
22.11.1984 r. 
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Poprawka ród o(a) Temat(y) Przyj ta dnia 
Wa na od 

Stosowana od 
66

(Wydanie 
10)

Spotkanie Sekcji 
meteorologii
i czno ci (1982 r.). 
Drugie Spotkanie eglugi
powietrznej rejonu Azja - 
Pacyfik. Dwudzieste 
drugie i dwudzieste trzecie 
Spotkanie europejskiej 
grupy planowania eglugi
powietrznej. wiatowa 
Organizacja 
Meteorologiczna. 
Zalecenia ANC dotycz ce 
sposobów podawania daty 
i czasu oraz jednostek 
miar. Sekretariat ICAO 

Poprawka do ustale  dotycz cych przekazywania danych o 
uskoku wiatru poza lotnisko. Kryteria na wydawanie 
wybranych meldunków specjalnych. W czenie informacji 
o zachmurzeniu do prognoz dla lotnisk. Dokumentacja lotu 
dla przelotów na krótkich trasach. Posta  informacji 
SIGMET i nag ówków biuletynów meteorologicznych. 
Wprowadzenie definicji „informacja SIGMET”. 
Ujednolicenie jednostek miar i sposobów okre lenia czasu 
w Za czniku 3, w porównaniu z Za cznikiem 5. 

24.03.1986 r. 
27.07.1986 r. 
20.11.1986 r. 

67 Spotkanie Sekcji 
meteorologii
i czno ci (1982 r.). 
Dwudzieste drugie i 
dwudzieste pi te spotkanie 
europejskiej grupy 
planowania eglugi
powietrznej. Sekretariat 
ICAO. wiatowa
Organizacja 
Meteorologiczna 

Poprawka do ustale  dotycz cych ustawiania intensywno ci
wiate  dla okre lenia RVR. Identyfikacja wybranych 

lotnisk i skre lenie wymaga  dotycz cych podawania 
temperatury (w kó kach) na mapach WAFS, czasu 
transmisji prognoz z regionalnych centrów prognoz 
obszarowych do u ytkowników. Wprowadzenie ustale
dotycz cych zbierania i rozpowszechniania ostrze e  o pyle 
wulkanicznym. W czenie jednostek pr dko ci wiatru do 
przyk adów lotniczych kluczy meteorologicznych. 
Ujednolicenie Za cznika 3 z PANS-RAC, odno nie
elementów informacji z powietrz. Edycyjne poprawki 
przyk adu informacji SIGMET. 

27.03.1987 r. 
27.06.1987 r. 
19.11.1987 r. 

68 Spotkanie Sekcji 
meteorologii
i czno ci (1982 r.). 
Sekretariat ICAO. 

wiatowa Organizacja 
Meteorologiczna 

Zmiany do ustale  dotycz cych: oznaczenia miejsc 
przekazywania informacji o RVR,  kryterium opracowania 
wyselekcjonowanych meldunków specjalnych przy zmianie 
RVR, umieszczenia w informacjach, podawanych poza 
granicami lotniska, warto ci RVR w strefie przyziemienia 
dla wszystkich wykorzystuj cych pas startowy do 
l dowania; wzorów map i dokumentacji lotniczej,  
opracowania i uaktualnienia informacji SIGMET o 
chmurach py u wulkanicznego, opracowania dok adnie
sformu owanych ustale  dotycz cych konieczno ci
przekazywania informacji meteorologicznych do organów 
s u b informacji lotniczej,  ujednolicenia okre le  „sie
sta ej telekomunikacyjnej s u by lotniczej” i „ruchoma 
s u ba lotnicza” — zgodnie z Za cznikiem 10, 
ujednolicenia terminologii zgodnie z pkt 6.3.1, cz  III 
tom II PANS-OPS, poprawek redakcyjnych do pkt 3.3.7  
w celu skre lenia równowa nych poziomów ci nienia,
przyk adu informacji SPECI, odsy acza w pkt 1.4 b) cz ci 
3 Za cznika B i przepisu pod tekstem w za czniku C 
dotycz cym, widzialno ci i RVR. 

21.03.1989 r. 
23.07.1989 r. 
16.11.1989 r. 

69
(Wydanie 

11) 

Specjalistyczna narada 
dotycz ca czno ci
(meteorologii) 
wykonywania lotów 
(COM/MET/OPS) (1990 
r.). Sekretariat ICAO 

Zmiana przepisów w cz ci dotycz cej przej cia do 
ko cowego etapu realizacji WAFS lotniczych kluczy 
meteorologicznych i wskazówek instrukta owych, 
dotycz cych poszczególnych kryteriów stosowanych  
w komunikatach lotniskowych, lotniczych informacji 
klimatologicznych, informacji SIGMET i odpowiednich 
wskazówek instrukta owych odno nie opracowania 
depeszy SIGMET, automatycznych stacji obserwacji 
pogody, os ony meteorologicznej lotów mig owców
i wprowadzenia okre lenia „lotnisko zapasowe”, zgodnie  
z okre leniem w Za czniku 6 (cz  I i II). 

23.03.1992 r. 
27.07.1992 r. 
12.11.1992 r. 
01.07.1993 r. 
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Wa na od 
Stosowana od 

70
(Wydanie 

12)

Specjalistyczna narada 
dotycz ca czno ci
(meteorologii) 
wykonywania lotów 
(COM/MET/OPS) (1990 
r.).  
Spotkanie eglugi 
powietrznej ograniczone 
do rejonu Pó nocnego 
Atlantyku (1992 r.). 
Trzecie spotkanie eglugi
powietrznej rejonu 
Azja/Pacyfik (1993 r.) 

Definicje — informacji AIRMET, wyd u onego zasi gu 
operacji, GAMET prognoza obszarowa, kontroli 
operacyjnej i cyklonu tropikalnego. Poprawki do ustale
w sprawie: rozk adu horyzontalnego oraz postaci klucza,  
w jakim powinny by  przygotowywane prognozy wiatrów 
górnych i temperatury w w z ach siatki regularnej /grid/, 
przez wiatowe centra prognoz obszarowych, wydawania 
komunikatów specjalnych dotycz cych zmian temperatury 
na lotniskach, warunków zwi zanych opracowywaniem 
informacji meteorologicznych oraz prognoz dla lotnisk, na 
których s  oparte nowe lotnicze klucze meteorologiczne,  
w rezultacie poprawki do Wzorów A1, A2, TA1, TA2 i SN, 
uwzgl dniaj ce uaktualnione lotnicze klucze 
meteorologiczne, zautomatyzowanego przekazywania 
meldunków z powietrza, przedstawienia informacji 
dotycz cych zjawisk pogody, niebezpiecznych dla lotów na 
ma ych wysoko ciach, wprowadzenia minimalnej warto ci
progowej maksymalnej pr dko ci wiatru przyziemnego, 
przy której powinna by  opracowana informacja SIGMET 
dla cyklonu tropikalnego, obserwacji i przekazywania 
danych o uskoku wiatru uwzgl dniaj c wprowadzenie 
nowoczesnych technologii, odnosz cych si  do naziemnych 
urz dze  pomiarowych uskoku wiatru, wymiany 
mi dzynarodowej komunikatów METAR i SPECI, w celu 
zapewnienia os ony meteorologicznej w ramach 
wyd u onego zasi gu operacji oraz lotów 
d ugodystansowych prowadzonych przez scentralizowan
kontrol  operacyjn , wydania poprawki redakcyjnej, w celu 
zast pienia terminu „szkwa owa linia” przez „linia 
szkwa ów”,  wydania poprawek do Wzorów SWL i SN w 
celu zapewnienia jednolitego przedstawiania poziomu 
izotermy 0oC oraz wprowadzenia poprawek do Wzoru A2, 
wprowadzenia do Wzoru SN symboli dotycz cych erupcji 
wulkanicznej, stanu morza i temperatury powierzchni 
morza, aktualizacji informacji dotycz cej operacyjnie 
po danych dok adno ci pomiarów i obserwacji oraz 
aktualnie osi ganych dok adno ci pomiarów i obserwacji, 
wprowadzenia kryteriów dotycz cych w czenia do 
informacji SIGMET danych o silnych falach górskich. 

17.03.1995 r. 
24.07.1995 r. 
01.01.1996 r. 

71
(Wydanie 

13)

Spotkanie eglugi 
powietrznej ograniczone 
do rejonu Pó nocnego 
Atlantyku (1992 r.) 
(COM/MET/RAC).
Spotkanie eglugi 
powietrznej rejonu 
Azji/Pacyfik (1993 r.). 
Trzydzieste ósme 
spotkanie europejskiej 
grupy eglugi powietrznej 
(EANPG/38). Stany 
Zjednoczone. Sekretariat 
ICAO

Definicje — automatyczne zale ne dozorowanie, aspekty 
czynników ludzkich, s u ba nadzoru aktywno ci
wulkanicznej mi dzynarodowych dróg lotniczych, centrum 
doradcze ds. cyklonów tropikalnych (TCAC), poziom, 
centrum doradcze ds. py u wulkanicznego (VAAC) oraz linia 
przekazywania danych VOLMET. Poprawki do ustale  w 
sprawie: wskazania wyznaczonej w adzy meteorologicznej  
w krajowym AIP, przedstawienia informacji dotycz cej roli 
aspektów czynników ludzkich, wprowadzenia 6-godzinnej  
i 36-godzinnej wa no ci prognozy wiatrów 
górnych/temperatury WAFS, wprowadzenia wymaga  i 
nowego modelu informacji doradczej dotycz cej chmury 
popio u wulkanicznego, w formie graficznej, wymaga
dotycz cych cz stotliwo ci uaktualniania informacji 
doradczej dotycz cej chmury popio u wulkanicznego oraz 
funkcji jakie spe niaj  VAAC i TCAC, poprawki redakcyjnej 
w celu zapewnienia odpowiedniego stosowania porz dku
skrótów „RVR” i „RWY”. Poprawki do wykorzystywanych 
skrótów w celu oznaczenia pogody bie cej, wprowadzenia 
wymaga  dotycz cych wykorzystania linii przekazywania 
danych VOLMET, meldunków z powietrza, w czenia 
prognoz temperatury do opracowywanych prognoz dla 
lotniska, wprowadzenia wymaga  dotycz cych ujednolicenia 
prognoz obszarowych oraz dokumentacji lotniczej dla lotów 
na ma ych wysoko ciach, w rezultacie poprawki do 
Za cznika – Wzory map i formularzy; skre lenia zapisu 
umo liwiaj cego wykorzystanie j zyka narodowego przy 

11.03.1998 r. 
20.07.1998 r. 
05.11.1998 r. 
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sporz dzaniu informacji SIGMET, wprowadzenia wymaga
dotycz cych dostarczania informacji meteorologicznej do 
wykorzystywanych zautomatyzowanych systemów 
informacji przed lotem, zapewnienia dostarczania informacji 
meteorologicznej dla scentralizowanego planowania lotu w 
przypadku wyd u onego zasi gu operacji, ilo ciowego 
okre lania chmur CB i burz wykorzystywanego na mapach 
WAFS SIGWX, w rezultacie poprawki do materia u
informacyjnego przedstawionego w Za cznikach. 
                                      

72
(Wydanie 

14)

Spotkanie eglugi 
powietrznej ograniczone 
do rejonu Bliskiego 
Wschodu (1996 r.) 
(COM/MET/RAC).
Dziewi te spotkanie 
ASIA/PAC. Trzydzieste 
szóste, trzydzieste 
dziewi te i czterdzieste 
spotkanie europejskiej 
grupy eglugi powietrznej. 
Sekretariat ICAO 

Zmiany definicji cz onka za ogi lotu, danych w z a sieci  
w postaci numerycznej, dowódcy za ogi, centrum prognoz 
regionalnych. Wprowadzenie definicji dla wysoko ci
sektora minimalnego, zapewnienia jako ci, kontroli jako ci, 
zarz dzania jako ci , systemu jako ci i widzialno ci.
Wprowadzenie wymaga  dotycz cych globalnej wymiany 
informacji OPMET. Aktualizacja formatu informacji 
doradczych ds. popio ów wulkanicznych i cyklonów 
tropikalnych. Wst pne wymagania dotycz ce transmisji 
informacji o przypadkowych emisjach materia ów
radioaktywnych. Wprowadzenie symbolu radiacji na 
mapach WAFX SIGWX. Aktualizacja operacyjnych 
wymaga  dla danych wiatowego systemu prognoz 
obszarowych (WAFS), dotycz cych zwi kszenia cz sto ci 
wydawania WAFS o wietrze górnym i temperaturze - do 
czterech razy na dob . Wprowadzenie FL140 i wilgotno ci
do globalnych danych GRIB. Wprowadzenie kodu BUFR. 
Wprowadzenie symboli dla „silnych wiatrów 
przyziemnych” i „przes aniania przez góry”, na mapy 
SIGWX niskich poziomów. Okre lenie wymaga
operacyjnych dla lotniczych kluczy MET, dotycz cych 
wprowadzenia standardowej frazeologii VOLMET. 
Zunifikowane stosowanie grup daty/czasu w kluczach 
METAR i TAF. Wprowadzenie dodatkowego poziomu 
odniesienia dla wysoko ci chmur i poziomu zamarzania  
w informacjach GAMET. Rozró nienie pomi dzy popraw
i pogorszeniem widzialno ci i widzialno ci pionowej, 
obni eniem i podwy szeniem wysoko ci podstawy chmur 
w komunikatach lotniczych i prognozach. Wprowadzenie 
szablonów dla lokalnych komunikatów meteorologicznych 
METAR/SPECI, TAF i SIGMET, algorytmu meldowania 
turbulencji i podawania indeksu turbulencji. Zapewnienie 
elementów MET dla automatycznych systemów 
informowania przed lotami i po czonego AIS/MET 
instruowania przed lotami. Wprowadzenie klauzul 
dotycz cych zapewnienia i kontroli jako ci informacji 
MET. Wprowadzenie informacji SIGMET w postaci 
graficznej i ilo ciowe kryteria dla informacji SIGMET. 
W czenie mierników rozpraszania w przód do zapewnienia 
danych RVR. Poprawki redakcyjne. 

07.03.2001 r. 
16.06.2001 r. 
01.11.2001 r. 

73
(Wydanie 

15)

Spotkanie sekcji (MET) 
meteorologii (2002). 
Sekretariat ICAO 

Podzia  Za cznika na dwie cz ci, nowe i uzupe nione
definicje, uzupe nienie cz ci g ównej NiZP, eliminacja 
potrzeby wydawania produktów WAFS w postaci map T4, 
wst pne zalecenia utrzymania integralno ci prognoz WAFS, 
powiadamianie ACC, MWO i VAAC o aktywno ci
wulkanicznej przez wybrane krajowe obserwatoria 
wulkaniczne, wst pne postanowienia dotycz ce wydawania 
informacji SIGMET o pyle wulkanicznym i cyklonach 
tropikalnych w postaci graficznej przy wykorzystaniu 
klucza WMO BUFR, wprowadzenie wzorów dla 
specjalnego komunikatu z powietrza (downlink), informacji 
doradczych o pyle wulkanicznym i cyklonie tropikalnym, 
ostrze e  lotniskowych i o  uskoku wiatru; wprowadzenie 
wymaga  do wydawania METAR i SPECI poprzedzaj cych 
wznowienie operacji lotniskowych; wprowadzenie  
wymaga  dopuszczaj cych stosowanie w pe ni 
zautomatyzowanych systemów obserwacyjnych podczas 
godzin nie-operacyjnych; wprowadzenie przewa aj cej 

25.02.2004 r. 
12.07.2004 r. 
25.11.2004 r. 

(xvii) 18/11/10

WstępZałącznik 3 – Służba meteorologiczna dla mędzynarodowej żeglugi powietrznej Wstęp Załącznik 3 – Służba meteorologiczna dla mędzynarodowej żeglugi powietrznej



Dziennik Urzędowy 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 1 — 20 — Poz. 1

Za cznik 3 – S u ba meteorologiczna dla mi dzynarodowej eglugi powietrznej                                                       Wst p                       

18/11/10                                                                                         (xviii)                                  

widzialno ci; wprowadzenie wymaga  do odwo ania 
prognoz lotniskowych które nie mog  by  utrzymane  
w ci g ym przegl dzie; wprowadzenie warto ci redniej dla 
pomiaru widzialno ci i zmian w redniej pr dko ci wiatru; 
wprowadzenie do u ycia maksymalnej intensywno ci
wiate  do szacowania RVR dla METAR i SPECI; 

likwidacja przyk adu 1 we Wzorze TB, wprowadzenie 
nowego przyk adu 2 i 4 we Wzorze SWH, usuni cie 
za cznika A i wprowadzenie nowego za cznika C 
opisuj cego procedury awaryjne WAFC. Wydanie 
poprawek.                        

74
(Wydanie 

16)

Spotkanie grupy  
operacyjnej wiatowego
systemu prognoz 
obszarowych 
(WAFSOPSG). 
Mi dzynarodowa 
operacyjna grupa 
powietrznych obserwacji 
wulkanów (IAVWOPSG). 
Mi dzynarodowy zwi zek 
transportu powietrznego 
(IATA). 
Sekretariat ICAO 

Uzupe nienie definicji  „chmury o znaczeniu operacyjnym” 
oraz  „dominuj cej widzialno ci” i usuni cie definicji 
„obszaru serwisu ( wiatowy system prognoz 
obszarowych)”; usuni cie wszystkich wymaga  STT;  
wprowadzenie wymaga  dla  procedur zabezpiecze
centrum doradczego do spraw py u wulkanicznego 
(VAAC); eliminacja potrzeby uzupe niania prognoz 
znacz cych zjawisk atmosferycznych; wprowadzenie 
prognoz wysoko ci standardowych poziomów lotu WAFS; 
eliminacja potrzeby wydawania specjalnych lotniskowych  
raportów meteorologicznych (SPECI) gdy wydawane s  co 
pó  godziny rutynowe lotniskowe raporty meteorologiczne 
(METAR); uzupe nienie raportowania porywów wiatru  
w lokalnej pracy bie cej i specjalnych raportów gdy 
zastosowane s  procedury zmniejszania ha asu; uzgodnienie 
kryteriów u ycia grupy zmian w TAF z tymi do wydania 
SPECI; wprowadzenie stosowania warunków do u ycia 
uniwersalnej postaci dwójkowej do przedstawienia danych 
meteorologicznych (BUFR) postaci kodu do  
rozpowszechniania METAR / SPECI i TAF na bazie 
dwustronnej; wprowadzenie radaru nadzoruj cego (SSR)  
w trybie S po czenia danych w automatycznych  
depeszach meteorologicznych; wyeliminowanie prognozy 
odnosz cych si  do popio u wulkanicznego i cyklonów 
tropikalnych  z SIGMET; wprowadzenie wymagania 
dostarczania map w standardzie WAFS dla okre lonych 
obszarów; wprowadzenie zabezpieczenia zapobiegaj cego 
modyfikacjom tre ci meteorologicznej prognoz WAFS; 
podniesienie na wy szy poziom zabezpiecze  dla 
sprzyjania u yciu prognoz WAFS; wyeliminowanie frontów 
przyziemnych, stref konwergencji i chmur innych ni  Cb
z prognoz wysokiego i redniego poziomu SIGWX; 
doskonalenie czasu publikacji prognoz SIGWX, zestrojenie 
formatu porad dotycz cych py u wulkanicznego z formatem 
porad dotycz cych cyklonów tropikalnych; wprowadzenie 
kryterium odnosz cego si  do publikacji porad co do 
cyklonów tropikalnych; uzupe nienie porad dotycz cych 
cyklonów tropikalnych o sze ciogodzinne prognozy; 
zmiana definicji s siedztwa; rozszerzenie automatycznego 
powiadamiania o turbulencji; wprowadzenie nowego 
wzorca depesz GAMET; rozszerzenie okresu wa no ci
depesz TAF dla zaspokojenia wymaga  d ugich lotów 
transportowych;  wprowadzenie zabezpiecze  dla 
graficznego SIGMET dla wszystkich zjawisk; aktualizacja 
wzorca SIGMET dla uj cia chmur radioaktywnych; 
wprowadzenie „tsunami” do ostrze e  lotniskowych; 
uzgodnienie zabezpiecze  Za cznika 3 i 11 dotycz cych 
informacji meteorologicznych dostarczanych do jednostek 
ruchu lotniczego; uzupe nienie kryteriów w czania 
SIGMET i TAF do VOLMET i D-VOLMET; usuni cie 
osi galnej dok adno ci obserwacji i pomiarów z  Dodatku 
A;  aktualizacja po danej dok adno ci w Dodatku B oraz 
uzupe nienia wydawnicze.  

21.02.2007 r. 
16.07.2007 r. 
7.11.2007 r. 
5.11.2008 r. 
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75
(Wydanie 

17)

Grupa studyjna ds. 
ostrze e
meteorologicznych 
(METWSG).
Spotkanie grupy  
operacyjnej wiatowego
systemu prognoz 
obszarowych 
(WAFSOPSG).  
Grupa studyjna ds. czy 
meteorologicznych  
Mi dzynarodowa 
operacyjna grupa 
powietrznych obserwacji 
wulkanów (IAVWOPSG). 
Grupa studyjna ds. 
obserwacji i prognoz 
lotniskowych (AMOFSG). 
Grupa studyjna ds. 
wykorzystania Internetu 
dla potrzeb lotnictwa 
(AUOPISG). Grupa 
studyjna ds. specjalnych 
warunków  operacyjnych  
wymaganej 
charakterystyki 
operacyjnej 
(RNPSORSG). 

Poprawka wprowadza postanowienia zwi zane z informacj
SIGMET, ostrze eniami o uskoku wiatru, systemami 
zarz dzania jako ci ; usprawnienie poziomych, pionowych 
i czasowych rozdzielczo ci dla prognoz WAFS i 
wprowadzenie klauzuli upowa niaj cej do wdro enia 
usprawnionych prognoz WAFS chmur cumulonimbus, 
oblodzenia i turbulencji; eliminacja standardowych 
komunikatów g osowych dotycz cych pogody i 
umo liwienie dostarczania do kabiny statku powietrznego 
graficznej informacji meteorologicznej; usprawnienie 
dostarczania  informacji dotyczacej py u wulkanicznego  
i toksycznych rodków chemicznych; obserwacje i 
prognozy dla lotniska umo liwiaj ce u ycie w pe ni
automatycznego systemu obserwacji w celu dostarczania 
lokalnych komunikatów i zast pienie km/h przez m/s  
w celu okre lania pr dko ci wiatru w jednostkach SI. 
Wprowadza tak e znacz ce poprawki zwi zane
terminologi  dotycz ca  nawigacji opartej o charakterystyki 
(PBN) i operacyjnym wykorzystaniem sieci Internet.  

21.02.2010 r. 
12.07.2010 r. 
18.11.2010 r. 
15.11.2012 r. 
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ROZDZIA  1. DEFINICJE 

Uwaga. —  Oznaczenie (RR) w niniejszych definicjach wskazuje, e definicja zosta a zaczerpni ta z przepisów 
Mi dzynarodowego Zwi zku Telekomunikacyjnego (Radio Regulation of the International Telecommunication Union) (patrz 
„Podr cznik dot. wymaga  dla widma cz stotliwo ci radiowych dla lotnictwa cywilnego” wraz z o wiadczeniem 
zatwierdzonej polityki ICAO, Doc 9718) („Handbook on Radio Frequency Spectrum Requirements for Civil Aviation” 
including statement of approved ICAO policies, Doc 9718). 

1.1 Definicje

Je li w Normach i Zalecanych Metodach Post powania dla S u by meteorologicznej dla mi dzynarodowej eglugi 
powietrznej s  u ywane poni sze terminy, maj  one nast puj ce znaczenie: 

Aspekty czynnika ludzkiego/Human Factors principles. Zasady stosowane w lotniczych procesach projektowania, 
certyfikacji, szkolenia, operacji i dzia alno ci eksploatacyjnej, zmierzaj ce do bezpiecznego wspó dzia ania mi dzy
cz owiekiem i innymi sk adowymi systemu, poprzez odpowiednie uwzgl dnienie mo liwo ci cz owieka.  

Automatyczne zale ne dozorowanie (ADS)/Automatic dependent surveillance (ADS). Technika dozorowania, w której 
statki powietrzne automatycznie przekazuj , wykorzystuj c cza przesy ania danych, informacje uzyskiwane  
z pok adowych systemów nawigacyjnych i okre lania pozycji, cznie ze znakiem rozpoznawczym statku 
powietrznego, danych o pozycji w czterech wymiarach i odpowiednio dane dodatkowe. 

Biuletyn meteorologiczny/Meteorological bulletin. Tekst zawieraj cy informacje meteorologiczne, poprzedzony 
odpowiednim  nag ówkiem. 

Biuro meteorologiczne/Meteorological office. Biuro wyznaczone do zapewnienia os ony meteorologicznej dla eglugi 
powietrznej. 

Centrum doradcze ds. cyklonów tropikalnych (TCAC)/Tropical cyclone advisory centre (TCAC). Centrum 
meteorologiczne wyznaczone w regionalnym porozumieniu eglugi powietrznej w celu dostarczania informacji 
konsultacyjnej do meteorologicznych biur nadzoru, wiatowych centrów prognoz obszarowych oraz 
mi dzynarodowych banków danych OPMET dotycz cej po o enia, prognozy kierunku i pr dko ci przemieszczania 
si  oraz maksymalnego wiatru przyziemnego i ci nienia w centrum cyklonu. 

Centrum doradcze ds. chmury py u wulkanicznego (VAAC)/Volcanic ash advisory centre (VAAC). Centrum 
meteorologiczne wyznaczone w regionalnym porozumieniu eglugi powietrznej w celu dostarczania informacji 
konsultacyjnej do meteorologicznych biur nadzoru, centrów kontroli obszaru, centrów informacji powietrznej, 
wiatowych centrów prognoz obszarowych oraz mi dzynarodowych banków danych OPMET, dotycz cych

horyzontalnej i pionowej rozci g o ci oraz prognozy pr dko ci i kierunku przemieszczania si  chmury py u
wulkanicznego, wyst puj cego w atmosferze w nast pstwie wybuchu wulkanu. 

Chmury o znaczeniu operacyjnym/Cloud of operational significance.  Chmury o podstawie poni ej 1500 m (5 000 ft) 
lub poni ej najwy szej minimalnej wysoko ci sektorowej, którakolwiek z nich jest wi ksza, lub chmura 
cumulonimbys lub cumulus wie owy, wyst puj ce na dowolnej wysoko ci.

Cyklon tropikalny/ Tropical cyclone. Ogólny termin dotycz cy cyklonu niefrontowego, w skali synoptycznej, 
powstaj cego nad oceanami w strefie zwrotnikowej lub podzwrotnikowej, z uporz dkowan  konwekcj  i rozwini t
cyrkulacj  cykloniczn  wiatru przyziemnego. 

Cz onek za ogi statku powietrznego/Flight crew member. Licencjonowany cz onek za ogi, zobowi zany do 
wykonywania czynno ci kierowania statkiem powietrznym w trakcie lotu. 

Dane w w z ach siatki w postaci cyfrowej/Grid point data in digital form. Komputerowo przetworzony zestaw danych 
meteorologicznych dowi zanych do uk adu regularnie rozmieszczonych na mapie punktów, przygotowany do 
transmisji z komputera meteorologicznego do innego komputera w kodzie w a ciwym do automatycznego 
przetwarzania. 

Uwaga. —  W wi kszo ci przypadków, tego typu dane s  transmitowane kana ami telekomunikacyjnymi o redniej lub 
du ej pr dko ci przesy ania.

1-1 18/11/10ZAŁĄCZNIK 3
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Depesza meteorologiczna/Meteorological report. Zapis obserwowanych warunków meteorologicznych odnosz cych si
do okre lonego miejsca i czasu. 

Dokumentacja lotniczo-meteorologiczna/Flight documentation. Drukowany lub pisany zestaw dokumentów, w tym 
mapy lub formularze zawieraj ce informacje meteorologiczne. 

Dowódca za ogi/Pilot in-command. Pilot odpowiedzialny za dzia anie i bezpiecze stwo statku powietrznego podczas 
lotu. 

Droga startowa/Runway. Wyznaczona na lotnisku naziemnym prostok tna powierzchnia, przygotowana do l dowania 
lub startu statków powietrznych.  

Informacja AIRMET/ AIRMET information. Informacja wydawana przez meteorologiczne biuro nadzoru, dotycz ca 
okre lonych zjawisk meteorologicznych wyst puj cych lub mog cych wyst pi  na okre lonej trasie, które mog
mie  wp yw na bezpiecze stwo lotów na ma ych wysoko ciach, a które nie zosta y w czone do wydanej prognozy 
dla lotów na ma ych wysoko ciach w danym rejonie informacji powietrznej lub w jego cz ci.

Informacja meteorologiczna/Meteorologicalinformation. Meldunek meteorologiczny, analiza, prognoza pogody lub 
inny komunikat dotycz cy wyst puj cych lub prognozowanych warunków meteorologicznych. 

Informacja SIGMET/ SIGMET information. Informacja wydana przez biuro meteorologicznego nadzoru, dotycz ca
faktycznego lub przewidywanego wyst powania okre lonych zjawisk meteorologicznych na trasie lotu, które mog
wp yn  na bezpiecze stwo statków powietrznych. 

Konsultacja/ Consultation. Uzyskanie informacji od meteorologa lub osoby posiadaj cej odpowiednie kwalifikacje,  
o wyst puj cych i/lub przewidywanych warunkach meteorologicznych dotycz cych dzia ania lotnictwa. 

Kontrola operacyjna/Operational control. Realizacja pe nomocnictwa, co do rozpocz cia, kontynuacji, zmiany lub 
zako czenia lotu, w celu zachowania bezpiecze stwa statku powietrznego, regularno ci i efektywno ci lotu.  

Lotnicza stacja telekomunikacyjna/Aeronautical telecommunication station. Stacja wykorzystywana w lotniczej 
s u bie telekomunikacyjnej. 

Lotnisko/Aerodrome. Wydzielona powierzchnia na l dzie lub wodzie wraz z przynale nymi do niej obiektami 
budowlanymi i urz dzeniami, przeznaczona w ca o ci lub w cz ci do przylotów, odlotów i naziemnego 
manewrowania statków powietrznych. 

Lotnisko zapasowe/ Alternate aerodrome. Lotnisko, na którym statek powietrzny mo e l dowa , je eli nie jest mo liwe 
lub nie jest celowe wykonanie lotu do lotniska zamierzonego l dowania lub wykonanie na nim l dowania. Lotniska 
zapasowe dziel  si  na: 

a) Zapasowe po starcie/Take-off aerodrome. Lotnisko zapasowe, na którym statek powietrzny mo e l dowa , je eli
b dzie to konieczne wkrótce po starcie, a nie jest mo liwe wykorzystanie lotniska startu; 

b) Zapasowe na trasie/En-route aerodrome. Lotnisko, na którym statek powietrzny, znajduj c si  na trasie  
w warunkach nienormalnych lub niebezpiecznych, móg by l dowa ;

c) Zapasowe na trasie ETOPS/ETOPS en-route aerodrome. Odpowiednie i w a ciwe lotnisko zapasowe, na którym 
statek powietrzny móg by l dowa  w przypadku wy czenia silnika lub innych warunkach odbiegaj cych od 
normy lub niebezpiecznych, podczas wykonywania lotu w ramach ETOPS.

d) Zapasowe docelowe/Destination aerodrome. Lotnisko zapasowe, na którym statek powietrzny mo e l dowa ,
je eli l dowanie na lotnisku zamierzonego l dowania stanie si  niemo liwe lub niecelowe. 

Uwaga. —  Lotnisko, z którego nast pi odlot, mo e by  równie  lotniskiem zapasowym na trasie lub zapasowym 
docelowym w danym locie. 

Kontrola jako ci/Quality control. Techniki operacyjne i czynno ci wykonywane w celu spe nienia wymaga  zwi zanych 
z jako ci  (ISO 9000 — „System zarz dzania jako ci . Podstawy i terminologia”). 

Lotnicza stacja meteorologiczna/ Aeronautical meteorological station. Stacja przeznaczona do wykonywania 
obserwacji i przekazywania depesz meteorologicznych do u ycia w mi dzynarodowej egludze powietrznej. 
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Lotniskowa tabela klimatologiczna/Aerodrome climatological table. Tabela zawieraj ca dane statystyczne na temat 
obserwowanej cz stotliwo ci wyst powania jednego lub wi kszej liczby elementów meteorologicznych na lotnisku. 

Lotniskowe biuro meteorologiczne/Aerodrome meteorological office. Biuro znajduj ce si  na lotnisku, wyznaczone do 
zapewnienia os ony meteorologicznej dla eglugi powietrznej. 

Lotniskowe zestawienia klimatologiczne/Aerodrome climatological summary. Zwarty opis okre lonych elementów 
meteorologicznych na lotnisku wykonany w oparciu o dane statystyczne. 

Mapa górna/Upper-air chart. Mapa meteorologiczna odnosz ca si  do okre lonej powierzchni lub warstwy  
w atmosferze. 

Mapa prognostyczna/Prognostic chart. Przedstawiona graficznie na mapie prognoza okre lonego elementu(ów) 
meteorologicznego(ych), na okre lony czas lub okres dla okre lonej powierzchni lub fragmentu przestrzeni 
powietrznej. 

Meldunek z powietrza/Air-raport. Meldunek ze statku powietrznego w locie, przygotowany zgodnie z wymaganiami 
dotycz cymi podawania danych pozycyjnych, operacyjnych i/lub meteorologicznych. 

Uwaga. —  Szczegó y dotycz ce postaci AIREP s  podane w PANS-ATM (Doc 4444). 

 Minimalna wysoko  sektorowa/Minimum sektor altitude. Najni sza dopuszczalna wysoko  bezwzgl dna, która 
zapewni minimalne przewy szenie wynosz ce 300 m  (1000 ft) nad wszystkimi obiektami, znajduj cymi si  w 
obszarze sektora okr gu o promieniu 46 km (25 NM) i o rodku wyznaczonym pomoc  radionawigacyjn .

Nawigacja obszarowa (RNAV)/Area navigation (RNAV). Metoda nawigacji, która pozwala na loty statków 
powietrznych po dowolnie okre lonym torze lotu w zasi gu naziemnych lub umieszczonych w przestrzeni urz dze
nawigacyjnych, lub w granicach mo liwo ci urz dze  autonomicznych, lub przy stosowaniu kombinacji tych 
urz dze .

Uwaga. — Nawigacja obszarowa obejmuje nawigacj  opart  o charakterystyki systemu, jak równie  inne operacje, które 
nie mieszcz  si  w definicji nawigacji opartej o charakterystyki systemu. 

Nawigacja oparta na charakterystykach (PBN)/Performance-based navigation (PBN). Nawigacja obszarowa, bazuj ca 
na wymaganiach charakterystyk dla statków powietrznych operuj cych po trasie ATS, zgodnie z procedur  podej cia 
wg przyrz dów lub w wyznaczonej przestrzeni powietrznej.  

Uwaga. —  Wymagania charakterystyk wyra one s  w specyfikacji nawigacji (specyfikacji RNAV, specyfi-kacji RNP)  
w poj ciach dok adno ci, integralno ci, ci g o ci, dost pno ci i funkcjonalno ci, wymaga-nej dla zamierzonej 
operacji w kontek cie koncepcji konkretnej przestrzeni powietrznej. 

Obserwacja (meteorologiczna)/Observation (meteorological). Oszacowanie warto ci jednego lub wi cej elementów 
meteorologicznych. 

Obserwacja ze statku powietrznego/Aircraft observation. Ocena jednego lub kilku elementów meteorologicznych, 
dokonana ze statku powietrznego podczas lotu. 

Obszar kontrolowany/Control area. Przestrze  powietrzna kontrolowana, rozci gaj ca si  w gór  od okre lonej granicy 
nad ziemi .

Odprawa (meteorologiczna)/Briefing. Ustny opis wyst puj cych i/lub prognozowanych warunków meteorologicznych. 

Operacyjny plan lotu/Operational flight plan. Plan bezpiecznego wykonania lotu, opracowany przez u ytkownika 
statku powietrznego, z uwzgl dnieniem charakterystyk lotniczo-technicznych statku powietrznego, ogranicze
eksploatacyjnych i oczekiwanych warunków meteorologicznych na trasie lotu i na odpowiednich lotniskach. 

Operator/Operation. Osoba, organizacja lub przedsi biorstwo, zajmuj ce si  eksploatacj  statku powietrznego lub 
oferuj ce swoje us ugi w tym obszarze. 

O rodek informacji powietrznej/Flight information centre. Organ powo any do zapewnienia s u by informacji 
powietrznej i s u by alarmowej. 
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Organ kontroli lotniska/Areodrome control tower. Organ ustanowiony dla zapewnienia s u by kontroli ruchu lotniczego 
dla ruchu lotniskowego. 

O rodek kontroli obszaru/Area control centre. Organ ustanowiony  w celu zapewnienia s u by kontroli ruchu 
lotniczego, w odniesieniu do lotów kontrolowanych w podleg ym mu obszarze kontrolowanym. 

Organ kontroli zbli ania/ Approuch control unit. Organ ustanowiony do zapewnienia s u by kontroli ruchu lotniczego, 
na jednym lotnisku lub w le lotnisk, w odniesieniu do kontrolowanych lotów statków powietrznych przylatuj cych
i odlatuj cych z jednego lub wi cej lotnisk. 

Organ s u by poszukiwania i ratownictwa/Serach and rescue services unit. Ogólny termin, mog cy, w zale no ci od 
okoliczno ci, oznacza  centrum koordynacji poszukiwania i ratownictwa, centrum poszukiwania i ratownictwa 
ni szego szczebla lub posterunek alarmowy. 

Organ s u by ruchu lotniczego/Air traffic services unit. Termin ogólny, oznaczaj cy zarówno organ kontroli ruchu 
lotniczego, organ nadzoru ruchu lotniczego, organ koordynacji ruchu lotniczego, organ informacji lotniczej, jak  
i biuro odpraw za óg.

O rodek koordynacji poszukiwania i ratownictwa/Rescue coordination centre. Organ odpowiedzialny za 
organizowanie efektywnej s u by poszukiwawczo-ratowniczej oraz za koordynowanie prowadzenia akcji 
poszukiwawczo-ratowniczych w granicach okre lonego obszaru. 

Planowanie operacyjne/Operationa lplanning. Planowanie przelotów przez u ytkownika statku powietrznego. 

Poziom/Level. Wyra enie ogólne odnosz ce si  do pozycji w p aszczy nie pionowej statku powietrznego w locie  
i oznaczaj cy wysoko  wzgl dn , wysoko  bezwzgl dn  lub poziom lotu. 

Poziom lotu/Flight level. Powierzchnia o sta ym ci nieniu atmosferycznym, odniesionym do szczególnej warto ci
ci nienia atmosferycznego (1013,2 hPa), oddzielona od innych powierzchni okre lonymi ró nicami ci nienia. 

Uwaga 1. — Wysoko ciomierz barometryczny wyskalowany wed ug atmosfery wzorcowej: 

a) przy nastawieniu na QNH — b dzie wskazywa  wysoko  bezwzgl dn ,

b) przy nastawieniu na QFE — b dzie wskazywa  wysoko  wzgl dn  nad poziomem odniesienia QFE, 

c) przy nastawieniu na ci nienie 1013,2 hPa — mo e by  wykorzystany do okre lenia poziomów lotu. 

Uwaga 2. —  Terminy „wysoko  wzgl dna” i „wysoko  bezwzgl dna”, u yte w uwadze 1, oznaczaj  wysoko ci
przyrz dowe, a nie wysoko ci geometryczne wzgl dne i bezwzgl dne. 

Poziom przelotu/Cruising level. Wysoko  utrzymywana podczas znacznej cz ci lotu. 

Prognoza/Forecast. Zestawienie przewidywanych warunków meteorologicznych na okre lony czas lub przedzia  czasu, 
w okre lonym obszarze lub cz ci przestrzeni powietrznej. 

Prognoza obszarowa GAMET/ GAMET area forecast. Prognoza obszarowa w postaci tekstu otwartego, przedstawiona 
z wykorzystaniem obowi zuj cych skrótów, przeznaczona dla lotów na ma ych wysoko ciach i dotycz ca
odpowiedniego rejonu informacji powietrznej lub jego cz ci, opracowywana przez biuro meteorologiczne wyznaczone 
przez zainteresowan  w adz  meteorologiczn . Jest przekazywana do biur meteorologicznych s siednich rejonów 
informacji powietrznej, zgodnie z uzgodnieniami pomi dzy zainteresowanymi w adzami meteorologicznymi.  

Próg drogi startowej/Threshold. Pocz tek cz ci drogi startowej, która jest wykorzystywana do l dowania. 

Przewa aj ca widzialno /Prevailing visibility. Warto  widzialno ci okre lona zgodnie z jej definicj , jaka wyst puje 
na obszarze minimum po owy kr gu horyzontu lub co najmniej na po owie obszaru lotniska. Obszar ten mo e
obejmowa  ci g e i nieci g e sektory. 

Uwaga. —  Warto  ta mo e by  oszacowana na podstawie obserwacji wzrokowych i/lub przyrz dowych, Je eli s
zainstalowane przyrz dy wówczas s  stosowane do otrzymania najlepszego oszacowania przewa aj cej widzialno ci. 

Punkt meldowania/Reporting point. Okre lony punkt geograficzny, w stosunku do którego mo e by  podana pozycja 
statku powietrznego. 
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Punkt odniesienia lotniska/Aerodrome reference point. Okre lone geograficznie po o enie lotniska. 

Regionalne porozumienie eglugi powietrznej/Regional air navigation agreement. Porozumienie zaakceptowane przez 
Rad  ICAO, zwykle za rad  regionalnego posiedzenia w sprawie eglugi powietrznej. 

Rejon informacji powietrznej/Flight information region. Przestrze  powietrzna o okre lonych rozmiarach, w której jest 
zapewniona s u ba informacji powietrznej i s u ba alarmowa. 

Ruchoma s u ba lotnicza (RR S1.32)/ Aeronautical mobile service (RR S1.32). S u ba ruchoma mi dzy stacjami 
lotniczymi a stacjami pok adowymi lub mi dzy stacjami pok adowymi, w której mog  uczestniczy  stacje statków 
ratowniczych. Do s u by mog  by  dodatkowo w czone radiolatarnie wskazuj ce miejsce zagro enia, pracuj ce na 
cz stotliwo ciach u ywanych w niebezpiecze stwie i sytuacjach nagl cych.

Satelita meteorologiczny/Meteorological satellite. Sztuczny satelita Ziemi wykonuj cy obserwacje meteorologiczne  
i przekazuj cy je na Ziemi .

Specyfikacja nawigacyjna/Navigation specyfication. Zestaw wymaga  dla statku powietrznego i dla za ogi, 
niezb dnych dla wspierania operacji bazuj cych na nawigacji opartej na charakterystykach, w okre lonej przestrzeni 
powietrznej. Istniej  dwa rodzaje specyfikacji nawigacji:  

Specyfikacja wymaganej charakterystyki nawigacyjnej (RNP) / Required navigation performance (RNP) specification. 
Specyfikacja nawigacji, bazuj ca na nawigacji obszarowej, która zawiera wymaganie na monitorowanie 
charakterystyk i ostrzeganie, oznaczona przez przedrostek RNP, np. RNP 4, RNP APCH.  

Specyfikacja nawigacji obszarowej (RNAV) / Area navigation (RNAV) specification. Specyfikacja nawigacji bazuj ca na 
nawigacji obszarowej, która nie zawiera wymagania na monitorowanie charakterystyk i ostrzeganie, oznaczona przez 
przedrostek RNAV, np. RNAV 5, RNAV 1.  

Uwaga 1. — Performance based navigation (PBN) Manual (Doc 9613), Volume II, zawiera szczegó owe wytyczne  
w sprawie specyfikacji nawigacji. 

Sta a s u ba lotnicza (AFS)/ Aeronautical Fixed Service (AFS). S u ba telekomunikacyjna mi dzy okre lonymi 
punktami sta ymi, przeznaczona g ównie do zapewnienia bezpiecze stwa eglugi powietrznej oraz regularnego, 
sprawnego i ekonomicznego dzia ania s u b lotniczych. 

Sta a telekomunikacyjna sie  lotnicza (AFTN)/Aeronautical fixe telecommunicationnetwork (AFTN).
Ogólno wiatowy system sta ych cz lotniczych, stanowi cy cz  sta ej telekomunikacyjnej s u by lotniczej, 
przeznaczony do wymiany depesz i/lub danych cyfrowych pomi dzy sta ymi telekomunikacyjnymi stacjami 
lotniczymi, posiadaj cymi identyczne lub zgodne charakterystyki. 

Standardowa powierzchnia izobaryczna/Standard isobaric surface. Powierzchnia izobaryczna u ywana jednolicie na 
ca ym wiecie do przedstawienia i analizy warunków atmosferycznych. 

Statek powietrzny/Aircraft. Ka da maszyna, która mo e unosi  si  w atmosferze, nie korzystaj c z oparcia powierzchni 
ziemi. 

Strefa przyziemienia/Touchdown zone. Cz  drogi startowej za progiem, gdzie l duj ce samoloty powinny po raz 
pierwszy zetkn  si  z ziemi .

System jako ci/Quality system.  Struktura organizacyjna, procedury, procesy i zasoby potrzebne do wprowadzenia 
zarz dzania jako ci  (ISO 9000 — „System zarz dzania jako ci . Podstawy i terminologia”). 

System ostrzegania przed py em wulkanicznym (IAVW)/International airways volcano watch (IAVW). 
Mi dzynarodowe porozumienie w zakresie monitorowania i rozpowszechniania ostrze e  w ród statków 
powietrznych, dotycz ce chmur popio u wulkanicznego wyst puj cych w atmosferze. 

Uwaga. —  IAVW jest oparte na wspó pracy lotniczych i nielotnicznych jednostek operacyjnych, wykorzystuj cych 
informacje pochodz ce z obserwacji róde  oraz z sieci obserwacji, które s  dostarczane przez poszczególne 
Pa stwa. Powy sze dzia ania s  koordynowane przez ICAO, we wspó pracy z innymi zainteresowanymi 
organizacjami mi dzynarodowymi.  

wiatowe Centrum Prognoz Obszarowych (WAFC)/Word area forecast centre (WAFC). Centrum meteorologiczne, 
którego zadaniem jest przygotowywanie i dostarczanie prognoz istotnych zjawisk pogody, prognoz górnych dla 
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obszaru kuli ziemskiej, w postaci cyfrowej i/lub graficznej, regionalnym centrom prognoz obszarowych  
i bezpo rednio Pa stwom, za po rednictwem w a ciwych rodków sta ej s u by lotniczej. 

wiatowy System Prognoz Obszarowych (WAFS)/Word area forecast system (WAFS). System wiatowy, w ramach 
którego wiatowe i regionalne centra prognoz obszarowych dostarczaj  w jednakowych, standardowych postaciach, 
lotnicze meteorologiczne prognozy na trasy. 

W adze meteorologiczne/Meteorological authority. W adze, w imieniu Umawiaj cego si  Pa stwa, zapewniaj ce lub 
dzia aj ce na rzecz zapewnienia obs ugi meteorologicznej mi dzynarodowej eglugi powietrznej. 

W a ciwa w adza ATS/Appropriate ATS authority. Odpowiednia w adza wyznaczona przez Pa stwo odpowiedzialne za 
zapewnienie s u b ruchu lotniczego w danej przestrzeni powietrznej. 

Wyd u ony zasi g operacji/Extender range operation. Dowolny lot wykonywany samolotem z dwoma turbinowymi 
jednostkami nap du, w którym czas lotu z pr dko ci  przy jednej niepracuj cej jednostce nap du (w warunkach 
atmosfery standardowej, ISA, i przy pogodzie bezwietrznej), z punktu na trasie do odpowiadaj cego wymaganiom 
lotniska zapasowego, jest wi kszy ni  próg czasu okre lony przez narodowego operatora. 

Wysoko  bezwzgl dna/Altitude. Pionowa odleg o  poziomu, punktu lub przedmiotu traktowanego jako punkt, 
mierzona od redniego poziomu morza (MSL). 

Wzniesienie lotniska/Aerodrome elevation. Wzniesienie najwy szego punktu pola wzlotów. 

Wzniesienie/Height. Pionowa odleg o  punktu lub poziomu na powierzchni Ziemi albo punktu lub poziomu 
zwi zanego z t  powierzchni , mierzona od redniego poziomu morza. 

Widzialno /Visibility. Widzialno ci dla celów lotniczych jest wi ksza od: 

a) najwi kszej odleg o ci z jakiej czarny obiekt o okre lonych rozmiarach, umieszczony przy powierzchni Ziemi jest 
widoczny i rozpoznawalny, gdy jest obserwowany na jasnym tle; 

b) najwi kszej odleg o  z jakiej wiat a o intensywno ci wiecenia 1 000 kandeli s  widoczne i rozpoznawalne na 
nieo wietlonym tle. 

Widzialno  wzd u  drogi startowej (RVR)/Runwayvisual range (RVR). Jest to odleg o , z której pilot samolotu, 
znajduj cego si  w osi drogi startowej, mo e zobaczy  oznakowanie tej drogi lub wiat a j  obrysowuj ce, lub 
zidentyfikowa  jej o .

VOLMET. Informacja meteorologiczna dla statków powietrznych w locie. 

cze przekazywania danych VOLMET (D-VOLMET)/Data link-VOLMET (D-VOLMET). Dostarczanie, z wy-
korzystaniem czy transmisji danych, komunikatów zawieraj cych aktualn  pogod  na lotniskach (METAR) oraz 
komunikatów specjalnych (SPECI), prognoz lotniskowych (TAF), SIGMET, specjalnych komunikatów z powietrza 
nieuwzgl dnionych w SIGMET oraz je eli s  dost pne informacje AIRMET. 

Audycja VOLMET/ VOLMET broadcast. Dostarczanie w sposób ci g y aktualnych informacji METAR, SPECI, TAF,  
i SIGMET rodkami transmisji g osowej. 

Zapewnienie jako ci/Quality assurance. Wszystkie zaplanowane, systematycznie wykonywane i w razie potrzeby 
udokumentowane czynno ci w systemie jako ci, maj ce na celu zapewnienie, e jednostka spe ni postawione 
wymagania dotycz ce jako ci (ISO 9000 — „System zarz dzania jako ci . Podstawy i terminologia”). 

Zarz dzanie jako ci /Quality management. Wszystkie dzia ania wynikaj ce z ca o ci funkcji zarz dzania, które 
okre laj  polityk  jako ci, cele i odpowiedzialno  oraz wdra aj  je przy wykorzystaniu planowania, kontroli, 
zapewnienia i poprawy jako ci w ramach systemu jako ci (ISO 9000 — „System zarz dzania jako ci . Podstawy  
i terminologia”). 
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1.2 Okre lenia u ywane w ograniczonym znaczeniu 

W niniejszym Za czniku nast puj ce okre lenia s  wykorzystywane w podanym ni ej ograniczonym znaczeniu: 

a) dla unikni cia pomy ek w odniesieniu do okre lenia „s u ba” — pomi dzy S u b  meteorologiczn  jako jednostk
administracyjn  oraz wiadczonymi przeze  us ugami, dla pierwszej u ywane jest okre lenie „w adze 
meteorologiczne”, „os ona” za  dla drugiej, 

b) „zapewni ” — jest u ywane jedynie w zwi zku z zapewnieniem us ug s u by, 

c) „wydanie” — jest u ywane jedynie w przypadku, kiedy nakaz rozci ga si  na przesy anie informacji u ytkownikom, 

d)    „uczyni  dost pnym” — jest u ywane jedynie w przypadkach, kiedy nakaz ko czy si  w momencie umo liwienia  
         u ytkownikowi dost pu do informacji, 

e)   „dostarczy ” — jest u ywane jedynie w przypadkach, gdy stosuje si  pkt c) lub d). 

1-7 18/11/10

Rozdział 1Załącznik 3 – Służba meteorologiczna dla mędzynarodowej żeglugi powietrznej Rozdział 1 Załącznik 3 – Służba meteorologiczna dla mędzynarodowej żeglugi powietrznej



Dziennik Urzędowy 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 1 — 32 — Poz. 1



Dziennik Urzędowy 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 1 — 33 — Poz. 1

ZA CZNIK 3      2–1      18/11/10 

ROZDZIA  2.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 Uwaga wst pna 1. —  Ustala si , e postanowienia niniejszego Za cznika odno nie informacji meteorologicznych s
podstaw  za o enia, e obowi zkiem Umawiaj cych si  Pa stw jest dostarczenie, zgodnie z Artyku em 28 Konwencji, 
informacji meteorologicznych, a odpowiedzialno  za wykorzystanie takich informacji spada na u ytkownika.

 Uwaga wst pna 2. —  Konwencja o mi dzynarodowym lotnictwie cywilnym przypisuje Pa stwu rejestracji prawo lub 
obowi zek realizacji okre lonych funkcji. W Rezolucji A23-13, Zgromadzenie uznaje, e Pa stwo rejestracji mo e nie by
zdolne do w a ciwego wype nienia tych obowi zków, w przypadku gdy statek powietrzny jest wypo yczony, czarterowany lub 
wymieniony — w szczególno ci bez za ogi — przez u ytkownika statku powietrznego innego Pa stwa. W takich przypadkach, 
Konwencja mo e nie w pe ni okre la  prawa i obowi zki u ytkownika danego Pa stwa, a  do wej cia w ycie Artyku u 83 bis. 
Rada zaleca, aby je li w opisanych wy ej okoliczno ciach, Pa stwo rejestracji znajduje si  w sytuacji, w której w a ciwe
wype nienie funkcji przypisanych im przez Konwencj  jest niemo liwe, to przekazuje ono Pa stwu u ytkownika, po uzyskaniu 
jego akceptacji, te funkcje Pa stwa rejestracji, które mog  by  w a ciwie wype nione przez Pa stwo u ytkownika.
Zrozumia ym by o, e do czasu wej cia w ycie Artyku u 83 bis Konwencji, powy sze dzia anie b dzie tylko spraw  wygody  
i nie wp ynie na postanowienia Konwencji Chicagowskiej, okre laj cej obowi zki Pa stwa rejestracji, ani na obowi zki
adnego innego Pa stwa. Poniewa  Artyku  83 bis Konwencji wszed  w ycie 20 czerwca 1997 r., to powy sze porozumienia 

dotycz ce przekazywania funkcji b d  obowi zywa  w odniesieniu do Umawiaj cych si  Pa stw, które ratyfikowa y
odpowiedni Protokó  (Doc 9318) jako wykonanie warunków okre lonych w Artykule 83 bis. 

 Uwaga wst pna 3. —  W przypadku przewozów mi dzynarodowych wykonywanych wspólnie statkami powietrznymi, 
z których nie wszystkie s  zarejestrowane w jednym Pa stwie, niniejszy Za cznik nie przeszkadza zainteresowanym Pa stwom
zawiera  porozumienia dotycz cego wspólnego wykonywania funkcji, na o onych na Pa stwo rejestracji postanowieniami 
niniejszego Za cznika. 

2.1  Cel, znaczenie i postanowienia ogólne dotycz ce s u by meteorologicznej 

2.1.1 Celem lotniczej s u by meteorologicznej jest udzia  w zapewnieniu bezpiecze stwa, regularno ci i efektywno ci
mi dzynarodowej eglugi powietrznej. 

2.1.2 Cel jest osi gany przez dostarczenie u ytkownikom, za ogom lotniczym, organom s u b ruchu lotniczego, organom 
s u b poszukiwania i ratownictwa, kierownictwom lotnisk oraz innym zainteresowanym dzia alno ci  i rozwojem 
mi dzynarodowej eglugi powietrznej, informacji meteorologicznych potrzebnych do wykonywania tych funkcji. 

2.1.3 Ka de Umawiaj ce si  Pa stwo ustala zakres os ony meteorologicznej, która b dzie zapewnia  zabezpieczenie potrzeb 
mi dzynarodowej eglugi powietrznej. Wykonywane jest to zgodnie z ustaleniami niniejszego Za cznika i z regionalnymi 
porozumieniami dotycz cymi eglugi powietrznej. Ustalenia okre laj  zakres os ony meteorologicznej, która b dzie 
wiadczona mi dzynarodowej egludze powietrznej nad wodami mi dzynarodowymi i nad innymi obszarami le cymi poza 

terytorium Umawiaj cych si  Pa stw. 

2.1.4 Ka de Umawiaj ce si  Pa stwo okre la w adz , zwan  dalej W adz  Meteorologiczn , zapewniaj c  lub organizuj c
w jego imieniu zapewnienie os ony meteorologicznej mi dzynarodowej egludze powietrznej. Szczegó y dotycz ce
wyznaczonej W adzy Meteorologicznej s  zawarte w krajowym AIP, zgodnie z Za cznikiem 15 ICAO, dodatek 1, pkt 1.1. 
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2.1.5 Ka de Umawiaj ce si  Pa stwo jest odpowiedzialne za przestrzeganie przez swoje W adze Meteorologiczne wymaga
wiatowej Organizacji Meteorologicznej (WMO — World Meteorological Organization), w zakresie wykszta cenia oraz 

wyszkolenia personelu meteorologicznego wiadcz cego us ug  dla mi dzynarodowej eglugi powietrznej. 

Uwaga. —  Wymagania dotycz ce wykszta cenia i wyszkolenia personelu s u by meteorologicznej realizuj cej os on eglugi 
powietrznej zawarte s  w publikacji WMO Nr 49 „Przepisy techniczne”, tom I — „Meteorologia ogólna, normy i zalecane 
praktyki”, rozdzia  B.4 — „Kwalifikacje i szkolenie” („Technical Regulation”, volume I  — „General Meteorological 
Standards and Recommended Practices, Chapter B.4 — Education and Training”). 

2.2  Dostarczanie, zapewnienie jako ci i wykorzystanie informacji meteorologicznych 

 2.2.1 W sprawach wp ywaj cych na zapewnienie os ony meteorologicznej mi dzynarodowej eglugi powietrznej s
utrzymane cis e kontakty mi dzy dostarczaj cymi informacj  meteorologiczn  i jej u ytkownikami. 

2.2.2 Zalecenie. — Do 14 listopada 2012 w celu zapewnienia os ony meteorologicznej mi dzynarodowej eglugi 
powietrznej, ka da W adza Meteorologiczna Umawiaj cego si  Pa stwa, wymieniona w pkt 2.1.4, ma za zadanie ustanowi
i zapewni  funkcjonowanie w a ciwie zorganizowanego systemu jako ci, sk adaj cego si  z procedur pozyskiwania  
i przetwarzania informacji niezb dnych dla zapewnienia wysokiej jako ci us ug meteorologicznych, u ytkownikom  
wymienionych w pkt. 2.1.2. 

2.2.3 Od 15 listopada 2012, ka da W adza Meteorologiczna Umawiaj cego si  Pa stwa, wymieniona w pkt. 2.1.4, ma za 
zadanie ustanowi  i zapewni  funkcjonowanie w a ciwie zorganizowanego systemu jako ci, sk adaj cego si  z procedur 
pozyskiwania i przetwarzania informacji niezb dnych dla zapewnienia wysokiej jako ci us ug meteorologicznych, 
u ytkownikom  wymienionych w pkt. 2.1.2.

2.2.4 Zalecenie. — Ustanowiony system jako ci o którym mowa w pkt. 2.2.2, powinien spe nia  standardy Mi dzynarodowej 
Organizacji Standaryzacyjnej (ISO) 9000 i by  zatwierdzony przez upowa nion  organizacj .

Uwaga. —  Standardy jako ciowe Mi dzynarodowej Organizacji Standaryzacyjnej (ISO) 9000 podaj  podstawowe ramy dla 
rozwoju programu zapewnienia jako ci. W celu osi gni cia powodzenia, szczegó y programu zapewnienia jako ci powinny 
zosta  okre lone przez ka de Pa stwo. Przewa nie s  one specyficzne dla ka dego Pa stwa. Instrukcje dotycz ce wykonania  
 i wprowadzenia programu zapewnienia jako ci zawarte s  w Manual on the Quality Management System for Provision of 
Meteorological Sernice to International Air Navigation (Doc 9873).    

2.2.5 Zalecenie. — System jako ci powinien zapewni  u ytkownikowi zgodno  dostarczonej informacji meteorologicznej  
z wymaganiami  pa stwowymi pod wzgl dem odniesienia geograficznego i przestrzennego, postaci, zawarto ci, czasu   
i cz stotliwo ci rozpowszechniania, okresu wa no ci, a tak e dok adno ci pomiaru, obserwacji i prognozy. Je eli zachodz
przes anki, e system jako ci informacji meteorologicznej, która powinna by  dostarczana do u ytkownika,
a tak e system procedur automatycznej korekcji b du, nie spe niaj  wymaga  pa stwowych, to powy sza informacja nie 
powinna by  przekazana do u ytkownika, dopóki nie zostanie potwierdzona przez jej wytwórc .

Uwaga. —  Wymagania dotycz ce geograficznego i przestrzennego okre lenia formatu i zawarto ci, czasu i cz stotliwo ci
rozpowszechniania, okresu wa no ci informacji meteorologicznej dostarczonej u ytkownikowi eglugi powietrznej, s  podane 
w rozdzia ach 3, 4, 6, 7, 8 i 9 niniejszego Za cznika i w odpowiednich regionalnych planach eglugi powietrznej. Informacje 
dotycz ce dok adno ci pomiarów, obserwacji i prognoz, zosta y podane odpowiednio w za cznikach A i B. 

2.2.6 Zalecenie. — Ze wzgl du na wymian  informacji meteorologicznej do celów operacyjnych, system jako ci powinien 
zawiera  procedury weryfikacji i legalizacji, rodki dla monitoringu planów transmisji dla pojedynczych informacji i/lub 
biuletynów wymaganych w ramach wymiany. System jako ci powinien mie  mo liwo  wykrycia przekroczenia czasu 
transmisji oraz odbioru informacji i biuletynów. 

Uwaga. —  Wymagania dotycz ce wymiany informacji meteorologicznej dla celów operacyjnych, s  zawarte w rozdziale 11 
oraz dodatku 10  niniejszego Za cznika.  

2.2.7 Zalecenie. — Przestrzeganie systemu jako ci powinno by  nadzorowane. Je eli system nie spe nia zalece , powinny 
zosta  podj te dzia ania dla okre lenia przyczyny zak óce  i ich usuni cia. Wszystkie badania kontrolne powinny by
ewidencjonowane i w a ciwie dokumentowane.  
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2.2.7 Informacje meteorologiczne, dostarczane u ytkownikowi wymienionemu w pkt. 2.1.2, musz  uwzgl dnia  aspekty 
czynnika ludzkiego oraz by  podawane w postaci wymagaj cej minimalnej interpretacji przez u ytkowników, tak jak to jest 
okre lone w nast pnych rozdzia ach.

Uwaga. —  Materia  informacyjny dotycz cy aspektów czynnika ludzkiego mo na znale  w wydawnictwie Doc 9683 
„Cz owiek —  kryteria szkolenia” („Human Factor Training Manual”). 

2.3 Informacje wymagane od u ytkowników statków powietrznych 

2.3.1 U ytkownik potrzebuj cy os ony meteorologicznej lub zmian w aktualnej os onie meteorologicznej, zawiadamia o tym, 
z odpowiednim wyprzedzeniem, odpowiednie w adze meteorologiczne lub biuro(a) meteorologiczne. Minimalna d ugo
okresu wyprzedzenia zostaje ustalona pomi dzy w adzami meteorologicznymi lub biurem(ami) meteorologicznym(i)  
i u ytkownikami statków powietrznych. 

2.3.2 U ytkownik powiadamia w adz  meteorologiczn  o potrzebach w zakresie os ony meteorologicznej, w sytuacji gdy: 

a) planuje si  nowe trasy lub nowe rodzaje dzia a  lotnictwa; 

b) w planowych dzia aniach musz  by  dokonane zmiany o d ugotrwa ym charakterze;  

c) s  planowane inne zmiany, wp ywaj ce na prowadzenie os ony  meteorologicznej. 

Taka informacja powinna zawiera  wszystkie szczegó y niezb dne do zaplanowania w a ciwych przedsi wzi  przez w adz
meteorologiczn .

2.3.3 Lotniskowe biuro meteorologiczne lub w a ciwe biuro meteorologiczne jest powiadamiane przez u ytkownika lub 
cz onka za ogi lotniczej o: 

a) rozk adzie lotów; 

b) lotach wykonywanych poza rozk adem;  

c) lotach opó nionych, przy pieszonych lub odwo anych. 

2.3.4 Zalecenie. — Powiadomienie lotniskowego biura meteorologicznego lub w a ciwego biura meteorologicznego o ka dym 
locie, powinno zawiera  ni ej wymienione  informacje, nie dotyczy to lotów planowych, dla których mo na zrezygnowa
 z ca o ci lub cz ci informacji na podstawie uzgodnienia pomi dzy biurem meteorologicznym  i u ytkownikiem : 

a)  lotnisku startu i przewidywanym czasie startu; 

b)  lotnisku docelowym i przewidywanym czasie l dowania; 

c)    trasie przelotu i przewidywanych czasach l dowa  i startów z lotniska/lotnisk po rednich; 

d)  lotniskach zapasowych niezb dnych do wykonania operacyjnego planu lotu, wymienionych  w stosownym wykazie   
  zawartym w regionalnym planie eglugi powietrznej; 

 e)   poziomie przelotu; 

f)    rodzaju lotu, z widoczno ci  czy wed ug wskaza  przyrz dów; 

g) rodzaju informacji meteorologicznych wymaganych przez za og  statku powietrznego: dokumentacja lotniczo-  
     meteorologiczna i/lub odprawa meteorologiczna czy konsultacja; 

h) czasie odprawy meteorologicznej, konsultacji i/lub dostarczenia dokumentacji lotniczo-meteorologicznej. 
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ROZDZIA  3. WIATOWY SYSTEM PROGNOZ OBSZAROWYCH  
I BIURA METEOROLOGICZNE  

Uwaga. —  Specyfikacje techniczne oraz szczegó owe kryteria zwi zane z niniejszym rozdzia em s  zawarte w Dodatku 2. 

3.1 Cel wiatowego systemu  prognoz obszarowych 

Celem wiatowego  systemu prognoz obszarowych jest dostarczanie w adzom meteorologicznym oraz innym u ytkownikom 
globalnych trasowych prognoz lotniczych w postaci cyfrowej. Cel powy szy powinien by  osi gany przez zintegrowany, 
wiatowy i jednolity system, tak dalece, jak jest to praktyczne, dzia aj cy na podstawie zasady koszt–efekt, przy 

uwzgl dnieniu wszystkich korzy ci z zaawansowanych technologii. 

3.2 wiatowe o rodki prognoz obszarowych 

3.2.1 Umawiaj ce si  Pa stwo, przyjmuj c odpowiedzialno  za dostarczanie danych do wiatowego centrum prognoz 
obszarowych (WAFC) w ramach wiatowego systemu prognoz obszarowych, powinno: 

a) przygotowywa  dla punktów siatki prognozy:  

1)  wiatrów górnych; 

          2)   temperatury i wilgotno ci na wysoko ciach; 

          3)   wysoko ci geopotencjalnej poziomów lotu; 

          4)   temperatury i wysoko ci tropopauzy wyra onej w poziomach lotu;  

5) kierunku, pr dko ci i wysoko ci, w poziomach lotu, wiatru maksymalnego; 

6) chmur cumulonimbus; 

7) oblodzenia; i 

8) turbulencji; 

Uwaga. —  Siatki prognoz globalnych dotycz ce chmur cumulonimbus, oblodzenia i turbulencji s  obecnie na etapie 
eksperymentów, oznaczone jako „prognozy próbne” i rozprowadzane jedynie przez internetowe serwisy FTP.  

b) przygotowywa  globalne prognozy istotnych zjawisk pogody (SIGWX); 

c) opracowywa  prognozy wymienione w pkt. a) i b), w formie cyfrowej dla s u b meteorologicznych oraz innych 
u ytkowników w obszarze odpowiedzialno ci,  na podstawie zalece  w adzy meteorologicznej zatwierdzonych przez 
Umawiaj ce si  Pa stwo;

d) przyjmowa   informacje, dotycz ce przypadkowego uwolnienia materia ów radioaktywnych do atmosfery, od 
wspó pracuj cego w ramach WMO wyspecjalizowanego meteorologicznego regionalnego centrum (RSMC), w celu 
numerycznego wyliczenia przemieszczania ska e  na potrzeby reagowania ratownictwa radiologicznego rodowiska, 
w  celu uj cia powy szych danych w prognozie istotnych zjawisk pogody SIGWX; 

e)  ustanowi  i utrzymywa  wspó prac  z VAAC odno nie wymiany danych o aktywno ci wulkanicznej, w celu 
koordynacji informacji o wybuchach wulkanów w prognozie istotnych zjawiskach pogody SIGWX. 
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3.2.2 W przypadku przerwy w dzia aniu danego  WAFC, jego funkcje powinny by  realizowane przez inne WAFC.    

Uwaga. —  Procedury awaryjne podejmowane w przypadku przerw w dzia aniu danego WAFC s  aktualizowane przez 
WAFSOPSG (Word Area Forecast System Operations Group), a aktualna wersja jest dost pna na stronie internetowej 
WAFSOPSG: www.icao. in t /anb/wafsopsg .

3. 3  Biura meteorologiczne 

3.3.1 Ka de Umawiaj ce si  Pa stwo okre la jedno lub wi cej lotniskowych i/lub innych biur meteorologicznych, w a ciwych
dla zapewnienia os ony meteorologicznej wymaganej dla zaspokojenia potrzeb mi dzynarodowej eglugi powietrznej. 

3.3.2 Lotniskowe biuro meteorologiczne wype nia wszystkie lub cz  z wymienionych ni ej funkcji, koniecznych do 
zaspokojenia potrzeb zwi zanych z prowadzeniem dzia a  lotnictwa w rejonie lotniska: 

a) opracowuje i/lub otrzymuje prognozy i inne istotne informacje dla lotów które go dotycz . Zasi g odpowiedzialno ci,
w zakresie opracowania prognoz, jest odniesiony do lokalnej dost pno ci i mo liwo ci wykorzystania prognoz 
trasowych i lotniskowych otrzymywanych z innych biur; 

b) opracowuje i/lub otrzymuje prognozy lokalnych warunków meteorologicznych; 

c) prowadzi ci g  obserwacj  warunków meteorologicznych na lotnisku, dla którego ma przygotowywa  prognozy; 

d) zapewnia za ogom lotniczym i/lub innemu personelowi obs uguj cemu loty, odpraw  meteorologiczn , konsultacj
i dokumentacj  lotniczo-meteorologiczn ;

e) dostarcza u ytkownikom lotniczym inne informacje meteorologiczne; 

f) przedstawia dostepne informacje meteorologiczne; 

g) wymienia informacje meteorologiczne z innymi biurami meteorologicznymi; 

h) dostarcza otrzymane informacje dotycz ce przederupcyjnej aktywno ci wulkanu, erupcji wulkanu lub chmury py u
wulkanicznego, do zwi zanych z nim organów s u b ruchu lotniczego, organów s u b informacji lotniczej  
i meteorologicznego biura nadzoru, jak ustalono pomi dzy odno nymi w adzami meteorologicznym, ATS oraz AIS. 

3.3.3 Lotniska, dla których s  wymagane prognozy na l dowanie, powinny by  okre lone przez regionalne porozumienie 
eglugi powietrznej. 

3.3.4 Dla lotnisk, które nie posiadaj  biur meteorologicznych: 

a) w a ciwe w adze meteorologiczne wyznacz  jedno lub wi cej biur meteorologicznych, w celu dostarczenia 
wymaganych informacji meteorologicznych; 

b) kompetentne w adze zapewni rodki, przy pomocy których informacje te mog  by  dostarczane na lotniska. 

3.4 Meteorologiczne biura nadzoru  

3.4.1 Umawiaj ce si  Pa stwo, przyjmuj c odpowiedzialno  za zapewnienie s u b kontroli ruchu lotniczego w ramach 
rejonu informacji powietrznej lub obszaru kontrolowanego, powinno powo a  na podstawie regionalnego porozumienia 
eglugi powietrznej jedno lub wi cej meteorologicznych biur nadzoru lub uzgodni  z innym Pa stwem wykonywanie tego 

zadania.
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3.4.2  Meteorologiczne biura nadzoru: 

a) monitoruje w sposób ci g y warunki meteorologiczne maj ce wp yw na dzia anie lotnictwa w obszarze 
odpowiedzialno ci;

b) opracowuje informacje SIGMET oraz inne dane odpowiednio do obszaru odpowiedzialno ci;

c) dostarcza informacje SIGMET, i je li jest to wymagane, inne informacje meteorologiczne, do zwi zanych z nim   
organów s u by ruchu lotniczego; 

d) rozpowszechnia informacje SIGMET; 

e) w tych przypadkach, kiedy jest to wymagane przez regionalne porozumienie eglugi powietrznej, zgodnie z pkt.    
7.2.1: 

1) przygotowuje informacje AIRMET dla obszaru odpowiedzialno ci,

2) dostarcza informacje AIRMET do odpowiednich organów s u by ruchu lotniczego, 

3) rozpowszechnia informacje AIRMET,  

f) dostarcza otrzymane informacje dotycz ce przederupcyjnej aktywno ci wulkanu, erupcji wulkanu i chmury py u
wulkanicznego, dla których nie wydano jeszcze informacji SIGMET, do zwi zanego z nim ACC/FIC, tak jak 
ustalono pomi dzy odpowiednimi w adzami meteorologicznymi i ATS oraz do w a ciwego VAAC, zgodnie  
z regionalnym porozumieniem eglugi powietrznej; 

g) dostarcza otrzymane informacje dotycz ce przypadkowego uwolnienia do atmosfery materia ów radioaktywnych  
(w rejonie nadzoru i s siaduj cym) do wspó pracuj cego ACC/FIC, zgodnie z porozumieniem pomi dzy w adz
meteorologiczn  i ATS, a tak e do organów eglugi powietrznej, zgodnie z porozumieniem pomi dzy w adzami 
meteorologicznymi i lotnictwa cywilnego. Informacja zawiera dane o miejscu i czasie zdarzenia, a tak e
prognozowan  trajektori  przemieszczania ska e .

Uwaga. —  Informacja dostarczana jest przez wyspecjalizowane centra meteorologiczne (RSMC) WMO, dla potrzeb modelu 
przemieszczenia dla ratownictwa rodowiskowego, na pro b  przedstawiciela w adz pa stwa, w którym dosz o do emisji 
substancji radioaktywnej do atmosfery, lub Mi dzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA). Informacja jest rozsy ana
przez RSMC do jednego punktu kontaktowego narodowej s u by meteorologicznej dla ka dego kraju. Punkt ten jest 
odpowiedzialny za redystrybucj  informacji wewn trz danego kraju. Co wi cej, informacja jest dostarczana przez IAEA do 
RSMC wspó po o one z VAAC London (wyznaczonym na punkt centralny), które z kolei powiadamia ACC zainteresowane 
emisj .

3.4.3 Zalecenie. — Granice obszaru obserwacji warunków meteorologicznych przez meteorologiczne biuro nadzoru, powinny 
tak dalece, jak jest to mo liwe, pokrywa  si  z granicami rejonu informacji powietrznej, lub z obszarem kontrolowanym lub 
 z kombinacj  rejonów informacji i/lub obszarów kontrolowanych. 

3.5 Centra doradcze ds. py u wulkanicznego  

3.5.1 Umawiaj ce si  Pa stwo przyjmuj c, zgodnie z regionalnym porozumieniem eglugi powietrznej, odpowiedzialno  za 
prowadzenie centrum doradczego ds. py u wulkanicznego (VAAC) w ramach s u by  obserwacji aktywno ci wulkanicznej w 
obszarze mi dzynarodowych dróg lotniczych, zapewnia, aby dane centrum po otrzymaniu informacji, e nast pi  wybuch 
wulkanu lub jest spodziewana erupcja lub chmura py u wulkanicznego znalaz a si  w obszarze odpowiedzialno ci:

a) monitorowa o dane z satelitów geostacjonarnych i oko obiegunowych, w celu okre lenia obecno ci i zasi gu chmury     
py u wulkanicznego w atmosferze w obszarze odpowiedzialno ci;

b) uruchomi o numeryczny model wyznaczania trajektorii przemieszczania si /dyspersji chmury py u wulkanicznego,     
celem prognozowania kierunku przemieszczania si  chmury py u wulkanicznego, która zosta a zidentyfikowana,lub 
w stosunku do której otrzymano informacj ;
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Uwaga. —  Wykorzystywany model numeryczny mo e by  w asno ci  danego VAAC lub, w drodze porozumienia, w asno ci
innego VAAC. 

c) rozpowszechnia o informacje doradcze odno nie zasi gu i prognozy przemieszczania si  chmury py u
wulkanicznego do: 

1) meteorologicznych biur nadzoru, centrów kontroli obszaru i centrów informacji powietrznej, obs uguj cych
rejony informacji powietrznej w rejonie odpowiedzialno ci, który mo e by  nara ony na dzia anie zjawiska, 

2) innych VACC, których obszary odpowiedzialno ci mog  by  nara one na dzia anie zjawiska, 

3) wiatowych centrów prognoz obszarowych, mi dzynarodowych banków danych OPMET, 
mi dzynarodowych biur NOTAM oraz o rodków wyznaczonych na mocy regionalnych porozumie eglugi
powietrznej dla satelitarnego systemu dystrybucji, 

4) linii lotniczych pozyskuj cych informacje doradcz  poprzez sie  AFTN za pomoc  okre lonego systemu 
zapyta ;

Uwaga. —  Adresy AFTN u ywane przez VAAC s  podane w „Podr czniku wulkanicznego nadzorowania mi dzynarodowych 
tras lotniczych” — „Procedury operacyjne i lista kontaktowa” („Handbook on the International Airways Volcano Watch” 
,IAVW, Doc 9766) oraz na stronie internetowej ICAO pod adresem: www.icao. in t / icao/en/anb/met/ index.html

d) rozpowszechnia o uaktualnion  informacj  doradcz  do meteorologicznych biur nadzoru, centrów kontroli obszaru, 
centrów informacji powietrznej i VAAC okre lonych w pkt c), gdy jest to konieczne, ale przynajmniej co 6 godzin, 
a  do czasu, dopóki z danych satelitarnych nie b dzie mo liwo ci wyró nienia chmury py u wulkanicznego i d u ej
nie b d  otrzymywane z danego obszaru komunikaty o obecno ci chmury py u wulkanicznego oraz o dalszych 
erupcjach wulkanu. 

3.5.2 Centra doradcze ds. py u wulkanicznego pracuj  w systemie 24-godzinnym. 

3.5.3  W przypadku przerwy w dzia aniu danego  VAAC, jego funkcje powinny by  realizowane przez inne VAAC albo inne 
centrum meteorologiczne, jak to okre lono przez pa stwo utrzymuj ce dane VAAC.    

Uwaga. —  Procedury awaryjne podejmowane w przypadku przerw w dzia aniu danego VAAC s  przedstawione  
w „Podr czniku Mi dzynarodowej Obserwacji Wulkanów”, IAVW, Doc 9766). 

3.6 Krajowe stacje obserwacji wulkanów 

Umawiaj ce si  Pa stwa, utrzymuj ce stacje obserwacyjne monitoruj ce aktywne wulkany, zapewniaj , e wybrane krajowe 
stacje obserwacji wulkanów wyznaczone w regionalnym porozumieniu eglugi powietrznej obserwuj :

       a)   znaczn  przederupcyjn  aktywno  wulkanów lub jej zaprzestanie; 

       b)   erupcj  wulkanów albo jej ustanie; 

       c)    py  wulkaniczny w atmosferze 

i przesy aj  t  informacj , jak szybko to praktycznie mo liwe, do odpowiednich dla nich  ACC, MWO i VAAC. 

Uwaga. —  Przederupcyjna aktywno  wulkaniczna w tym kontek cie oznacza niezwyk  i/lub narastaj c  aktywno
wulkanu, która mo e by  zapowiedzi  wulkanicznej erupcji. 
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3.7  Centra doradcze do spraw cyklonu tropikalnego 

Umawiaj ce si  Pa stwo, przyjmuj c — zgodnie z regionalnym porozumieniem eglugi powietrznej — odpowiedzialno  za 
prowadzenie centrum doradczego ds. cyklonu tropikalnego TCAC, zapewnia, aby dane centrum: 

a) w obszarze odpowiedzialno ci monitorowa o rozwój cyklonów tropikalnych przy wykorzystaniu danych z satelitów 
geostacjonarnych i oko obiegunowych, danych radarowych i innych informacji meteorologicznych; 

b) rozpowszechnia o informacje doradcze dotycz ce po o enia centrum cyklonu, jego kierunku i pr dko ci 
przemieszczania, ci nienia w centrum i maksymalnej pr dko ci wiatru przyziemnego w pobli u centrów, 
w postaci tekstu otwartego z wykorzystaniem obowi zuj cych skrótów do: 

1) meteorologicznych biur nadzoru  w obszarze odpowiedzialno ci,

2) innych TCAC, których obszary odpowiedzialno ci mog  by  nara one na dzia anie danego cyklonu, 

3) wiatowych centrów prognoz obszarowych, mi dzynarodowych banków danych OPMET oraz centrów 
wyznaczonych na mocy regionalnych porozumie eglugi powietrznej do satelitarnej dystrybucji danych; 

c) je li jest to konieczne, dostarczy o do meteorologicznych biur nadzoru uaktualnione informacje doradcze, dotycz ce 
ka dego cyklonu tropikalnego, przynajmniej co 6 godzin. 
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  ROZDZIA  4. OBSERWACJE I KOMUNIKATY 
METEOROLOGICZNE

Uwaga. —   Specyfikacje techniczne oraz szczegó owe kryteria zwi zane z niniejszym rozdzia em s  zawarte w Dodatku 3. 

4.1 Lotnicze stacje meteorologiczne i obserwacje 

4.1.1 Ka de Umawiaj ce si  Pa stwo zak ada na lotniskach na swoim terytorium takie lotnicze stacje meteorologiczne, które 
s  dla niego konieczne. Lotnicza stacja meteorologiczna mo e by  stacj  samodzieln  lub mo e by  po czona ze stacj
synoptyczn .

Uwaga. —  Lotnicze stacje meteorologiczne mog  zawiera  czujniki zainstalowane poza lotniskiem, gdy jest to uznane za 
zasadne przez w adze meteorologiczne w celu zapewnienia dopasowania s u by meteorologicznej do potrzeb mi dzynarodowej  
eglugi powietrznej okre lonych w tym Dodatku. 

4.1.2 Zalecenie. — Ka de Umawiaj ce si  Pa stwo, je eli regionalne porozumienie eglugi powietrznej to przewiduje, 
powinno za o y  lub przewidzie  za o enie lotniczych stacji meteorologicznych na instalacjach na otwartym morzu lub  
w innych punktach, maj cych znaczenie w os onie lotów mig owców do instalacji na otwartym morzu. 

4.1.3 Lotnicze stacje meteorologiczne wykonuj  regularne obserwacje w ustalonych odst pach czasowych. Na lotniskach, 
obserwacje regularne s  uzupe niane o obserwacje specjalne, je li wyst pi  istotne zmiany parametrów wiatru przy 
powierzchni ziemi, widzialno ci, RVR, pogody bie cej, zachmurzenia i/lub temperatury. 

4.1.4 Ka de Umawiaj ce si  Pa stwo, w wystarczaj co cz stych odst pach czasowych, prowadzi inspekcje lotniczych  stacji 
meteorologicznych, by zapewni  wysoki poziom obserwacji, sprawdzi  w a ciwe funkcjonowanie przyrz dów i wska ników 
oraz by sprawdzi  czy rozmieszczenie przyrz dów nie zosta o znacz co zmienione. 

Uwaga. —  Wskazówki dotycz ce przeprowadzania inspekcji lotniczych stacji meteorologicznych, jak równie  cz stotliwo ci
inspekcji zawarte s  w „Podr cznik automatycznych meteorologicznych systemów pomiarowych na lotniskach” (Manual on 
Automatic Meteorological Observing Systems at Aerodromem) (Doc 9837).     

4.1.5 Na lotniskach z drogami startowymi przeznaczonymi do wykonywania podej cia do l dowania wed ug przyrz dów  
i l dowania, zgodnie z II i III kategori  precyzyjnych podej  do l dowania, nale y zainstalowa  odpowiedni automatyczny 
sprz t do pomiarów, monitorowania i zdalnego wskazywania parametrów wiatru przy powierzchni ziemi, widzialno ci wzd u
drogi startowej i wysoko ci podstawy chmur, dla celów zabezpieczenia manewrów podej cia do l dowania, l dowania i startu. 
Urz dzenia nale y zintegrowa  w automatyczny system pozyskiwania, przetwarzania, rozpowszechniania i zobrazowania,  
w czasie rzeczywistym, parametrów meteorologicznych maj cych wp yw na starty i l dowania. Przy projektowaniu 
powy szych systemów nale y uwzgl dni  aspekty czynnika ludzkiego oraz procedury awaryjne.  

Uwaga 1. —  Kategorie precyzyjnych podej  do starów i l dowa  s  opisane w Za czniku  6, Cz  I. 

Uwaga 2. —  Materia  informacyjny dotycz cy aspektów czynnika ludzkiego mo na znale  w publikacji „Cz owiek — 
kryteria szkolenia” Doc 9683, („Human Factors Training Manual” Doc 9683). 

4.1.6 Zalecenie. — Na lotniskach z drogami startowymi przeznaczonymi do wykonywania podej cia do l dowania wed ug 
przyrz dów i l dowania,  zgodnie z I kategori  precyzyjnych podej  do l dowania, powinien by  zainstalowany, stosownie do 
potrzeb, odpowiedni automatyczny sprz t do pomiarów lub oszacowania parametrów, monitorowania i zdalnego wskazywania 
wiatru przy powierzchni ziemi, widzialno ci wzd u  drogi startowej i wysoko ci podstawy chmur dla celów zabezpieczenia 
manewrów podej cia do l dowania, l dowania i startu. Urz dzenia powinny by  zintegrowane w automatyczny system 
pozyskiwania, przetwarzania, rozpowszechniania i zobrazowania, w czasie rzeczywistym, parametrów meteorologicznych 
maj cych wp yw na starty i l dowania. Przy projektowaniu powy szych systemów nale y uwzgl dni  aspekty czynnika 
ludzkiego oraz procedury awaryjne. 
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4.1.7 Zalecenie. — Zintegrowane automatyczne systemy u ywane do rozpowszechniania/zobrazowania danych 
meteorologicznych powinny mie  mo liwo  r cznego wprowadzania danych, obejmuj cych te elementy meteorologiczne, 
których obserwacje nie mog  by  dokonywane z wykorzystaniem urz dze  automatycznych. 

4.1.8   Obserwacje powinny stanowi  podstaw  do przygotowania rozsy anych komunikatów na lotnisku ich powstania oraz 
komunikatów rozsy anych poza lotnisko ich powstania. 

 4.1.9 Ze wzgl du na zmienno  elementów meteorologicznych w czasie i przestrzeni, a tak e na niedoskona o ci metod 
obserwacyjnych i ograniczenia spowodowane zdefiniowaniem niektórych z tych elementów, ustalone warto ci elementów, 
podane w komunikacie, powinny by  rozumiane przez odbiorc  jako maksymalnie przybli one do aktualnych warunków  
w czasie obserwacji. 

Uwaga. —  Informacje na temat operacyjnie po danych i aktualnie osi galnych dok adno ci pomiarów i obserwacji, podane 
s  w Za czniku A. 

4.2 Porozumienie miedzy w adzami ruchu lotniczego i meteorologicznymi 

Zalecenie. — W celu uregulowania ni ej wymienionych zagadnie  powinno by  zawarte porozumienie mi dzy w adzami 
meteorologicznymi a w a ciwymi w adzami ATS dotycz ce: 

a) zaopatrzenia organów s u b ruchu lotniczego we wska niki odpowiadaj ce zintegrowanemu systemowi 
automatycznemu; 

b) kalibracji i obs ugi wska ników/przyrz dów; 

c) wykorzystania wska ników i/lub przyrz dów przez personel s u b ruchu lotniczego; 

d) wykonywania uzupe niaj cych obserwacji wzrokowych (np. zjawisk meteorologicznych maj cych znaczenie  
w strefach wznoszenia po starcie i podej cia do l dowania), tam gdzie jest to niezb dne, je li  s  one wykonywane 
przez personel s u b ruchu lotniczego w celu uaktualnienia lub uzupe nienia informacji dostarczanych przez stacje 
meteorologiczne; 

e) przekazywanie informacji meteorologicznych uzyskiwanych od l duj cych lub startuj cych statków powietrznych (np. 
dotycz ce uskoku wiatru); 

f) przekazywanie informacji uzyskiwanych z naziemnych radarów meteorologicznych, je eli s  dost pne. 

Uwaga. —   Zalecenia dotycz ce koordynacji pomi dzy ATS i lotniczymi s u bami meteorologicznymi s  podane w 
„Podr czniku w sprawie koordynacji pomi dzy s u bami ruchu lotniczego, s u bami informacji lotniczej i lotniczymi s u bami 
meteorologicznymi”, Doc 9377, („Manual on Coordination between Air Traffic Services Aeronautical Information Services 
and Aeronautical Meteorological Services”, Doc 9377). 

4.3 Regularne obserwacje i komunikaty 

4.3.1 Regularne obserwacje na lotniskach s  wykonywane w ci gu ca ej doby, je li nie ustalono inaczej pomi dzy w adz
meteorologiczn , w a ciwymi w adzami ATS i u ytkownikami. Obserwacje s  wykonywane w odst pie 1 godziny lub co 30 
minut, je li tak ustalono w regionalnym porozumieniu eglugi powietrznej. Na innych lotniczych stacjach meteorologicznych 
obserwacje s  wykonywane zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez w adze meteorologiczne, przy uwzgl dnieniu wymaga
organów s u b ruchu lotniczego i dzia a  lotnictwa. 

4.3.2 Komunikaty z obserwacji regularnych s  wydawane jako: 

a) lokalne komunikaty regularne przeznaczone do rozpowszechniania na lotnisku macierzystym  (z przeznaczeniem     
dla przylatuj cych i odlatuj cych statków powietrznych); i 

b) komunikaty METAR do rozpowszechniania poza lotnisko macierzyste (przeznaczone g ównie dla planowania lotów, 
transmisji VOLMET oraz D-VOLMET).  
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Uwaga. —  Informacje meteorologiczne wykorzystywane w systemie ATIS (voice-ATIS i D-ATIS) s  pozyskiwane z lokalnych 
komunikatów regularnych, zgodnie z Za cznikiem 11, pkt 4.3.6.1 g). 

4.3.3 Na lotniskach, które nie s  operacyjnie dost pne przez 24 h, zgodnie z pkt. 4.3.1, komunikat METAR jest wydawany po 
otwarciu lotniska zgodnie z regionalnym porozumieniem eglugi powietrznej. 

4.4 Obserwacje i komunikaty specjalne 

4.4.1 Wykaz kryteriów dotycz cych obserwacji specjalnych jest ustalany przez w adze meteorologiczne w porozumieniu  
z w a ciwymi w adzami ATS, u ytkownikami statków powietrznych i innymi, których to dotyczy.  

4.4.2 Komunikaty z obserwacji specjalnych s  wydawane jako: 

a) lokalne komunikaty specjalne tylko do rozpowszechniania na lotnisku macierzystym (z przeznaczeniem dla 
l duj cych i startuj cych statków powietrznych); 

b) komunikaty SPECI do rozpowszechniania poza lotnisko macierzyste (z przeznaczeniem g ównie dla planowania 
lotów, transmisji VOLMET i D-VOLMET), o ile komunikat METAR nie jest wydawany co 30 minut. 

Uwaga. —  Informacje meteorologiczne wykorzystywane w systemie ATIS (voice-ATIS i D-ATIS) s  pozyskiwane z lokalnych 
komunikatów specjalnych, zgodnie z Za cznikiem 11 ICAO, pkt  4.3.6.1 g). 

4.4.3 Na lotniskach, które nie s  operacyjnie dost pne przez 24 godziny, zgodnie z pkt. 4.3.1, kolejne komunikaty METAR  
i SPECI s  dost pne w razie konieczno ci.

4.5 Tre  komunikatów 

4.5.1 Lokalne komunikaty regularne i specjalne oraz komunikaty METAR i SPECI zawieraj  nast puj ce elementy w podanej 
kolejno ci:

a) identyfikacj  rodzaju komunikatu; 

b) wska nik po o enia; 

c) czas obserwacji; 

d) identyfikacja komunikatu (automatyczny, zagubiony) je eli jest to dost pne; 

e) kierunek i pr dko  wiatru przyziemnego; 

f) widzialno ;

g) RVR, gdy jest dost pna; 

h) pogoda bie ca; 

i) wielko ci zachmurzenia, rodzaj (tylko dla chmur Cumulonimbus i chmur cumulus congestus) i wysoko  podstawy 
chmur lub kiedy jest mierzona widzialno  pionowa; 

j) temperatura powietrza i temperatura punktu rosy; 

k) QNH, i gdy stosuje si  QFE (QFE stosuje si  tylko w lokalnych komunikatach regularnych i specjalnych). 

Uwaga. —  Wska niki po o enia, o których mowa w b) i ich znaczenia, s  opublikowane w wydawnictwie ICAO Doc 7910 – 
„Wska niki po o enia” („Location Indicators” Doc 7910). 

4.5.2 Zalecenie. — W uzupe nieniu elementów wymienionych w pkt. 4.5.1 a) do k) lokalne komunikaty regularne i specjalne 
powinny zawiera  uzupe niaj ce informacje umieszczone po elemencie k). 
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4.5.3 Opcjonalne elementy umieszczone w informacji uzupe niaj cej s  w czane do komunikatów METAR i SPECI zgodnie 
z regionalnym porozumieniem eglugi powietrznej. 

4.6  Obserwacje i komunikaty o parametrach meteorologicznych 

4.6.1  Wiatr przyziemny 

4.6.1.1 Pomiary redniego kierunku i redniej pr dko ci wiatru przyziemnego oraz znacznych zmian jego kierunku i pr dko ci
s  wykonywane oraz podawane w stopniach i metrach na sekund  (lub w z ach), odpowiednio. 

4.6.1.2 Zalecenie. — Je eli lokalne regularne i specjalne komunikaty s  wydawane dla odlatuj cych statków powietrznych, 
obserwacje wiatru przyziemnego dla tych komunikatów powinny by  reprezentatywne dla warunków wzd u  drogi startowej; 
je eli lokalne regularne i specjalne komunikaty s  wydawane dla przylatuj cych statków powietrznych, obserwacje wiatru 
przyziemnego dla tych komunikatów powinny by  reprezentatywne dla strefy przyziemienia. 

4.6.1.3 Zalecenie. — Dla komunikatów METAR i SPECI obserwacje wiatru przyziemnego powinny by  reprezentatywne dla 
warunków wzd u  ca ej drogi startowej, je eli jest tylko jedna droga, lub kompleksu dróg startowych, je eli jest wi cej ni
jedna. 

4.6.2  Widzialno

4.6.2.1 Widzialno  zgodnie z definicj  podan  w Cz ci I jest mierzona lub obserwowana oraz podawana w metrach lub 
kilometrach. 

Uwaga. —   Wskazówki dotycz ce konwersji wskaza  instrumentalnych  w widzialno  s  przedstawione w Za czniku D.

4.6.2.2 Zalecenie. — Je eli lokalne regularne i specjalne komunikaty s  wydawane dla odlatuj cych statków powietrznych, 
obserwacje widzialno ci dla tych komunikatów powinny by  reprezentatywne dla warunków wzd u  drogi startowej. Je eli 
lokalne  regularne i specjalne komunikaty s  wydawane dla przylatuj cych statków powietrznych, obserwacje widzialno ci
dla tych komunikatów powinny by  reprezentatywne dla warunków w strefie przyziemienia.   

4.6.2.3 Zalecenie. — Dla komunikatów METAR i SPECI obserwacje widzialno ci powinny by  reprezentatywne dla lotniska.

4.6.3  Widzialno  wzd u  drogi startowej  (RVR) 

Uwaga. — wskazówki dotycz ce RVR s  zawarte w „Widzialno  wzd u  drogi startowej (RVR) teoria i praktyka obserwacji i 
meldunków” („Manual of Runway Visual Range Observing and Reporting Practices”, Doc 9328). 

4.6.3.1 RVR zgodnie z definicj  podan  w Cz ci I jest okre lana dla II i III kategorii przyrz dowych podej  i l dowa .

4.6.3.2 Zalecenie. — Obserwacje RVR powinny by  wykonywane na wszystkich drogach startowych, które zamierza si
wykorzysta  w okresie ograniczonej widzialno ci, a w szczególno ci na: 

a) drogach startowych precyzyjnego podej cia, przeznaczonych do I kategorii przyrz dowych podej  i l dowa ;

b) drogach startowych wykorzystywanych do startów i posiadaj cych wiat a kraw dziowe du ej intensywno ci i/lub 
wiat a osi centralnej drogi startowej. 

Uwaga. —  Drogi startowe precyzyjnego podej cia s  zdefiniowane w Za czniku 14, Tom I, Rozdzia  1 „Instrument runway”. 
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4.6.3.3 RVR okre lona zgodnie z 4.6.3.1 oraz 4.6.3.2 jest podawana w metrach przez ca y czas, kiedy widzialno  lub RVR s
mniejsze ni   1 500 m. 

4.6.3.4 Pomiar RVR jest reprezentatywny dla: 

a) strefy przyziemienia dla drogi startowej nieprecyzyjnego podej cia lub I kategorii przyrz dowych podej  i l dowa ;

b) strefy przyziemienia  i rodkowego punktu dla drogi startowej  II kategorii przyrz dowych podej  i l dowa ;

c) strefy przyziemienia, rodkowego i ko cowego punktu dla drogi startowej III kategorii przyrz dowych podej
i l dowa ;

4.6.3.5 Organy s u b kontroli ruchu lotniczego oraz s u by informacji lotniczej na lotnisku s  niezw ocznie informowane  
o zmianach w funkcjonowaniu automatycznego sprz tu okre laj cego RVR. 

4.6.4  Pogoda bie ca

4.6.4.1 Na lotnisku i/lub jego okolicy s  wykonywane niezb dne obserwacje i komunikaty o pogodzie. Nast puj ce zjawiska 
pogody bie cej s  identyfikowane jako minimum: opady i opady marzn ce (w cznie z intensywno ci ), mg a, mg a
marzn ca oraz burza (w cznie z burz  w okolicy lotniska).  

4.6.4.2 Zalecenie. — Dla lokalnych regularnych i specjalnych komunikatów informacja o pogodzie bie cej powinna by
reprezentatywna dla warunków na lotnisku. 

4.6.4.3 Zalecenie. — Dla komunikatów METAR i SPECI informacja o pogodzie bie cej powinna by  reprezentatywna dla 
warunków na lotnisku oraz dla pewnych szczególnych zjawisk pogody dla jego okolic. 

4.6.5  Zachmurzenie 

4.6.5.1 Wielko  zachmurzenia, rodzaj chmur oraz wysoko  ich podstawy s  obserwowane i mierzone w celu opisania 
zachmurzenia o znaczeniu operacyjnym. Je eli niebo jest niewidoczne, nale y okre li  widzialno  pionow , któr  podaje si
w komunikacie w miejsce wielko ci zachmurzenia, rodzaju chmur i wysoko ci ich podstawy. Wysoko  podstawy chmur  
i widzialno  pionowa jest podawana w metrach (lub stopach). 

4.6.5.2 Zalecenie. — Obserwacje zachmurzenia w celu informacji na potrzeby komunikatów lokalnych regularnych 
i specjalnych, powinny by  reprezentatywne dla strefy podej cia.

4.6.5.3 Zalecenie. — Obserwacje zachmurzenia w celu uzyskania informacji na potrzeby komunikatów METAR i SPECI, 
powinny by  reprezentatywne dla lotniska i jego okolicy. 

4.6.6  Temperatura i temperatura punktu rosy 

4.6.6.1 Temperatura i temperatura punktu rosy s  mierzone i podawane w stopniach Celsjusza. 

4.6.6.2 Zalecenie. — Obserwacje temperatury i temperatury punktu rosy na potrzeby lokalnych komunikatów regularnych  
i specjalnych oraz komunikatów METAR i SPECI powinny by  reprezentatywne dla ca ego kompleksu dróg startowych. 

4.6.7  Ci nienie atmosferyczne 

Ci nienie atmosferyczne jest mierzone i podawane w hektopaskalach. Warto ci QNH i QFE s  obliczane i podawane  
w hektopaskalach. 
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4.6.8  Informacje dodatkowe 

Zalecenie. — Obserwacje wykonywane na lotniskach powinny zawiera  dost pne dodatkowe informacje, dotycz ce
znacznych warunków meteorologicznych, szczególnie w strefach wznoszenia i podej cia do l dowania. Je eli to mo liwe,
informacja powinna okre la  lokalizacj  warunków meteorologicznych. 

4.7 Komunikaty meteorologiczne z automatycznych systemów pomiarowych 

4.7.1   Zalecenie. — Komunikaty METAR i SPECI z automatycznych systemów pomiarowych powinny by  stosowane tylko 
 w czasie, kiedy lotnisko jest nie operacyjne oraz  w czasie godzin operacyjnych,  zgodnie z decyzj  w adzy meteorologicznej 
po konsultacji z u ytkownikami w oparciu o dost pno  i efektywno  wykorzystania przez personel.    

Uwaga. —  Wskazówki u ycia systemów automatycznych obserwacji meteorologicznych s  podane w „Podr cznik 
automatycznych meteorologicznych systemów pomiarowych na lotniskach” („Manual on Automatic Meteorlogical Observing 
Systems at Aerodromem, Doc 9837). 

4.7.2 Zalecenie. —  Lokalne regularne i specjalne raporty z automatycznych systemów pomiarowych powinny by
stosowane w godzinach operacyjnego wykorzystania lotniska, tylko zgodnie z decyzj  w adzy meteorologicznej po konsultacji 
z u ytkownikami w oparciu o dost pno  i efektywno  wykorzystania przez personel.

4.7.3 Lokalne regularne i specjalne raporty, depesze METAR i SPECI z automatycznych systemów obserwacyjnych 
powinny by  oznaczane s owem AUTO. 

4.8 Obserwacje i komunikaty o aktywno ci wulkanicznej 

Zalecenie. — O wyst pieniu przederupcyjnej aktywno ci wulkanu, erupcji wulkanu i chmury py u wulkanicznego, nale y
bezzw ocznie informowa  odpowiednie organy s u b ruchu lotniczego, organy s u b informacji powietrznej i meteorologiczne 
biura nadzoru. Meldunek powinien by  sporz dzony w postaci formularza aktywno ci wulkanicznej i zawiera  informacje  
w kolejno ci wymienionej poni ej:

a) typ meldunku, VOLCANIC ACTIVITY REPORT; 

b) identyfikator stacji, identyfikator po o enia lub nazwa stacji; 

c) data/godzina meldunku; 

d) po o enie wulkanu i nazwa, je li jest znana; 

e) zwi z y opis wydarzenia, zawieraj cy, je li jest to mo liwe, poziom intensywno ci aktywno ci wulkanu, miejsce 
erupcji, dat , godzin , a tak e informacj  o ewentualnej obecno ci chmury py u wulkanicznego, cznie z kierunkiem 
przemieszczania si  i wysoko ci  wyst powania. 

Uwaga. — W danym kontek cie aktywno  wulkanu poprzedzaj ca erupcj  oznacza niezwyk  i/lub nasilaj c  si  aktywno ,
która mo e zapowiada  erupcj  wulkaniczn .
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ROZDZIA  5. OBSERWACJE ZE STATKU POWIETRZNEGO 
I MELDUNKI Z POWIETRZA 

Uwaga. —   Specyfikacje techniczne oraz szczegó owe kryteria zwi zane z niniejszym rozdzia em s  zawarte w Dodatku 4. 

5.1  Obowi zki Umawiaj cych si  Pa stw 

Ka de Umawiaj ce si  Pa stwo powoduje, aby — zgodnie z ustaleniami niniejszego rozdzia u — zarejestrowane przez nie 
statki powietrzne, odbywaj ce loty w mi dzynarodowych drogach lotniczych, wykonywa y obserwacje oraz by by y one 
zapisywane i przekazywane dalej.

5.2  Rodzaje obserwacji ze statku powietrznego 

Ze statku powietrznego nale y wykonywa  nast puj ce obserwacje: 

a) regularne obserwacje podczas lotu po trasie oraz podczas wznoszenia po starcie; 

b) specjalne i inne nieregularne obserwacje podczas ka dej fazy lotu. 

5.3  Regularne obserwacje ze statku powietrznego — opis

5.3.1 Zalecenie. — Je li jest wykorzystywane cze przesy ania danych „powietrz–ziemia” oraz zastosowany jest system 
automatycznego zale nego dozorowania (ADS) lub radar wtórny (SSR) z Mod S, zautomatyzowane regularne obserwacje 
powinny by  wykonywane co 15 minut w trakcie lotu po trasie i co 30 s w trakcie wznoszenia dla pierwszych 10 minut lotu. 

5.3.2 Zalecenie. — W celu os ony lotów mig owców na/z l dowiska znajduj ce si  na instalacjach na otwartym morzu, 
nale y wykonywa  regularne obserwacje ze statku powietrznego w punktach i w czasie, tak jak przewiduje porozumienie 
mi dzy w adz  meteorologiczn ,, a zainteresowanymi u ytkownikami mig owców. 

5.3.3 W przypadku dróg lotniczych o du ej intensywno ci ruchu lotniczego (np. zorganizowane przewozy), spo ród statków 
powietrznych odbywaj cych loty na ka dym poziomie lotu, zostaje wyznaczony statek powietrzny w celu wykonywania  
(w przybli eniu w 1-godzinnych odst pach czasu), regularnych obserwacji zgodnie z pkt. 5.3.1. Opis procedur dotycz cych
niniejszego punktu jest zawarty w regionalnym porozumieniu eglugi powietrznej. 

5.3.4 W przypadku, kiedy jest niezb dne sk adanie meldunków podczas fazy wznoszenia, na ka dym lotnisku zostaje 
wyznaczony statek powietrzny w celu wykonywania (w 1-godzinnych odst pach) regularnych obserwacji zgodnie z pkt. 5.3.1. 

5.4  Regularne obserwacje ze statku powietrznego — zwolnienia 

Statek powietrzny nieposiadaj cy cza transmisji danych ziemia-powietrze powinien by  zwolniony z wykonania regularnych 
obserwacji. 

5.5  Specjalne obserwacje ze statku powietrznego 

Obserwacje specjalne powinny by  wykonywane przez wszystkie statki powietrzne, gdy tylko poni sze warunki zostan
napotkane lub zaobserwowane: 

a) umiarkowana lub silna turbulencja; lub 

b) umiarkowane lub silne oblodzenie; lub 

c) silne fale górskie; lub 

d) burze bez gradu, które s  wbudowane, zamaskowane, o znacznych rozmiarach przestrzennych lub wyst puj
w liniach szkwa ów; lub 
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e) burze z gradem, które s  wbudowane, zamaskowane, o znacznych rozmiarach przestrzennych lub wyst puj
w liniach szkwa ów; lub 

f) silna burza py owa lub piaskowa; lub 

g) chmura py u wulkanicznego; lub 

h) przederupcyjna aktywno  wulkanu lub wybuch wulkanu. 

Uwaga. —  W tym kontek cie, przederupcyjna aktywno  wulkanu oznacza niezwyk  i/lub wzrastaj c  aktywno
wulkaniczn , która mo e sygnalizowa  wyst pienie erupcji wulkanicznej. 

5.6  Inne obserwacje ze statku powietrznego 

Je li wyst puj  inne warunki meteorologiczne, ni  przedstawione w pkt. 5.5, które w opinii dowódcy za ogi mog  wp yn  na 
bezpiecze stwo lub mog  mie  znaczny wp yw na efektywno  lotów innych statków powietrznych, wówczas dowódca 
za ogi powiadamia, tak szybko jak jest to mo liwe, w a ciwe organy s u b ruchu lotniczego.  

Uwaga. —  Oblodzenie, turbulencja i w du ym stopniu uskok wiatru s  zjawiskami, których obserwacja w czasie ich 
wyst powania z ziemi jest niemo liwa lub znacznie utrudniona. W wi kszo ci przypadków obserwacje ze statków powietrznych 
s  jedynym dost pnym dowodem wyst powania wymienionych zjawisk. 

5.7  Przekazywanie komunikatów o obserwacjach ze statku powietrznego podczas lotu 

5.7.1 Obserwacje ze statku powietrznego przekazywane s  przez cza transmisji danych ziemia–powietrze. Je eli cza 
transmisji danych ziemia–powietrze nie s  dost pne, specjalne i inne nieregularne obserwacje ze statku powietrznego s
przekazywane przy wykorzystaniu czno ci fonicznej. 

5.7.2 Obserwacje ze statku powietrznego s  przekazywane podczas lotu w czasie wykonywania obserwacji lub tak szybko jak 
jest to praktycznie mo liwe.

5.7.3 Obserwacje ze statku powietrznego s  przekazywane jako komunikaty z powietrza. 

5.8  Przekazywanie komunikatów z powietrza przez jednostki ATS 

Wyznaczona w adza meteorologiczna zawiera porozumienie z odpowiednimi w adzami ATS maj ce na celu zapewnienie, e
jednostki ATS po odebraniu: 

a) specjalnych komunikatów z powietrza przy pomocy czno ci fonicznej, b d  przekazywa y meldunki, bez 
opó nienia, do zwi zanego meteorologicznego biura nadzoru; i 

b) regularnych i specjalnych komunikatów z powietrza przy pomocy czy transmisji danych, przeka  je bez 
opó nienia do wskazanego meteorologicznego biura nadzoru  i WAFC. 

5.9  Rejestracja lotniczych obserwacji aktywno ci wulkanicznej i informowanie po wykonaniu lotu 

Specjalne komunikaty z powietrza zawieraj ce obserwacje dotycz ce przederupcyjnej aktywno ci wulkanu, erupcji wulkanu 
lub chmury py u wulkanicznego, powinny by  sporz dzane na formularzach specjalnych komunikatów z powietrza o 
aktywno ci wulkanicznej. Kopia formularza powinna by  w czana do dokumentacji lotniczo-meteorologicznej, dostarczanej 
statkom powietrznym wykonuj cym loty po trasach, które — w opinii w a ciwych w adz meteorologicznych — mog  by
nara one na oddzia ywanie chmury py u wulkanicznego. 
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ROZDZIA  6. PROGNOZY 

Uwaga. —   Specyfikacje techniczne oraz szczegó owe kryteria zwi zane z niniejszym  rozdzia em s  zawarte w Dodatku 5. 

6.1  Interpretacja i wykorzystanie prognoz 

6.1.1 Z powodu czasowej i przestrzennej zmienno ci elementów meteorologicznych, ogranicze  zwi zanych z metodami 
prognozowania i ogranicze  powodowanych definicjami niektórych elementów, okre lona warto  danego elementu, podana 
w prognozie, musi by  rozumiana przez odbiorc  jako najbardziej prawdopodobna warto , której nale y si  spodziewa , e
dany element przyjmie w okresie wa no ci prognozy. Podobnie, je li w prognozie jest podany czas wyst pienia lub zmiany 
elementu, powinien on by  rozumiany jako czas najbardziej prawdopodobny. 

Uwaga. —  Informacja dotycz ca operacyjnie po danej dok adno ci prognoz jest zawarta w Za czniku B. 

6.1.2 Wydanie przez biuro meteorologiczne nowej prognozy, jak np. regularnej prognozy dla lotniska, automatycznie 
uniewa nia ka d  prognoz  wydan  wcze niej dla tego samego miejsca i na ten sam okres wa no ci lub jego cz .

6.2  Prognozy dla lotniska 

6.2.1 Prognoza dla lotniska jest opracowywana, na podstawie regionalnego porozumienia eglugi powietrznej, przez biuro 
meteorologiczne wyznaczone przez w a ciw  w adz  meteorologiczn .

Uwaga. —  Lotniska, dla których prognozy s  opracowywane oraz okres wa no ci tych prognoz s  wymienione w 
odpowiednim FASID. 

6.2.2 Prognoza dla lotniska musi by  opracowana w okre lonym czasie i przedstawia  zwi z y opis oczekiwanych warunków 
meteorologicznych na lotnisku, na okre lony czas. 

6.2.3 Prognoza dla lotniska oraz jej zmiana jest wydawana jako komunikat TAF i zawiera nast puj ce informacje, w poni szej 
kolejno ci:

a) identyfikacja rodzaju prognozy; 

b) grupa lokalizacji; 

c) czas wydania prognozy; 

d) identyfikacja brakuj cej prognozy, je li ma to zastosowanie; 

e) data i okres wa no ci prognozy; 

f) identyfikacja skasowanej prognozy, je li ma to zastosowanie; 

g) wiatr przy powierzchni ziemi; 

h) widzialno ;

i) zjawisko pogody; 

j) zachmurzenie; 

k) oczekiwane istotne zmiany jednego lub wi cej z ww. elementów, w okresie jej wa no ci.

Dodatkowe dane powinny by  za czone w TAF zgodnie z regionalnymi porozumieniami eglugi powietrznej. 

Uwaga. —  Widzialno  w TAF dotyczy prognozy przewa aj cej widzialno ci.
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6.2.4 Biura meteorologiczne, opracowuj ce TAF, powinny nieprzerwanie je nadzoerowa  i — je li jest to konieczne —
niezw ocznie wydaj  zmiany do nich. D ugo  depesz prognostycznych i liczba zmian opisywanych w prognozie powinna by
sprowadzona do minimum. 

Uwaga. —  Przewodnik po metodach utrzymania depesz TAF pod sta ym nadzorem jest przestawiony w Rozdziale 3 
„Podr cznika praktycznej meteorologii lotniczej”, „Manual of Aeronautical Meteorological Practice” Doc 8896). 

6.2.5  TAF, który nie mo e by  nadzorowany w sposób ci g y, musi zosta  skasowany. 

6.2.6 Zalecenie. — Okres wa no ci regularnego komunikatu TAF nie powinien by  krótszy ni  9 godzin i nie d u szy ni  24 
godziny. Okres ten powinien by  okre lony w regionalnym porozumieniu eglugi powietrznej. Regularny komunikat TAF wa ny
dla okresu krótszego ni  12 godzin powinien by  wydawany co 3 godziny, natomiast wa ny od 12 do 24 godzin powinien by
wydawany co 6 godzin. 

6.2.7  Kiedy korzystamy z TAF, biura meteorologiczne zapewniaj , e dla ka dego lotniska w danym czasie obowi zuje tylko 
jeden TAF.  

6.3  Prognozy do l dowania 

6.3.1 Prognoza do l dowania jest opracowywana przez biuro meteorologiczne, wyznaczone przez w a ciwe w adze 
meteorologiczne. Prognozy spe niaj  wymagania u ytkowników lokalnych i statków powietrznych znajduj cych si  w zasi gu 
1 godziny lotu od lotniska. 

6.3.2 Prognozy do l dowania s  opracowywane w postaci prognoz TREND. 

6.3.3 Prognoza trend zawiera zwi z y opis oczekiwanych istotnych zmian warunków meteorologicznych na lotnisku i jest 
do czona do lokalnych regularnych lub specjalnych komunikatów, METAR lub SPECI. Okres wa no ci prognozy TREND 
wynosi 2 godziny od czasu wydania komunikatu. 

6.4  Prognozy do startu 

6.4.1 Prognoza do startu jest opracowywana przez biuro meteorologiczne wyznaczone przez w a ciwe w adze 
meteorologiczne. 

6.4.2 Zalecenie. — Prognoza do startu powinna odnosi  si  do okre lonego przedzia u czasu i zawiera  informacje  
o oczekiwanych warunkach ponad kompleksem dróg startowych, dotycz ce kierunku i pr dko ci wiatru przyziemnego 
 i jego zmian, temperatury, ci nienia (QNH) oraz innych, uzgodnionych lokalnie elementów. 

6.4.3 Zalecenie. — Prognoza do startu powinna by  dostarczona u ytkownikom i cz onkom za óg lotniczych na danie, na  
3 godziny przed planowanym czasem startu. 

6.4.4  Zalecenie. — Biura meteorologiczne opracowuj ce prognozy do startu powinny nieprzerwanie analizowa  opracowane 
prognozy i — je li jest to konieczne — niezw ocznie wydawa  zmiany do nich.  

6.5  Prognozy obszarowe dla lotów na ma ych wysoko ciach

6.5.1 W przypadku, gdy intensywno  dzia a  lotniczych poni ej poziomu lotu 100 (albo do poziomu lotu FL 150  
w obszarach górzystych lub wy ej, gdzie jest to konieczne), uzasadnia regularne wydawanie i rozpowszechnianie prognoz 
obszarowych dla tych dzia a , cz stotliwo , posta  i czas obowi zywania lub okres wa no ci prognoz i kryteria poprawek do 
nich, powinny by  okre lone przez w adz  meteorologiczn  w porozumieniu z u ytkownikami. 
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6.5.2 W przypadku, gdy intensywno  dzia a  lotniczych, poni ej poziomu lotu 100, uzasadnia wydanie informacji AIRMET, 
zgodnie z pkt. 7.2.1, prognozy obszarowe dla tych dzia a  s  przygotowywane w formacie uzgodnionym przez w adze 
meteorologiczne. Je eli s  u ywane obowi zuj ce skróty tekstu otwartego, prognoza jest przygotowywana jako prognoza 
obszarowa GAMET przy wykorzystaniu skrótów i warto ci zaaprobowanych przez ICAO. Je eli u ywa si  prognoz w postaci 
map, prognoza powinna by  przygotowana jako kombinacja prognoz wiatrów górnych i temperatur na wysoko ciach oraz 
zjawisk SIGWX. Prognoza obszarowa powinna pokrywa  obszar od poziomu ziemi do FL 100 (lub FL 150 w obszarach 
górskich, lub wy ej w razie konieczno ci) i zawiera  informacje o niebezpiecznych zjawiskach pogody stwarzaj cych
zagro enia dla lotów na ma ych wysoko ciach. Prognoza obszarowa jest uzupe niona przez informacje AIRMET oraz 
dodatkowe informacje wymagane dla lotów na ma ych wysoko ciach. 

6.5.3 Prognozy obszarowe dla lotów na ma ych wysoko ciach przygotowywane jako uzupe niaj ce dla informacji AIRMET, 
powinny by  sporz dzane co 6 godzin dla 6-godzinnych okresów wa no ci i rozpowszechniane w ród zainteresowanych biur 
meteorologicznych nie pó niej ni  1 godzin  przed rozpocz ciem ich okresów wa no ci. 
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ROZDZIA  7. INFORMACJE SIGMET I AIRMET,  
OSTRZE ENIA LOTNISKOWE,  

OSTRZE ENIA I ALARMY O USKOKU WIATRU  

Uwaga. —   Specyfikacje techniczne oraz szczegó owe kryteria zwi zane z niniejszym rozdzia em s  zawarte w Dodatku 6. 

7.1  Informacje SIGMET 

7.1.1 Informacje SIGMET s  wydawane przez meteorologiczne biuro nadzoru i podaj  tekstem otwartym, z u yciem 
obowi zuj cych skrótów, zwi z y opis okre lonych, wyst puj cych i/lub przewidywanych, istotnych zjawisk 
meteorologicznych na trasie lotu, które mog  wp ywa  na bezpiecze stwo statków powietrznych, a tak e obraz rozwoju tych 
zjawisk w czasie i w przestrzeni. 

7.1.2 Informacje SIGMET s  anulowane, gdy w danym obszarze istotne zjawisko zanik o lub ju  nie oczekuje si  jego 
wyst pienia. 

7.1.3 Okres wa no ci informacji SIGMET nie przekracza 4 godzin. W szczególnym przypadku depesz SIGMET dla chmur 
py u wulkanicznego i cyklonów tropikalnych okres wa no ci powinien by  rozszerzony do 6 godzin. 

7.1.4 Zalecenie. — Informacja SIGMET wydana zgodnie z pkt. 7.1.4 dotycz ca chmury py u wulkanicznego i cyklonów 
tropikalnych powinna by  opracowana na podstawie informacji doradczej dostarczonej przez odpowiednie VAAC i TCAC 
wyznaczone w regionalnym porozumieniu eglugi powietrznej. 

7.1.5 Pomi dzy meteorologicznym biurem nadzoru a w a ciwym centrum kontroli obszaru/o rodkiem informacji powietrznej 
nale y utrzymywa cis  wspó prac  celem zapewnienia jednolito ci informacji dotycz cej chmury py u wulkanicznego, 
zawartej w informacjach SIGMET oraz NOTAM. 

7.1.6 Depesze SIGMET powinny by  wydawane nie wi cej ni  4 godziny przed rozpocz ciem okresu wa no ci.  
W szczególnym przypadku depesz SIGMET dla chmur py u wulkanicznego i cyklonów tropikalnych wiadomo  ta powinna 
by  wydana tak szybko, jak to praktycznie mo liwe, ale nie wcze niej ni  12 godzin przed rozpocz ciem okresu wa no ci 
depeszy. Depesze SIGMET dla py u wulkanicznego i cyklonów tropikalnych powinny by  aktualizowane przynajmniej co  
6 godzin. 

7.2  Informacja AIRMET 

7.2.1 Informacja AIRMET jest wydawana przez meteorologiczne biuro nadzoru, zgodnie z regionalnym porozumieniem 
eglugi powietrznej, uwzgl dniaj c intensywno  ruchu lotniczego poni ej FL 100. Informacja AIRMET podaje zwi z y opis 

tekstem otwartym z u yciem obowi zuj cych skrótów, zaobserwowanego i/lub przewidywanego wyst pienia okre lonych, 
istotnych zjawisk meteorologicznych na trasie lotu, które nie by y w czone w Sekcj  I prognozy obszarowej dla lotów na 
ma ych wysoko ciach, sporz dzonej zgodnie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale 6,  Sekcja 6.5, a które mog  mie  wp yw 
na bezpiecze stwo lotów na ma ych wysoko ciach. Informacja uwzgl dnia równie  ewolucj  zjawisk w czasie i przestrzeni.  

7.2.2 Informacja AIRMET jest kasowana, kiedy zjawisko ju  nie wyst puje lub nie jest d u ej oczekiwane.  

7.2.3 Okres wa no ci informacji AIRMET nie powinien by  d u szy ni  4 godziny. 

7.3  Ostrze enia lotniskowe 

7.3.1 Ostrze enia lotniskowe s  opracowywane i wydawane przez biura meteorologiczne wyznaczone przez odpowiedni
w adz  meteorologiczn  i zawieraj  zwi z  informacj  o warunkach meteorologicznych które mog  niekorzystnie wp ywa
na statki powietrzne na ziemi w cznie z ich postojem oraz na urz dzenia i s u by lotniskowe. 
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7.3.2 Zalecenie. — Ostrze enia lotniskowe powinny by  kasowane, kiedy warunki, jakich dotycz , d u ej ju  nie wyst puj  lub 
nie oczekuje si  ju  ich wyst pienia na lotnisku. 

7.4  Ostrze enia o uskoku wiatru 

Uwaga. —  Porady dotycz ce tego tematu s  zawarte w „Podr czniku o uskoku wiatru na ma ych wysoko ciach”, „Manual 
on Low-Level Wind-Shear”, Doc 9817). Alarmy dotycz ce uskoku wiatru maj  uzupe ni  ostrze enia o uskoku wiatru i razem  
powinny rozszerzy wiadomo  wyst powania uskoku wiatru. 

7.4.1 Ostrze enia o uskoku wiatru s  przygotowywane dla danego lotniska przez biuro meteorologiczne wyznaczone przez 
w adz  meteorologiczn , dla danego lotniska, gdzie uskok wiatru uznano za istotny czynnik, zgodnie z lokalnym 
porozumieniem z organami s u b ruchu lotniczego i u ytkownikami. Ostrze enia o uskoku wiatru powinny zawiera  zwi z
informacj  o obserwowanym lub prognozowanym uskoku wiatru, który mo e niekorzystnie wp ywa  na statek powietrzny na 
cie kach wznoszenia i podej cia do l dowania lub w czasie wykonywania kr gu mi dzy poziomem drogi startowej a 500 m 

(1 600 ft) i na statek powietrzny na drodze startowej podczas dobiegu lub rozbiegu. Tam, gdzie lokalne warunki topograficzne 
sprzyjaj  powstawaniu znacznych uskoków wiatru na wysoko ciach powy ej 500 m (1 600 ft) nad poziomem drogi startowej, 
wysoko  500 m (1 600 ft) nie powinna by  traktowana restrykcyjnie.  

7.4.2 Zalecenie. — Ostrze enia o uskoku wiatru dla startuj cych i/lub l duj cych statków powietrznych powinny zosta
anulowane, gdy meldunki ze statków powietrznych wskazuj , e uskok ju  nie wyst puje lub po up ywie okre lonego czasu. 
Kryteria dotycz ce anulowania ostrze enia o uskoku wiatru powinny by  zdefiniowane lokalnie dla ka dego lotniska, zgodnie 
z ustaleniami pomi dzy w adzami meteorologicznymi, w a ciwymi w adzami ATS i z zainteresowanymi u ytkownikami. 

7.4.3   Na lotniskach, gdzie uskok wiatru jest wykrywany przez zautomatyzowany, naziemny sprz t albo wyposa enie do jego 
wykrywania, alarmy dotycz ce uskoku wiatru powinny by  generowane przez  te systemy. Alarmy o uskoku wiatru powinny 
dawa  zwi z e, aktualne informacje odnosz ce si  do obserwowanej obecno ci uskoku wiatru w cznie ze zmianami wiatru 
oczo owego i tylnego o warto  7,5 m/s (15 kt) lub wi kszych, które mog  niekorzystnie wp ywa  na statek powietrzny 
podczas l dowania lub startu albo dobiegu ewentualnie rozbiegu. 

7.4.4   Zalecenie. — Alarmy dotycz ce  uskoku wiatru powinny by  aktualizowane przynajmniej co minut . Alarm dotycz cy 
uskoku wiatru powinien by  odwo ywany, gdy tylko zmiana wiatru od dzioba i ogona zmniejsza si  poni ej 7,5 m/s (15 kt). 
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ROZDZIA  8. LOTNICZA INFORMACJA  
KLIMATOLOGICZNA 

Uwaga. —   Specyfikacje techniczne oraz szczegó owe kryteria zwi zane z niniejszym rozdzia em s  zawarte w Dodatku 7. 

8.1  Postanowienia ogólne 

Uwaga. —   W przypadkach, kiedy nie mo na sprosta  wymogom lotniczej informacji klimatologicznej, opieraj c si  na  bazie 
krajowej — zbiór, opracowanie i przechowanie danych z obserwacji mo na wykonywa  za pomoc  systemów komputerowych, 
dost pnych do wykorzystania mi dzynarodowego. Odpowiedzialno  za przygotowanie niezb dnej lotniczej informacji 
klimatologicznej mo e zosta  okre lona zgodnie z porozumieniem mi dzy zainteresowanymi w adzami meteorologicznymi. 

8.1.1 Lotnicze informacje klimatologiczne, potrzebne do planowania operacji lotniczych, s  przygotowywane w postaci 
lotniskowych tabel klimatologicznych i lotniskowych zestawie  klimatologicznych. Informacje s  dostarczane u ytkownikom 
lotniczym zgodnie z uzgodnieniami pomi dzy w adz  meteorologiczn  a u ytkownikami. 

Uwaga. —  Dane klimatologiczne potrzebne dla celów planowania na lotnisku, przedstawione s  w Za czniku 14, Tom I, pkt 
3.1.4 i Za czniku A. 

8.1.2 Zalecenie. — Lotnicze informacje klimatologiczne powinny normalnie bazowa  na obserwacjach prowadzonych przez 
co najmniej 5 lat, a d ugo  okresu obserwacyjnego, powinna by  zaznaczona na dostarczonych informacjach. 

8.1.3 Zalecenie. — Dane klimatologiczne, dotycz ce nowych lotnisk i dodatkowych dróg startowych na lotniskach ju
istniej cych, nale y gromadzi , rozpoczynaj c od mo liwie najwcze niejszej daty w stosunku do wprowadzenia lotnisk lub 
dróg startowych do eksploatacji. 

8.2  Lotniskowe tabele klimatologiczne 

8.2.1 Zalecenie. — Ka de Umawiaj ce si  Pa stwo powinno opracowa  porozumienie w celu zbierania i przechowywania 
niezb dnych danych obserwacyjnych, umo liwiaj ce:

a) opracowanie lotniskowych tabel klimatologicznych dla ka dego sta ego i zapasowego lotniska mi dzynarodowego na 
jego terytorium; 

b) udost pnianie tabel klimatologicznych u ytkownikowi lotniczemu, w czasie uzgodnionym mi dzy w adzami 
meteorologicznymi i u ytkownikiem.

8.3  Lotniskowe zestawienia klimatologiczne 

Zalecenie. — Lotniskowe zestawienia klimatologiczne powinny odpowiada  procedurom ustalonym przez wiatow
Organizacj  Meteorologiczn . W przypadkach, kiedy istniej  urz dzenia informatyczne do przechowania, opracowania  
i otrzymania informacji, ww. zestawienia powinny by  publikowane lub przedstawiane w innej postaci, wed ug
zapotrzebowania u ytkowników lotniczych. W przypadkach, kiedy brak jest urz dze  informatycznych, zestawienia nale y
przygotowywa  wykorzystuj c model ustalony przez wiatow  Organizacj  Meteorologiczn , publikowa  i — w miar
mo liwo ci — uaktualnia .
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8.4  Udost pnianie meteorologicznych danych obserwacyjnych 

Ka da w adza meteorologiczna, na danie i w miar  mo liwo ci, udost pnia dane meteorologiczne z obserwacji niezb dne 
do dochodze , bada  lub analizy eksploatacyjnej ka dej innej w adzy meteorologicznej, u ytkownikom i innym osobom, 
które wykorzystuj  meteorologi  w ramach mi dzynarodowej eglugi powietrznej. 
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ROZDZIA  9.  OS ONA  ZAPEWNIANA  U YTKOWNIKOM
I  CZ ONKOM  ZA ÓG  LOTNICZYCH  

Uwaga. —   Specyfikacje techniczne oraz szczegó owe kryteria zwi zane z niniejszym rozdzia em s  zawarte w Dodatku 8. 

9.1  Postanowienia ogólne 

9.1.1 Informacje meteorologiczne powinny by  dostarczone u ytkownikom i za ogom lotniczym, w celu: 

a)  wst pnego planowania lotów przez u ytkowników; 

b)  zmiany planu w trakcie lotu, dokonanej przez u ytkownika, z wykorzystaniem scentralizowanej kontroli operacyjnej  
dla operacji lotniczych; 

c)  wykorzystania przez cz onków za óg lotniczych przed startem; 

d)  u ycia przez statki powietrzne w locie. 

9.1.2 Informacje meteorologiczne dostarczone u ytkownikom i cz onkom za óg lotniczych odnosz  si  do trasy lotu pod 
wzgl dem czasu, wysoko ci i obszaru geograficznego. Zgodnie z tym, informacje powinny odnosi  si  do w a ciwych
ustalonych czasów lub przedzia ów czasu i rozci gaj  si  a  do lotniska planowanego l dowania, obejmuj c równie  warunki 
meteorologiczne oczekiwane pomi dzy lotniskiem spodziewanego l dowania i wybranym lotniskiem zapasowym, 
okre lonym przez u ytkownika. 

9.1.3 Informacje meteorologiczne dostarczane u ytkownikom i cz onkom za óg lotniczych powinny by  aktualne i zawiera
nast puj ce dane, ustalone przez w adze meteorologiczne w porozumieniu z u ytkownikiem: 

a) prognozy:  

1) wiatrów górnych i  temperatury powietrza na wysoko ciach, 

2) wilgotno ci na wysoko ciach,

3) wysoko ci geopotencjalnej  poziomów lotu, 

4) poziomu lotu i temperatury tropopauzy, 

5) kierunku, pr dko ci i poziomu lotu wiatru maksymalnego, 

6) zjawisk SIGWX; 

Uwaga. —   Prognozy wilgotno ci warstw na wysoko ciach i wysoko ci geopotencjalnej poziomów lotu s  u ywane  jedynie  
w automatycznym planowaniu lotów i nie musz  by  prezentowane. 

b) Komunikaty METAR albo SPECI (wraz z prognozami TREND zgodnie z lokalnymi umowami eglugi  
powietrznej) dla lotnisk wylotu i wybranych do l dowania oraz startu,  lotnisk na trasie i zapasowych; 

c) TAF i poprawki do nich, dla lotnisk startu i planowanego l dowania oraz dla lotnisk zapasowych po starcie,  
na trasie i docelowych; 

d) prognozy na start; 

e) informacje SIGMET i w a ciwe specjalne meldunki z powietrza odnosz ce si  do ca ej trasy; 

Uwaga. —   Odpowiednie specjalne meldunki z powietrza to te, które nie by y u yte do przygotowania SIGMET. 
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f) informacje dotycz ce py u wulkanicznego i cyklonów tropikalnych na ca ej trasie przelotu; 

g) zgodnie z regionalnym porozumieniem eglugi powietrznej prognozy obszarowe GAMET i/albo prognozy 
obszarowe dla lotów na niskich wysoko ciach w postaci mapy przygotowanej jako uzupe nienie informacji 
AIRMET, a tak e informacja AIRMET dla lotów na niskich wysoko ciach stosowna dla ca ej trasy; 

h) ostrze enia lotniskowe dla lokalnego lotniska; 

i) satelitarne zdj cia meteorologiczne; 

j) informacja z naziemnych radarów meteorologicznych. 

9.1.4  Prognozy wymienione w punkcie 9.1.3 a) powstaj  na podstawie cyfrowych prognoz dostarczanych przez WAFC za 
ka dym razem, gdy prognozy te obejmuj  planowan  tras  lotu z uwzgl dnieniem czasu, szeroko ci i warunków 
geograficznych, z wyj tkiem sytuacji gdy zosta o zawarte inne porozumienie mi dzy w adzami meteorologicznymi  
i operatorem.  

 9.1.5  Gdy prognozy s  oznaczone jako wydane przez WAFC, to nie wprowadza si  do nich adnych modyfikacji. 

9.1.6 Mapy pochodz ce z prognoz komputerowych dostarczane przez WAFC powinny by  dost pne na yczenie odbiorców, 
dla ustalonego obszaru odpowiedzialno ci, jak to pokazano w Dodatku 8, rysunek A8-1, A8-2 i A8-3. 

9.1.7  Je eli informacja o wiatrach górnych i temperaturze powietrza na wysoko ciach wymieniona w punkcie 9.1.3 a) 1) jest 
dostarczana w postaci map, to s  to mapy dla standardowych poziomów lotu jak to okre lono w Dodatku 2,1.2.2.a). Gdy 
prognozy zjawisk SIGWX wymienionych w punkcie 9.1.3 a) 6) s  dostarczane w postaci map, to powinny by  to mapy 
prognostyczne standardowych okresów dla warstwy atmosfery ograniczonej przez poziomy lotu, jak to okre lono w Dodatku 
2, pkt 1.3.2 i Dodatku 5, pkt 4.3.2.   

9.1.8  Prognozy górnych wiatrów i temperatur powietrza na wysoko ciach oraz zjawisk SIGWX ponad poziomem lotu 100 
dane przez u ytkownika dla planowania lotu oraz przeplanowania trwaj cego lotu powinny by  dostarczone, gdy tylko s

dost pne, ale nie pó niej ni  3 godziny przed wylotem. Inne meteorologiczne informacje dane do planowania lotu i zmian 
planów podczas lotu powinny by  dostarczone tak szybko, jak jest to mo liwe.

9.1.9  Tam, gdzie jest to konieczne, w adze meteorologiczne Pa stwa zapewniaj cego os on  meteorologiczn  u ytkownikom 
i cz onkom za óg lotniczych, inicjuj  wspó prac  z w adzami meteorologicznymi innych Pa stw, dla uzyskania wymaganych 
komunikatów i/lub prognoz. 

9.1.10  Informacje meteorologiczne s  dostarczane u ytkownikom i cz onkom za óg lotniczych w miejscu okre lonym przez 
w adz  meteorologiczn  po konsultacjach z u ytkownikami oraz w czasie uzgodnionym pomi dzy biurem meteorologicznym 
a u ytkownikami. Os ona meteorologiczna powinna zwykle ogranicza  si  do lotów rozpoczynaj cych si  na terenie 
zainteresowanego Pa stwa. Na lotnisku, które nie posiada biura meteorologicznego, powinny by  podj te przedsi wzi cia,
uzgodnione pomi dzy w adzami meteorologicznymi a w a ciwym u ytkownikiem, dotycz ce dostarczania informacji 
meteorologicznych. 

9.2  Odprawa meteorologiczna, konsultacja i prezentacja materia ów 

Uwaga. —  Wymagania dotycz ce wykorzystania zautomatyzowanego systemu informacji przed lotem, dotycz ce zapewnienia 
odpraw, konsultacji i prezentacji, s  przedstawione w pkt. 9.4. 

9.2.1  Za ogom lotniczym i/lub innemu personelowi lotniczemu zapewnia si , na danie, odpraw  meteorologiczn  i/lub 
konsultacj . Celem tych dzia a  jest dostarczenie naj wie szych informacji o wyst puj cych i przewidywanych warunkach 
meteorologicznych na trasie planowanego lotu, lotnisku planowanego l dowania, lotniskach zapasowych oraz innych, gdy ma 
to znaczenie albo dla wyja nienia i podkre lenia informacji zawartych w dokumentacji lotniczo-meteorologicznej, lub je li tak 
ustalono pomi dzy w adzami meteorologicznymi a u ytkownikiem, zamiast dokumentacji lotniczo-meteorologicznej. 

9.2.2  Informacje wykorzystywane do odprawy meteorologicznej i konsultacji, zgodnie z wymaganiami, zawieraj  wybrane  
lub wszystkie elementy wymienione w pkt. 9.1.3. 
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9.2.3  Je li biuro meteorologiczne uwa a, e rozwój warunków meteorologicznych na danym lotnisku b dzie si  znacznie 
ró ni  od prognozy dla tego lotniska w czonej do dokumentacji lotniczo-meteorologicznej, to za odze statku powietrznego 
nale y zwróci  uwag  na t  ró nic . Fragment odprawy meteorologicznej dotycz cej ró nicy, jest odnotowany w czasie 
odprawy, a zapis powy szego faktu jest dost pny dla u ytkownika. 

9.2.4 Wymagana odprawa meteorologiczna, konsultacja, prezentacja materia ów i/lub dokumentacja lotniczo- 
meteorologiczna, jest zapewniana przez biuro meteorologiczne zwi zane z lotniskiem startu. Na lotniskach, na których takie 
us ugi s  niedost pne, na podstawie uzgodnienia pomi dzy w adzami meteorologicznymi a zainteresowanym u ytkownikiem, 
nale y podj  przedsi wzi cia dla zaspokojenia wymaga  za óg lotniczych. W wyj tkowych okoliczno ciach, np. nadmierne 
opó nienie, biuro meteorologiczne zwi zane z lotniskiem powinno, w miar  potrzeb, zapewni , a gdy jest to niemo liwe, 
zorganizowa  now  odpraw  meteorologiczn , konsultacj  i/lub dokumentacj  lotniczo meteorologiczn .

9.2.5 Zalecenie. — Za oga lotnicza lub inny personel lotniczy, dla którego by a wymagana odprawa meteorologiczna, 
konsultacja lub/i dokumentacja lotniczo-meteorologiczna, powinna, w czasie ustalonym pomi dzy biurem meteorologicznym i 
zainteresowanym u ytkownikiem uda  si  do biura meteorologicznego. Tam, gdzie warunki lokalne na lotnisku czyni  osobist
konsultacj  lub odpraw  meteorologiczn  niemo liw , biuro meteorologiczne powinno prowadzi  obs ug  przez telefon lub 
inne odpowiednie rodki czno ci.

9.3  Dokumentacja lotniczo-meteorologiczna  

Uwaga. —  Wymagania dotycz ce wykorzystania zautomatyzowanego systemu informacji przed lotem i zapewnienia 
dokumentacji lotniczo-meteorologicznej  s  przedstawione w pkt 9.4. 

9.3.1 Zalecenie. — Dokumentacja lotniczo-meteorologiczna powinna pokrywa  ca  tras  lotu oraz zawiera  informacje 
wymienione w pkt. 9.1.3 a) 1)  i 6, b) c) e) f) i, je li to odpowiednie, g). Tym nie mniej jednak, zgodnie z regionalnym 
porozumieniem eglugi powietrznej lub je eli tak przewiduje porozumienie mi dzy w adz  meteorologiczn  a operatorem, 
dokumentacja lotniczo-meteorologiczna dla lotów trwaj cych poni ej dwóch godzin, po krótkim postoju lub zawróceniu mo e
by  ograniczona do operacyjnie niezb dnej. Ale we wszystkich przypadkach dokumentacja lotniczo-meteorologiczna powinna 
zawiera  informacje wymienione w pkt. 9.1.3 b), c), e), f) oraz, je li stosowne, g). 

9.3.2  Kiedy tylko oka e si , e informacja meteorologiczna w czana do dokumentacji lotniczo-meteorologicznej b dzie si
w powa nym stopniu ró ni  od dost pnej dla planowania przed lotem i dla zmiany planu w locie, to u ytkownik jest 
natychmiast o tym informowany i, je li jest to mo liwe, do realizacji jest dostarczana nowa poprawiona informacja zgodnie  
z porozumieniem mi dzy operatorem a odpowiednim biurem meteorologicznym. 

9.3.3 Zalecenie. — W przypadkach powstania konieczno ci  uaktualnienia dokumentacji lotniczo-meteorologicznej, gdy 
zosta a ona juz dostarczona u ytkownikowi, przed startem statku powietrznego, biuro meteorologiczne powinno, zgodnie z 
lokalnymi umowami, wyda  konieczny dodatek lub uaktualnienie dla u ytkownika albo miejscowej jednostki ruchu lotniczego 
w celu przekazania do statku powietrznego.  

9.3.4. W adza meteorologiczna zapewnia, e informacja dostarczana za ogom statków powietrznych zarówno w postaci 
wydruków, jak i wersji elektronicznej jest archiwizowana przez okres co najmniej 30 dni od jej wydania. Informacja ta musi 
by  dost pna, na danie, dla prowadz cych ledztwo lub dochodzenie i w tym przypadku musi by  przechowywana do czasu 
ich uko czenia. 

9.4  Zautomatyzowane systemy informacji przed lotem zapewniaj ce informacje do odprawy, konsultacji,  
planowania lotu oraz dokumentacj  lotniczo-meteorologiczn

9.4.1 W przypadku, gdy w adza meteorologiczna wykorzystuje zautomatyzowane systemy informacji przed lotem, do 
dostarczania i prezentacji informacji meteorologicznej u ytkownikom i cz onkom za óg lotniczych, w celu samodzielnej 
odprawy, planowania lotu i zestawienia dokumentacji lotniczo-meteorologicznej, dostarczana i prezentowana informacja musi 
spe nia  warunki zawarte w pkt. 9.1-9.3. 
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9.4.2 Zalecenie. — Zautomatyzowane systemy informacji przed lotem, których celem jest dostarczenie spójnego, powszechnie 
dost pnego serwisu informacji meteorologicznej oraz informacji s u by informacji lotniczej dla u ytkowników, cz onkó za óg
i innego odpowiedniego personelu lotniczego, powinien zosta  ustanowiony porozumieniem mi dzy w adz  meteorologiczn
i w a ciw  w adz  lotnictwa cywilnego lub agencj , której przekazano zapewnienie s u b dla eglugi powietrznej, zgodnie  
z Za cznikiem 15, pkt 3.1.1 c).  

Uwaga. —  Odpowiedni serwis informacji meteorologicznej i lotniczej jest okre lony szczegó owo w  pkt. 9.1 do  9.3 oraz 
Dodatku 8 i w Za czniku 15 , odpowiednio  pkt 8.1 i  8.2. 

9.4.3 Tam, gdzie zautomatyzowany systemy informacji przed lotem jest u ywany w celu dostarczenia spójnego, powszechnie 
dost pnego serwisu informacji meteorologicznej oraz informacji s u by informacji lotniczej dla u ytkowników, cz onków za óg 
i innego odpowiedniego personelu lotniczego, w a ciwa w adza meteorologiczna jest odpowiedzialna za kontrol  jako ci
i zarz dzanie jako ci  dostarczanej informacji meteorologicznej, dostarczanej rodkami takiego systemu, zgodnie z pkt. 2.2.2, 
Rozdzia  2. 

Uwaga. —  Informacje dotycz ce odpowiedzialno ci za zapewnienie s u by informacji lotniczej oraz kontroli jako ci 
informacji, s  zawarte w Za czniku 15, Rozdzia  3. 

9.5  Informacje dla statku powietrznego w locie 

9.5.1 Informacje meteorologiczne do wykorzystania przez statki powietrzne w locie s  dostarczane przez biuro 
meteorologiczne do zwi zanego z nim organu s u b ruchu lotniczego i rozsy ane dalej poprzez transmisje D-VOLMET lub 
VOLMET, zgodnie z ustaleniami regionalnego porozumienia eglugi powietrznej. Informacje meteorologiczne na potrzeby 
planowania przez u ytkowników w trakcie lotu statku powietrznego, powinny by  dostarczane na danie, na podstawie 
umowy mi dzy w adzami meteorologicznymi lub w adzami a odpowiednimi u ytkownikami. 

9.5.2 Informacje meteorologiczne do wykorzystania przez statek powietrzny w locie s  dostarczane organom s u b ruchu 
lotniczego, zgodnie z ustaleniami Rozdzia u 10. 

9.5.3 Informacje meteorologiczne s  przekazywane za po rednictwem transmisji D-VOLMET lub VOLMET, zgodnie  
z ustaleniami Rozdzia u 11. 

9-4



Dziennik Urzędowy 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 1 — 63 — Poz. 1

10-1 18/11/10ZAŁĄCZNIK 3ZA ACZNIK 3      10-1                                                                            18/11/10 

ROZDZIA  10.  INFORMACJE DLA S U B RUCHU LOTNICZEGO,
S U BY POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA ORAZ DLA S U B

INFORMACJI LOTNICZEJ 

Uwaga. —   Specyfikacje techniczne oraz szczegó owe kryteria zwi zane z niniejszym rozdzia em s  zawarte w Dodatku 9. 

10.1  Informacje dla organów s u b ruchu lotniczego 

10.1.1 W adze meteorologiczne wyznacz  biura meteorologiczne, które b d  obs ugiwa  ka dy z organów s u by ruchu 
lotniczego. Biuro meteorologiczne wyznaczone do obs ugi, po uzgodnieniu zasad wspó pracy, dostarcza lub organizuje 
dostarczanie organowi s u b ruchu lotniczego, aktualnych danych meteorologicznych, niezb dnych do realizacji jego funkcji. 

10.1.2 Zalecenie. — Biurem meteorologicznym obs uguj cym wie  kontroli lotniska lub organ kontroli zbli ania powinno by
lotniskowe biuro meteorologiczne. 

10.1.3 Biurem meteorologicznym obs uguj cym o rodek informacji powietrznej lub centrum kontroli obszaru jest 
meteorologiczne biuro nadzoru. 

10.1.4 Zalecenie. — Tam, gdzie ze wzgl du na lokalne uwarunkowania, wygodniej jest, aby obowi zki wyznaczonego biura 
meteorologicznego pe ni y dwa lub wi cej biur meteorologicznych, podzia  odpowiedzialno ci powinien by  okre lony przez 
w adze meteorologiczne w konsultacji z w a ciwymi w adzami ATS. 

10.1.5 Dowolne informacje meteorologiczne, wymagane przez organy s u b ruchu lotniczego w zwi zku z zagro eniem 
bezpiecze stwa statku powietrznego, s  dostarczone tak szybko, jak jest to mo liwe.

10.2  Informacje dla organów s u by poszukiwania i ratownictwa 

Biura meteorologiczne wyznaczone przez w adze meteorologiczne, zgodnie z regionalnym porozumieniem eglugi 
powietrznej, dostarczaj  organom s u b poszukiwania i ratownictwa informacji meteorologicznych, których potrzebuj ,
w postaci ustalonej na podstawie wzajemnych uzgodnie . W tym celu, w czasie akcji poszukiwania i ratownictwa, 
wyznaczone biuro meteorologiczne utrzymuje czno  z organami s u b poszukiwania i ratownictwa. 

10.3  Informacje dla organów s u b informacji lotniczej 

W adza meteorologiczna, w koordynacji z odpowiednimi w adzami lotnictwa cywilnego, organizuje przesy anie aktualnej 
informacji meteorologicznej do organów s u by informacji lotniczej, niezb dnej do wykonywania przez ni  swoich funkcji. 
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ROZDZIA  11. WYMAGANIA W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI  
I JEJ WYKORZYSTANIE 

Uwaga 1. —  Specyfikacje techniczne oraz szczegó owe kryteria odnosz ce si  do niniejszego rozdzia u zawarte s  w Dodatku 
10. 

Uwaga 2. —  Uznaje si , e ka de Umawiaj ce si  Pa stwo decyduje, we w asnym zakresie o organizacji wewn trznej oraz  
o odpowiedzialno ci w dziedzinie wprowadzenia urz dze czno ci, o których mowa w niniejszym rozdziale. 

11.1  Wymagania w zakresie rodków czno ci

11.1.1 Lotniskowym biurom meteorologicznym oraz, gdy jest to konieczne, lotniczym stacjom meteorologicznym, udost pnia 
si  odpowiednie rodki czno ci umo liwiaj ce dostarczanie wymaganej informacji meteorologicznej do organów s u b
ruchu lotniczego. Wymienione biura i stacje dostarczaj  informacje meteorologiczne, w szczególno ci do: wie  kontroli 
lotnisk, organów kontroli zbli ania i lotniczych stacji telekomunikacyjnych obs uguj cych lotniska. 

11.1.2 Meteorologicznym biurom nadzoru udost pnia si  odpowiednie rodki czno ci umo liwiaj ce dostarczanie 
u ytkownikom wymaganych informacji meteorologicznych, w szczególno ci: do o rodków informacji powietrznej, centrów 
kontroli obszaru i o rodków koordynacji poszukiwania i ratownictwa oraz zwi zanych z nimi lotniczych stacji 
telekomunikacyjnych. Dostarczane informacje meteorologiczne dotycz  rejonów informacji powietrznej, obszarów 
kontrolowanych i rejonów poszukiwania i ratownictwa, w zakresie kompetencji wymienionych s u b.

11.1.3 W celu umo liwienia wiatowym centrom prognoz obszarowych przekazywania produktów wiatowego systemu 
prognoz obszarowych do biur meteorologicznych, w adz meteorologicznych oraz innych u ytkowników, zapewnia si
odpowiednie rodki czno ci.

11.1.4 rodki czno ci pomi dzy biurami meteorologicznymi, oraz je li jest to konieczne, lotniczymi stacjami 
meteorologicznymi i wie ami kontroli lotniska lub organami kontroli zbli ania, umo liwiaj  bezpo redni  transmisj
foniczn . Czas zestawienia po czenia powinien umo liwia  uzyskanie po czenia w czasie do 15 sekund. 

11.1.5 Zalecenie. — rodki czno ci pomi dzy biurami meteorologicznymi i o rodkami informacji powietrznej, centrami 
kontroli obszaru, o rodkami koordynacji poszukiwania i ratownictwa oraz lotniczymi stacjami telekomunikacyjnymi, powinny 
umo liwia :

a) transmisj  foniczn  przy czasie zestawienia po czenia umo liwiaj cym uzyskanie czno ci mi dzy wybranymi 
punktami w czasie do 15 sekund; 

b) przekazywanie materia ów drukowanych, gdy odbiorca wymaga rejestracji; czas przes ania depeszy nie mo e
przekracza  5 minut. 

Uwaga. —  Przedstawiony w pkt. 11.1.4 i 11.1.5 termin „do 15 sekund” odnosi si  do czno ci telefonicznej za 
po rednictwem centrali telefonicznej, natomiast termin „5 minut” — do przekazywania materia ów drukowanych 
wymagaj cych retransmisji. 

11.1.6 Zalecenie. — Tam, gdzie jest to konieczne, rodki czno ci, wymienione w pkt. 11.1.4 i 11.1.5, powinny by
uzupe nione innym rodzajem czno ci wizualnej lub fonicznej, np. telewizj  przemys ow  lub wydzielonymi systemami 
przetwarzania informacji. 

11.1.7 Zalecenie. — Zgodnie z umowami pomi dzy w adzami meteorologicznymi a u ytkownikami, nale y dokona  ustale
umo liwiaj cych u ytkownikom zestawienie odpowiednich rodków czno ci, w celu uzyskania informacji meteorologicznych 
z lotniskowych biur meteorologicznych lub z innych w a ciwych róde .

11.1.8 Do wymiany informacji meteorologicznych mi dzy biurami meteorologicznymi, udost pnia si  biurom odpowiednie 
rodki czno ci.

11-1 18/11/10ZAŁĄCZNIK 3
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11.1.9 Zalecenie. — W charakterze rodka czno ci, do wymiany operacyjnej informacji meteorologicznej, powinna by
stosowana sta a s u ba lotnicza lub, do wymiany niepriorytetowych informacji operacyjnych, publiczny Internet, w zale no ci 
od dost pno ci, zadowalaj cego dzia ania i dwu/wielostronnych i/lub regionalnych porozumie  dotycz cych eglugi 
powietrznej. 

Uwaga 1. —  Trzy satelitarne systemy dystrybucyjne sta ej s u by lotniczej zapewniaj ce pokrycie kuli ziemskiej, 
wykorzystywane s  do zapewnienia globalnej wymiany operacyjnych danych meteorologicznych. Wymagania zwi zane
z satelitarnymi systemami dystrybucji s  przedstawione w Za czniku 10, tom III, cz  1, pkt 10.1 i 10.2. 

Uwaga 2. —  Wskazówki na temat niepriorytetowych informacji operacyjnych i pokrewnych aspektów publicznego Internetu 
zawarte s  w Guidelines on the Use of the Public Internet for Aeronautical Applications (Doc 9855).  

11.2  Wykorzystanie rodków czno ci sta ej s u by lotniczej i Internetu — biuletyny meteorologiczne 

Biuletyny meteorologiczne, zawieraj ce operacyjne informacje meteorologiczne przekazywane z wykorzystaniem rodków 
sta ej s u by lotniczej lub Internetu, musz  pochodzi  z w a ciwego biura meteorologicznego lub z lotniczej stacji 
meteorologicznej. 

Uwaga. —  Biuletyny meteorologiczne, zawieraj ce operacyjne informacje meteorologiczne dopuszczone do przekazywania  
z wykorzystaniem rodków sta ej s u by lotniczej, s  wymienione w Za czniku 10, Tom II, Rozdzia  4, cznie z odpowiednimi 
priorytetami i wska nikami priorytetów. 

11.3  Wykorzystanie rodków czno ci sta ej s u by lotniczej — produkty  
wiatowego systemu prognoz obszarowych 

Zalecenie. — Produkty wiatowego systemu prognoz obszarowych w  postaci cyfrowej  powinny by  przekazywane za pomoc
rodków przekazu w postaci binarnej. Metod  i kana y transmisji, wykorzystywane do rozpowszechniania danych, powinno 

okre li  regionalne porozumienie eglugi powietrznej. 

11.4  Wykorzystanie rodków czno ci ruchomej s u by lotniczej 

Tre  i forma informacji meteorologicznych przekazywanych do i ze statków powietrznych musi by  zgodna z ustaleniami 
niniejszego Za cznika.

11.5.  Wykorzystywanie lotniczych czy transmisji danych — tre  komunikatu   D-VOLMET 

Informacje D-VOLMET zawieraj  aktualne komunikaty  METAR i SPECI, wraz z prognoz  typu TREND, tam gdzie jest to 
dost pne, informacje TAF i SIGMET, specjalne meldunki z powietrza nie obj te informacj  SIGMET, oraz tam, gdzie jest to 
mo liwe, informacje AIRMET. 

Uwaga. —  Wymagania dotycz ce dostarczania aktualnych komunikatów o pogodzie na lotnisku, w postaci kluczy METAR  
i SPECI, mo na zachowa , wykorzystuj c s u b  informacji powietrznej, poprzez cze transmisji danych (D-FIS), aplikacja 
„ cze transmisji danych. Regularny komunikat o aktualnej pogodzie na lotnisku D-METAR” („Data link.  Aviation routine 
weather report (D-METAR) service”). Wymagania dotycz ce dostarczania prognoz dla lotniska w postaci klucza TAF, mo na
zachowa  wykorzystuj c D-FIS aplikacj  „ cze transmisji danych. Prognoza dla lotniska TAF („Data link. Areodrome 
forecast (TAF) service”). Wymagania dotycz ce dostarczania informacji SIGMET mo na zachowa  wykorzystuj c D-FIS, 
aplikacja „ cze transmisji danych. Sserwis SIGMET (D-SIGMET) („Data link. SIGMET (D-SIGMET) service”). Szczegó y
dotycz ce powy szych us ug z wykorzystaniem czy transmisji danych, s  przedstawione w wydawnictwie „Podr cznik 
transmisji danych ATS” („Manual of Air Traffic Services Data Link Applications”, Doc 9694). 
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11.6.  Wykorzystanie lotniczej s u by transmisji radiowej — tre  komunikatu VOLMET 

11.6.1 Ci g e transmisje VOLMET, zwykle w pa mie VHF, zawieraj  aktualne informacje METAR i SPECI z cz ci  typu 
TREND tam, gdzie jest to mo liwe.

11.6.2 Regularne transmisje VOLMET, zwykle w pa mie HF, zawieraj  aktualne informacje METAR i SPECI  z cz ci  typu 
TREND tam, gdzie to mo liwe, oraz w tych przypadkach, kiedy jest to okre lone w regionalnym porozumieniu eglugi
powietrznej, powinny zawiera  informacje TAF i SIGMET. 

11-3 18/11/10

Rozdział 11Załącznik 3 – Służba meteorologiczna dla mędzynarodowej żeglugi powietrznej Rozdział 11 Załącznik 3 – Służba meteorologiczna dla mędzynarodowej żeglugi powietrznej



Dziennik Urzędowy 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 1 — 6� — Poz. 1



Dziennik Urzędowy 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 1 — 69 — Poz. 1

MI DZYNARODOWE NORMY I ZALECANE METODY POST POWANIA 

CZ  DRUGA 

DODATKI  I  ZA CZNIKI 
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DODATEK 1

DOKUMENTACJA LOTNICZO-METEOROLOGICZNA — 
WZORY MAP I FORMULARZY
(patrz Rozdzia  9 niniejszego Za cznika) 

WZÓR A              —          Informacje OPMET 

WZÓR IS             —          Mapa wiatrów górnych i temperatury dla standardowej powierzchni izobarycznej 

                                            Przyk ad 1  —   Kierunek i pr dko  wiatru (odwzorowanie Mercatora) 

                                            Przyk ad 2  — Kierunek i pr dko  wiatru (odwzorowanie biegunowe   
                                                                               stereograficzne) 

WZÓR SWH       —          Mapa istotnych zjawisk pogody (poziom wysoki) 

                                            Przyk ad — Odwzorowanie biegunowe stereograficzne (pokazuj ce pr d
                                                                 strumieniowy i jego rozci g o  pionow )

WZÓR SWM      —           Mapa istotnych zjawisk pogody (poziom redni) 

WZÓR SWL       —           Mapa istotnych zjawisk pogody (poziom niski) 
                                             
                                            Przyk ad 1  
                                             
                                            Przyk ad 2 

WZÓR TCG       —           Informacja doradcza dotycz ca cyklonu tropikalnego, w postaci graficznej 

WZÓR VAG       —           Informacja doradcza dotycz ca py u wulkanicznego, w postaci graficznej 

WZÓR SVA        —           SIGMET dla py u wulkanicznego w postaci graficznej 

WZÓR SGE   —    SIGMET w postaci graficznej dla zjawisk innych ni  cyklon tropikalny i py
                                           wulkaniczny  

WZÓR SN           —          Arkusz symboli stosowanych w dokumentacji  lotniczo-meteorologicznej 

APP 1-1 18/11/10ZAŁĄCZNIK 3
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Informacje OPMET                                                                                                                     WZÓR  A

APP 1-218/11/10
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Dodatek 1                           Za cznik 3 – S u ba meteorologiczna dla mi dzynarodowej eglugi powietrznej                           
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Mapa wiatrów górnych i temperatury dla standardowej powierzchni izobarycznej                    WZÓR  IS 
Przyk ad 1 — Kierunek i pr dko  wiatru (odwzorowanie Mercatora)

APP 1-3 18/11/10
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Mapa wiatrów górnych i temperatury dla standardowej powierzchni izobarycznej              WZÓR  IS 
Przyk ad 2 —  Kierunek i pr dko  wiatru (odwzorowanie biegunowe stereograficzne)
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Dodatek 1                           Za cznik 3 – S u ba meteorologiczna dla mi dzynarodowej eglugi powietrznej                           

                                                                       APP 1-5                                                                                  18/11/10 

Mapa istotnych zjawisk pogody (poziom wysoki)                                                              WZÓR SWH 

Przyk ad — Odwzorowanie biegunowe stereograficzne (pokazuj ce pr d strumieniowy i jego rozci g o
pionow )

Dodatek 1Załącznik 3 – Służba meteorologiczna dla mędzynarodowej żeglugi powietrznej Dodatek 1 Załącznik 3 – Służba meteorologiczna dla mędzynarodowej żeglugi powietrznej
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Mapa istotnych zjawisk pogody (poziom redni)                                                              WZÓR SWM 

Dodatek 1Załącznik 3 – Służba meteorologiczna dla mędzynarodowej żeglugi powietrznej Dodatek 1 Załącznik 3 – Służba meteorologiczna dla mędzynarodowej żeglugi powietrznej
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Dodatek 1                           Za cznik 3 – S u ba meteorologiczna dla mi dzynarodowej eglugi powietrznej                           
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Mapa istotnych zjawisk pogody (poziom niski)                                                              WZÓR SWL 

Przyk ad 1 

Dodatek 1Załącznik 3 – Służba meteorologiczna dla mędzynarodowej żeglugi powietrznej Dodatek 1 Załącznik 3 – Służba meteorologiczna dla mędzynarodowej żeglugi powietrznej
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Mapa istotnych zjawisk pogody (poziom niski)                                                              WZÓR SWL 

Przyk ad 2 
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Dodatek 1                           Za cznik 3 – S u ba meteorologiczna dla mi dzynarodowej eglugi powietrznej                           
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Informacja doradcza dotycz ca cyklonu tropikalnego, w postaci graficznej                    Wzór TCG 

Dodatek 1Załącznik 3 – Służba meteorologiczna dla mędzynarodowej żeglugi powietrznej Dodatek 1 Załącznik 3 – Służba meteorologiczna dla mędzynarodowej żeglugi powietrznej
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VOLCANIC ASH  ADVISORY  
DTC: 20080923/0130Z 
VAAC: TOKYO 
VOLCANO: KARYMSKY 1000-13 
AREA: RUSSIAN FEDERATION 
SUMMIT ELEV: 1536M 
ADVISORY NR: 2008/4 
INFO SOURCE: MTSAT-IR, KVERT KEMSD 
AVIATION COLOUR CODE: RED 
ERUPTION DETAILS: ERUPTED AT 20080923/0000Z FL 300 REPORTED 
RMK: LATEST REP FM KVERT (0120Z)  INDICATES ERUPTION HAS CEASED 
TWO DISPERSING VA CLD ARE EVIDENT ON SATELLITE IMAGERY 
NXT ADVISORY: 20080923/0730Z

Informacja doradcza dotycz ca py u wulkanicznego, w postaci graficznej                    Wzór V AG 
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SIGMET dla cyklonu tropikalnego, w postaci graficznej                                                   Wzór STC 
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SIGMET dla py u wulkanicznego, w postaci graficznej                                                    Wzór SVA 

Dodatek 1Załącznik 3 – Służba meteorologiczna dla mędzynarodowej żeglugi powietrznej Dodatek 1 Załącznik 3 – Służba meteorologiczna dla mędzynarodowej żeglugi powietrznej

APP 1-1218/11/10



Dziennik Urzędowy 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 1 — �3 — Poz. 1

Dodatek 1                           Za cznik 3 – S u ba meteorologiczna dla mi dzynarodowej eglugi powietrznej                           

                                 APP 1-13                                                                    18/11/10 

SIGMET w postaci graficznej dla zjawisk innych ni  cyklon tropikalny i py  wulkaniczny         Wzór SGE 
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Arkusz symboli stosowanych w dokumentacji  lotniczo-meteorologicznej                            Wzór SN 
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DODATEK 2.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE DOTYCZ CE
WIATOWEGO SYSTEMU PROGNOZ OBSZAROWYCH  

I BIUR METEOROLOGICZNYCH  
(patrz Rozdzia  3 niniejszego Za cznika)

1. WIATOWY SYSTEM PROGNOZ OBSZAROWYCH 

1.1 Wzory i klucze 

WAFC stosuj  jednakowe formaty  i klucze dla dostarczanych prognoz. 

1.2 Prognozy dla górnych warstw atmosfery w w z ach regularnej siatki 

1.2.1 Prognozy wiatrów górnych, temperatur na wysoko ciach, wilgotno ci, kierunku i pr dko ci wiatrów 
maksymalnych, wysoko ci i temperatury tropopauzy, obszarów chmur cumulonimbus, oblodzenia, turbulencji 
nieba bezchmurnego i w chmurach s  opracowywane cztery razy na dzie   przez WAFC z wa no ci  na 6, 9, 12, 
15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 i 36 godzin od terminu wa no ci (0000, 0600, 1200 i 1800 UTC) danych 
synoptycznych, na podstawie których zosta y opracowane. Powy sze prognozy s  dost pne do transmisji tak 
szybko, jak jest to technicznie mo liwe, ale nie pó niej ni  6 godzin po czasie standardowych obserwacji. 

1.2.2 Prognozy pogody opracowane w w z ach regularnej siatki przez WAFC powinny zawiera :

a) dane dotycz ce wiatru i temperatury dla poziomów lotu 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 
180 (500 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 
hPa), 390 (200 hPa), 450 (150 hPa) i 530 (100 hPa); 

b) poziom lotu i temperatur  dla tropopauzy; 

c) kierunek, pr dko  i wysoko  wiatru maksymalnego; 

d) dane o wilgotno ci dla poziomów lotu 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa); 

e) d ugo  horyzontaln  i poziom lotu podstawy i wierzcho ki cumulonimbusów; 

f) oblodzenie dla warstw skupionych na poziomach lotu 60 (800 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 
(500 hPa), 240 (400 hPa) i 300 (hPa); 

g) turbulencji nieba bezchmurnego dla warstw skupionych na poziomach lotu 240 (400 hPa), 270 (350 
hPa), 300 (300 hPa), 340 (250 hPa), 390 (200 hPa) i 450 (150 hPa); 

h) turbulencje w chmurach dla warstw skupionych na poziomach lotu 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 
(500 hPa), 240 (400 hPa), i 300 (300 hPa);  

Uwaga 1. — Prognozy opisane w punktach od e) do h) s  obecnie natury eksperymentalnej, oznaczone  
                jako „prognozy próbne” i rozprowadzane wy cznie za po rednictwem serwisów  
               internetowych FTP. 

Uwaga 2. — Warstwy skupione na poziomach lotu opisanych w punktach od f) do h) maj  g boko
                100 hPa 

Uwaga 3. —  Warstwy skupione na poziomach lotu opisanych w punkcie g) maj  g boko  50 hPa. 
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i) dane dotycz ce wysoko ci geopotencjalnej dla poziomów lotu 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 
hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 
(200 hPa), 450 (150 hPa) i 530 (100 hPa). 

1.2.3 Powy sze prognozy w w z ach regularnej siatki s  wydawane przez WAFC w postaci binarnej, przy 
wykorzystaniu klucza GRIB zalecanego przez WMO. 

Uwaga 1. —  Posta  klucza GRIB jest opisana w publikacji WMO nr 306 „Podr cznik Kluczy”, tom I.2, Cz  B  
—  „Klucze Binarne”. 

1.2.4 Powy sze prognozy w w z ach regularnej siatki s  przygotowywane przez WAFC dla w z ów siatki  
o kroku 1.25o szeroko ci i d ugo ci geograficznej.

1.3 Prognozy istotnych zjawisk pogody  (SIGWX) 

1.3.1  Postanowienia ogólne 

1.3.1.1  Prognozy istotnych zjawisk pogody, opracowane przez wiatowy o rodek prognoz obszarowych, 
powinny by  rozpowszechniane przez WAFC cztery razy w ci gu doby o sta ych terminach (0000, 0600, 1200 i 
1800 UTC) danych synoptycznych, na których s  oparte i powinny by  wa ne przez 24 godziny. Przekazywanie 
ka dej prognozy powinno by  zako czone tak szybko, jak jest to technicznie mo liwe, ale nie pó niej ni  na 9
godzin po standardowym czasie obserwacji. 

1.3.1.2   Prognozy istotnych zjawisk pogody s  wydawane w postaci kodu binarnego z wykorzystaniem klucza 
BUFR w postaci zalecanej przez WMO. 

Uwaga. —  Posta  klucza BUFR jest opisana w publikacji WMO nr 306 „Podr cznik Kluczy”, tom I.2, Cz  B  
—  „Klucze Binarne”. 

1.3.2  Typy prognoz SIGWX 

Prognozy SIGWX powinny by  wydawane jako prognozy SIGWX dla wysokich poziomów pomi dzy 250 i 
630. 

Uwaga. —  Prognozy SIGWX dla rednich poziomów — dotyczy poziomów lotu pomi dzy 100 i 250 dla 
ograniczonych obszarów geograficznych, b d  wydawane do czasu, a  dokumentacja lotu tworzona z prognoz 
dotycz cych cumulonimbusów, oblodze  i turbulencji w w z ach regularnej siatki nie b dzie w pe ni spe nia
wymogów u ycia. 

1.3.3  Elementy uj te w prognozach SIGWX 

Prognozy SIGWX powinny zawiera  nast puj ce elementy: 

a) cyklony tropikalne —  pod warunkiem prognozy, e 10-minutowy redni wiatr przyziemny osi gnie 
lub przewy szy 17 m/s (34kt); 

b) linie silnego szkwa u; 

c) umiarkowan  albo siln  turbulencj  (w chmurach albo w warunkach bezchmurnych);
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d) umiarkowane lub intensywne oblodzenie; 

e) burze piaskowe / py owe o du ym zasi gu; 

f) chmury Cumulonimbus po czone z burzami z wy adowaniami i ze zjawiskami od a) do e). 

Uwaga. —  Obszary chmur niekonwekcyjnych po czone z wewn trzchmurow redni  i intensywn  turbulencj
oraz umiarkowanym albo intensywnym oblodzeniem nale y umieszcza  w prognozach SIGWX. 

g) wysoko  tropopauzy podana jako poziom lotu; 

h) pr dy strumieniowe; 

i) wiadomo ci o po o eniu erupcji wulkanicznych, które tworz  chmury py u maj ce znaczenie dla operacji 
powietrznych, zawieraj ce: symbol erupcji wulkanicznej w po o eniu wulkanu oraz, na boku mapy, symbol 
erupcji wulkanicznej, nazw  wulkanu, d ugo  i szeroko  geograficzn , dat  i czas pierwszej erupcji –  je li
jest znana, oraz odniesienie do SIGMET i NOTAM albo ASHTAM wydanych dla danego obszaru; 

j) informacje o po o eniu przypadkowo uwolnionych do atmosfery materia ów radioaktywnych maj cych  
znaczenie dla operacji powietrznych, obejmuj ce: symbol radioaktywno ci na miejscu zdarzenia oraz na 
boku mapy symbol radioaktywno ci, d ugo  i szeroko  geograficzn , dat  i czas zdarzenia oraz 
przypomnienie dla u ytkowników, aby sprawdzili NOTAM dla danego obszaru. 

Uwaga 1. —  Prognozy SIGWX dla rednich poziomów zawieraj  wszystkie powy sze elementy. 

Uwaga 2. —  Elementy jakie maj  by  uj te w prognozach SIGWX dla niskich poziomów (to jest poziomów lotu 
poni ej 100), zosta y zawarte w Dodatku 5. 

1.3.4  Kryteria w czania elementów do prognoz SIGWX 

Nast puj ce kryteria powinny by  zastosowane dla prognoz SIGWX: 

a) elementy od a) do f) w 1.3.3 powinny by  w czane tylko wtedy, gdy ich wyst pienie jest oczekiwane 
pomi dzy ni szym  i wy szym poziomem prognozy SIGWX; 

b) skrót „CB” powinien by  umieszczany, gdy odnosi si  do wyst puj cych lub oczekiwanego wyst pienia  
chmur Cumulonimbus: 

1) gdy dotyczy to pokrycia przestrzennego rz du 50% lub wi cej danego obszaru; 

2) wzd u  linii z ma ymi lub bez przerw pomi dzy poszczególnymi chmurami; 

3) gdy s  ukryte w warstwach chmur albo we mgle; 

c) w czenie „CB” powinno by  traktowane jako w czenie wszystkich zjawisk pogody normalnie cz cych
si  z chmurami Cumulonimbus, czyli burze, umiarkowane lub intensywne oblodzenie, umiarkowana lub 
intensywna turbulencja oraz grad; 

d) tam, gdzie wybuch wulkanu albo przypadkowe wypuszczenie do atmosfery materia ów radioaktywnych 
powoduje umieszczenie symbolu aktywno ci wulkanicznej albo symbolu radioaktywno ci w prognozach 
SIGWX, symbole te powinny by  umieszczane na prognozach bez wzgl du na to, do jakiej wysoko ci
kolumna py u lub chmura radioaktywna jest spodziewana lub raportowana; 

e) w przypadku zbie no ci lub cz ciowego nak adania si  elementów a), i) i j) w pkt 1.3.3 najwy szy priorytet 
powinien by  przyznany elementowi i), nast pnie elementom j) i a). Element o najwy szym priorytecie 
powinien by  umieszczony w miejscu zdarzenia, a strza ka powinna by  wykorzystana do po czenia
lokalizacji innych elementów z odpowiednimi symbolami albo tekstowym obja nieniem. 
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2.  BIURA METEOROLOGICZNE 

2.1  U ycie produktów WAFS 

2.1.1 Lotniskowe biura meteorologiczne do przygotowania dokumentacji lotniczo-meteorologicznej powinny u ywa
wyj ciowych produktów wiatowego systemu prognoz obszarowych.  

2.1.2 W celu wprowadzenia jednolito ci i standaryzacji w odniesieniu do dokumentacji lotniczo-meteorologicznej 
odbierane dane WAFS GRIB i BUFR s  dekodowane do postaci standardowych map WAFS zgodnie z odpowiednimi 
zaleceniami niniejszego Za cznika. Zawarto  i identyfikator oryginalnej prognozy WAFS nie mog  by  zmieniane. 

2.2  Powiadomienie WAFC dotycz ce znacznych rozbie no ci

Biura meteorologiczne u ywaj ce danych WAFS BUFR powinny powiadomi  natychmiast odpowiednie WAFC, gdy  
w prognozach WAFS SIGWX zostan  wykryte lub zaraportowane znaczne rozbie no ci dotycz ce:

a) oblodzenie, turbulencja, chmury cumulonimbus, które s  cz sto niewidoczne, ukryte lub wyst puj  na linii 
szkwa ów i burze piaskowo–py owe; i 

b) wybuchy wulkanów albo przypadkowe wypuszczenie do atmosfery materia ów radioaktywnych, maj ce
znaczenie dla operacji powietrznych. 

WAFC otrzymuj ce tak  wiadomo  potwierdzaj  jej otrzymanie wysy aj cemu, wraz z krótkim komentarzem co do 
meldunku i podj tych dzia a , u ywaj c tych samych rodków komunikacji co nadawca wiadomo ci.

Uwaga. —  Sposób post powania przy meldunkach o rozbie no ciach zosta  opisany w „Podr czniku Meteorologii 
Praktycznej”, („Manual of Aeronautical Meteorological Practice”, Doc 8896).

3.  CENTRA DORADCZE ds. PY U WULKANICZNEGO (VAAC)

3.1 Informacja doradcza o pyle wulkanicznym 

3.1.1 Informacja doradcza o pyle wulkanicznym wydawana w postaci tekstu otwartego z wykorzystaniem 
obowi zuj cych skrótów ICAO oraz warto ci liczbowych powinna by  zgodna z wzorem przedstawionym w Tabeli 
A2-1. W przypadku braku obowi zuj cych skrótów ICAO nale y stosowa  skrócony do minimum opis w j zyku 
angielskim. 

3.1.2 W przypadku przygotowania informacji doradczej o pyle wulkanicznym opisanej w Tabeli A2-1 w postaci 
graficznej nale y stosowa  specyfikacj  zgodn  z Dodatkiem 1 i wyda  u ywaj c:

a) formatu PNG; lub 

b) klucza BUFR, w przypadku zmiany na posta  binarn .

Uwaga. —  Posta  klucza BUFR jest opisana w publikacji WMO nr 306 „Podr cznik Kluczy”, tom I.2, Cz  B —
„Klucze Binarne”. 
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4.  KRAJOWE OBSERWATORIA WULKANÓW 

4.1  Informacja z krajowych obserwatoriów wulkanicznych 

Zalecenie. — Informacja wysy ana przez krajowe obserwatoria wulkanów do odpowiednich ACC, MWO i VAAC 
powinna zawiera :

a) informacje o znacznej aktywno ci przederupcyjnej: data/czas (UTC) wydania komunikatu, nazwa i je li jest 
znany, numer wulkanu, lokalizacja (d ugo /szeroko ), opis aktywno ci wulkanu; 

b) informacje o erupcji wulkanu: data/czas (UTC) wydania komunikatu, czas erupcji, je li jest ró ny od czasu 
wydania komunikatu, nazwa i, je li jest znany, numer wulkanu, lokalizacja (d ugo /szeroko ), opis erupcji 
w cznie z tym, czy dosz o do emisji py u, jaki jest zasi g chmury py u w czasie i po wybuchu.

               

Uwaga. —  Aktywno  przederupcyjna w tym kontek cie oznacza niezwyk  i/lub wzrastaj c  aktywno  wulkanu, która 
mo e poprzedza  wybuch wulkanu. 

5.  CENTRA DORADCZE ds. CYKLONÓW TROPIKALNYCH (TCAC) 

5.1  Informacja doradcza o cyklonie tropikalnym 

5.1.1 Informacja doradcza o cyklonie tropikalnym powinna by  wydana dla cyklonów tropikalnych, gdy maksimum 
pr dko ci 10-minutowego redniego wiatru przyziemnego przekracza lub jest spodziewane, e przekroczy 17 m/s  
(34 kt) podczas okresu obejmowanego przez porad .

5.1.2 Informacja doradcza o cyklonie tropikalnym powinna mie  posta  zgodn  z przyk adem przedstawionym  
w Tabeli A2-2. 

5.1.3  Zalecenie. — W przypadku przygotowania informacji doradczej o cyklonie tropikalnym opisanej w Tabeli A2-2  
w postaci graficznej nale y stosowa  specyfikacj  zgodn  z Dodatkiem 1 i wyda  u ywaj c:

a) formatu PNG; lub 

b) klucza BUFR, w przypadku zmiany na posta  binarn .

Uwaga. —  Posta  klucza BUFR jest opisana w publikacji WMO nr 306 „Podr cznik Kluczy”, tom I.2, Cz  B —
„Klucze Binarne”. 
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Tabela A2-1. Szablon dla informacji doradczej o pyle wulkanicznym 

Klucz: M  =  w czone obowi zkowo, cz  ka dej informacji. 
 O   = w czone warunkowo. 
 =    = podwójna linia oznacza, e tekst wyst puj cy za ni  powinien by  umieszczany w nast pnej linii. 

Uwaga 1. — Zakres i rozdzielczo  numerycznych produktów zawartych w informacji doradczej o pyle wulkanicznym 
s  pokazane w dodatku 6, tabela A6-4. 

Uwaga 2. — Obja nienia skrótów s  zawarte w dokumencie “Kody I skróty stosowane w mi dzynarodowym lotnictwie 
cywilnym”,  (Procedures for Air Navigation Services Abbreviations and Codes, PANS-ABC, Doc 8400).  

Uwaga 3. — Umieszczenie dwukropka po ka dym nag ówku jest obowi zkowe. 

Uwaga 4. — Numeracja 1 do 18 jest w czona tylko dla obja nienia i nie jest cz ci  informacji doradczej tak jak 
pokazano w przyk adzie. 

Element Szczegó owa zawarto  Szablon(y) Przyk ady

1
Identyfikator typu 
informacji (M) 

Typ informacji VA ADVISORY VA ADVISORY 

2
Czas wydania (M) Rok, miesi c, dzie ,

czas w UTC  
DTG:                 nnnnnnnn/nnnnZ DTG:                   20080923/0130Z 

3
Nazwa VAAC (M) Nazwa VAAC VAAC:             nnnnnnnnnnnnnnn VAAC:                TOKYO 

4
Nazwa wulkanu (M) Nazwa i numer 

IAVCEI2 wulkanu 
VOLCANO:    nnnnnnnnnnnnn [nnnnnn] 
                         lub
                         UNKNOWN lub
                         UNNAMED 

VOLCANO:       KARYMSKY 1000-13 
                       
VOLCANO:       UNNAMED 

5
Lokalizacja wulkanu 
(M)

Po o enie wulkanu w 
stopniach i minutach 

PSN:               Nnnnn lub Snnnn 
                        Wnnnnn lub Ennnnn 
                       lub  
                       UNKNOWN  

PSN:                   N5403 E15927 

PSN:                   UNKNOWN 

6
Kraj lub region (M) Kraj lub region je li

raport o pyle nie 
lokalizuje go nad 
adnym Pa stwem 

AREA:           n nnnnnnnnnnnnnnnnn AREA:                RUSSIA 

7
Wysoko  szczytu 
wulkanu (M) 

Wysoko  szczytu w m 
(lub ft) 

SUMMIT ELEV:  nnnnM (lub nnnnnFT) SUMMIT ELEV: 1536M 

8
Numer informacji 
(M)

Numer informacji: rok i 
numer informacji 
(oddzielna sekwencja 
dla kazdego wulkanu) 

ADVISORY NR:   nnnn/nnnn ADVISORY NR:  2008/4 

9 ród o informacji 
(M)

ród o informacji INFO SOURCE:     tekst do 32 znaków INFO SOURCE:   MTSAT-1R KVERT 
                              KEMSD 

10
Kod kolorów (O) Lotniczy kod kolorów AVIATION COLOUR CODE: RED lub

ORANGE lub YELLOW lub GREEN 
lub UNKNOWN lub NOT GIVEN lub
NIL

AVIATION           RED 
COLOUR
CODE:

APP 2-6
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Element Szczegó owa zawarto  Szablon(y) Przyk ady

11 
Szczegó y erupcji (M) Szczegó y erupcji 

( cznie z dat /czasem 
erupcji) 

ERUPTION DETAILS:  tekst do 64 
znaków lub UNKNOWN 

ERUPTION    ERUPTION AT 
DETAILS:      20080923/0000Z FL300 
                        REPORTED 

12
Czas obserwacji py u
(M)

Dzie  i czas (w UTC) 
obserwacji py u
wulkanicznego

OBS VA DTG: nn/nnnnZ OBS VA DTG: 23/0100Z 

13
Obserwowana chmura 
py u (M) 

Horyzontalna 
(w stopniach i 
minutach) oraz pionowa 
rozciag o
obserwowanej chmury 
py u lub je li podstawa 
nie jest znana górna 
granica obserwowwnej 
chmury py u;

Ruch obserwowanej 
chmury 

OBS VA CLD lub EST VA CLD 

TOP FLnnn lub SFC/FLnnn lub
FLnnn/nnn 
Nnn[nn] lub Snn[nn] Wnnn[nn] lub
Ennn[nn]- 
Nnn[nn] lub Snn[nn] Wnnn[nn] lub
Ennn[nn][- 
Nnn[nn] lub Snn[nn] Wnnn[nn] lub
Ennn[nn]- 
Nnn[nn] lub Snn[nn] Wnnn[nn] lub
Ennn[nn]- 
Nnn[nn] lub Snn[nn] Wnnn[nn] lub
Ennn[nn]]3

lub
TOP FLnnn lub SFC/FLnnn lub
FLnnn/nnn MOV N nnKMH (lub KT) lub
MOV NE nnKMH (lub KT) lub MOV E 
nnKMH (lub KT) lub MOV SE nnKMH 
(lub KT) lub
MOV S nnKMH (lub KT) lub MOV SW 
nnKMH (lub KT) lub MOV W nnKMH 
(lub KT) lub MOV NW nnKMH (lub KT) 
lub

VA NOT IDENTIFIABLE FM 
SATELLITE DATA  
WIND FLnnn/nnn 
nnn/nn[n] MPS (lub KT) lub
WIND FLnnn/nnn VRBnnMPS (lub KT)
lub
WIND SFC/FLnnn nnn/nn[n]MPS 
(lub KT) lub
WIND SFC/FLnnn VRBnnMPS (lub KT)

OBS VA CLD: FL250/300 
                         N5400 E15930- 
                         N5400 E16100- 
                         N5300 E15945 
                         MOV SE 20KT 
                         SFC/FL200 
                         N5130 E16130- 
                         N5130 E16230- 
                         N5230 E16130 
                         MOV SE 15KT 

                          TOP FL240 MOV W 
                          40KMH 

                         VA NOT IDENTIFIABLE 
                         FM SATELLITE DATA 
                          WIND FL050/070 
                          180/12MPS 

14
Prognoza wysoko ci i 
po o enia chmury 
py u (+ 6 HR)(M) 

Dzie  i czas (w UTC) 
(6 godzin od „czasu 
obserwacji py u”
wg punktu 12); 

Prognoza wysoko ci
i po o enia
(w stopniach i 
minutach) dla ka dej 
chmury dla okre lonego
przedzia u czasu. 

FCST VA CLD +6HR: 
          nn/nnnnZ 
          SFC lub FLnnn/[FL]nnn 
          Nnn[nn] lub Snn[nn] Wnnn[nn] lub
          Ennn[nn]- 
          Nnn[nn] lub Snn[nn] Wnnn[nn] lub
          Ennn[nn][- 
          Nnn[nn] lub Snn[nn] Wnnn[nn] lub
          Ennn[nn]- 
          Nnn[nn] lub Snn[nn] Wnnn[nn] lub
          Ennn[nn]]3

          lub 
          NO VA EXP 
         lub 
         NOT AVBL 
         lub 
         NOT PROVIDED 

FCST VASH CLD +6HR: 23/0700Z 
                                         FL250/350 
                                         N5130 E16030-  
                                         N5130 E16230- 
                                         N5330 E16230- 
                                         N5330 E16030 
                                         SFC/FL180 
                                         N4830 E16330- 
                                         N4830 E16630- 
                                         N4830 E16630- 
                                         N5130 E16630- 
                                         N5130 E16330 

                                     NO VA EXP 
                                     NOT AVBL 
                                     NOT PROVIDED 
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Element Szczegó owa zawarto  Szablon(y) Przyk ady

15
Prognoza 
wysoko ci
i po o enia
chmury py u
 (+ 12 HR)(M) 

Dzie  i czas (w UTC) 
(12 godzin od „czasu 
obserwacji py u”
wg punktu 12); 

Prognoza wysoko ci i 
po o enia (w stopniach  
i minutach) dla ka dej
chmury dla okre lonego
przedzia u czasu. 

FCST VA  CLD +12HR: 
nn/nnnnZ 
SFC lub FLnnn/[FL]nnn 
Nnn[nn] lub Snn[nn] Wnnn[nn] lub
Ennn[nn]- 
Nnn[nn] lub Snn[nn] Wnnn[nn] lub
Ennn[nn][- 
Nnn[nn] lub Snn[nn] Wnnn[nn] lub
Ennn[nn]- 
Nnn[nn] lub Snn[nn] Wnnn[nn] lub
Ennn[nn]]3

lub
NO VA  EXP 
lub
NOT AVBL 
lub
NOT PROVIDED 

FCST VA  CLD   23/1300Z 
+12HR:              SFC/FL270 

N4830 E16130- 
N4830 E16600- 
N5300 E16600- 
N5300 E16130 

NO VA EXP 
NOT AVBL 
NOT PROVIDED 

16
Prognoza 
wysoko ci i 
po o enia chmury 
py u (+ 18 
HR)(M) 

Dzie  i czas (w UTC) 
(18 godzin od „czasu 
obserwacji py u”
 wg punktu 12); 

Prognoza wysoko ci i 
po o enia (w stopniach i 
minutach) dla ka dej 
chmury dla okre lonego
przedzia u czasu. 

FCST VA  CLD +18HR: 
nn/nnnnZ 
SFC lub FLnnn/[FL]nnn 
Nnn[nn] lub Snn[nn] Wnnn[nn] lub
Ennn[nn]- 
Nnn[nn] lub Snn[nn] Wnnn[nn] lub
Ennn[nn][- 
Nnn[nn] lub Snn[nn] Wnnn[nn] lub
Ennn[nn]- 
Nnn[nn] lub Snn[nn] Wnnn[nn] lub
Ennn[nn]]3

lub
NO VA EXP 
lub
NOT AVBL 
lub
NOT PROVIDED 

FCST VA CLD    23/1900Z 
+18HR:               NO VA  EXP 

NOT AVBL 

NOT PROVIDED 

17
Komentarz (M) Komentarz je eli jest 

niezb dny. 
RMK:   Tekst do 256 znaków lub NIL RMK:            LATEST REP FM KVERT 

(0120Z) INDICATES  
ERUPTION HAS  
CEASED. TWO  
DISPERSING VA CLD 
ARE EVIDENT ON  
SATELLITE IMAGERY 

NIL

18
Nast pna
Informacja (M) 

Rok, miesi c, dzie
i czas w UTC  

NXT ADVISORY: 
nnnnnnnnnn/nnnnZ 
lub
NO LATER THAN 
nnnnnnnnnn/nnnnZ 
lub
NO FURTHER ADVISORIES  
lub
WILL BE ISSUED BY 
nnnnnnnnnn/nnnnZ 

NXT ADVISORY: 
20080923/0730Z 
NO LATER THAN 
nnnnnnnn/nnnZ 

NO FURTHER A 
DVISORIES 
WILL BE ISSUED BY 
nnnnnnnn/nnnnZ 

Uwagi:
1. International Associacion of Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior (AVCEI). 
2. Linia prosta mi dzy dwoma punktami, narysowana na mapie w odwzorowaniu Mercatora, albo 

linia prosta pomiedzy dwoma punktami, która przecina po udniki pod sta ym k tem. 
3. Do 4 warstw. 
4. Je li informacja o pyle jest podawana (np. AIREP), ale chmura nie jest identyfikowana na 

zdj ciach satelitarnych. 
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Przyk ad A2-1. Informacja doradcza o pyle wulkanicznym 

FVFE01 RJTD 230130 
VA ADVISORY 

DTG:      20080923/0130Z 
VAAC:      TOKYO 
VOLCANO:     KARYMSKY 1000-13 
PSN:      N5403 E15927 
AREA:      RUSSIA 
SUMMIT ELEV:    1536M 
ADVISORY NR:    2008/4 
INFO SOURCE:     MTSAT-1R KVERT KEMSD 
AVIATION COLOUR CODE:   RED 
ERUPTION DETAILS:    ERUPTION AT 20080923/0000Z FL300 REPORTED 
OBS VA DTG:     23/0100Z 
OBS VA CLD:  FL250/300 N5400 E15930 – N5400 E16100 – N5300 E15945 MOV  

SE 20KT SFC/FL200 N5130 E16130 – N5130 E16230 – N5230 
E16230 – N5230 E16130 MOV SE 15KT 

FCST VA CLD +6 HR:    23/0700Z FL250/350 N5130 E16030 – N5130 E16230 – N5330 
E16230 – N5330 E16030 SFC/FL180 N4830 E16330 – N4830 E16630 
– N5130 E16630 – N5130 E16330 

FCST VA CLD +12 HR:    23/1300Z SFC/FL270 N4830 E16130 – N4830 E16600 – N5300 
E16600 – N5300 E16130 

FCST VA CLD +18 HR:    23/1900Z NO VA EXP 
RMK:      LATEST REP FM KVERT (0120Z) INDICATES ERUPTION HAS 

CEASED. TWO DISPERSING VA CLD ARE EVIDENT ON 
SATELLITE IMAGERY 

NXT ADVISORY:    20080923/0730Z 
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Tabela A2-2. Szablon dla informacji doradczej o cyklonie tropikalnym 

Klucz: =  =  podwójna linia oznacza, e tekst wyst uj cy za ni  powinien by  umieszczany w nast pnej linii. 

Uwaga 1. — Zakres i rozdzielczo  numerycznych produktów zawartych w informacji doradczej o cyklonie 
tropikalnym s  pokazane w dodatku 6, tabela A6-4. 

Uwaga 2. — Obja nienia skrótów s  zawarte w „Kody i skróty stsoswane w mi dzynarodowym lotnictwie 
cywilnym” (Procedures for Air Navigation Services Abbreviations and Codes, PANS-ABC, Doc. 8400). 

Uwaga 3. —  Wszystkie elementy s  obowi zkowe.

Uwaga 4. — Umieszczenie dwukropka po ka dym nag ówku jest obowi zkowe. 

Uwaga 5. — Numeracja 1 do 19 jest w czona tylko dla obja nienia i nie jest cz ci  informacji doradczej, tak 
jak pokazano w przyk adzie. 

Element Szczegó owa zawarto  Szablon(y) Przyk ady

1 Identyfikator typu 
informacji  

Typ informacji TC ADVISORY TC ADVISORY 

2 Czas wydania  Rok, miesi c, dzie ,
czas wydania w UTC  

DTG:  nnnnnnnn/nnnnZ DTG:             20040925/1600Z 

3 Nazwa TCAC  Nazwa TCAC 
(wska nik po o enia lub 
pe na nazwa) 

TCAC: nnnn lub nnnnnnnnnnnn TCAC:            YUFO1

TCAC:            MIAMI 

4 Nazwa cyklonu 
tropikalnego 

Nazwa cyklonu 
tropikalnego lub „NN” 
dla bezimiennego 
cyklonu tropikalnego 

TC: nnnnnnnnnnnnnn lub  NN TC:                  GLORIA 

5 Numer informacji  Numer informacji 
(zaczynaj c od „01” dla 
ka dego cyklonu) 

NR: nn NR:                   01 

6 Po o enie centrum 
cyklonu 
tropikalnego  

Po o enie centrum 
cyklonu tropikalnego (w 
stopniach i minutach) 

PSN: Nnn[nn] lub Snn[nn] Wnn[nn] 
lub Enn[nn] 

PSN:                N2706 W07306 

7 Kierunek  
i pr dko  ruchu 

Kierunek i pr dko
ruchu podana dla 
szesnastu punktów  
kompasu  w km/h (lub
kt), albo poruszaj cy si
powoli (<6 km/h (3kt)) 
albo stacjonarny 
 (< 2km/h  (1kt)) 

MOV:  N nnKMH (lub KT) lub
            NNE nnKMH (lub KT)lub
            NE nnKMH (lub KT) lub
            ENE nnKMH (lubKT)lub
            E nnKMH  (lub KT) lub
            ESE nnKMH (lubKT)lub 
            SE nnKMH (lub KT) lub
            S nnKMH (lub KT) lub
            SSW nnKMH (lub KT)lub
            SW nnKMH (lubKT)lub 
           WSW nnKMH (lub KT)lub
            W nnKMH (lubKT)lub 
          WNW nnKMH (lubKT)lub 

            NW nnKMH (lubKT)lub 
           NNW nnKMH (lub KT)    
           lub SLW  lub  STNR 

MOV:               NW 20KMH 

8 Ci nienie  
w centrum 

Ci nienie w centrum 
cyklonu (w hPa) 

C: nnnHPA C:                     965HPA 

9
Maksymalny wiatr 
przy powierzchni 
ziemi 

Maksymalny wiatr przy 
ziemi w pobli u
centrum ( rednia za 10 
minut, w m/s (lub kt)) 

MAX WIND: nn[n]MPS (lub
nn[n]KT) 

MAX WIND:   22MPS 
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10
Prognoza po o enia 
centrum (+6 HR) 

Dzie  i czas (w UTC) (6 
godzin od „DTG” 
podanego w p.2); 

Prognoza po o enia  
(w stopniach  
i minutach) centrum 
cyklonu tropik. 

FCST PSN +6 HR: 
nn/nnnnZ 
Nnn[nn] lub Snn[nn] Wnnn[nn] 
lub Ennn[nn] 

FCST PSN +6 HR:  
25/2200Z  N2748 W07350 
                                

11 
Prognoza 
maksymalnego 
wiatru przy 
powierzchni ziemi 
(+6 HR) 

Prognoza maksymalnego 
wiatru przy powierzchni 
ziemi (6 godzin od 
„DTG” podanego w p.2) 

FCST MAX WIND +6 HR:  
nn[n]MPS 
(lub nn[n]KT) 

FCST MAX WIND +6 HR:    22MPS 

12
Prognoza po o enia 
centrum (+12 HR) 

Dzie  i czas (w UTC) 
(12 godzin od „DTG” 
podanego w p.2); 

Prognoza po o enia (w 
stopniach i minutach) 
centrum cyklonu tropik. 

FCST PSN +12 HR: 
nn/nnnnZ 
Nnn[nn] lub Snn[nn] 
Wnnn[nn] lub Ennn[nn] 

FCST PSN +12 HR:      26/0400Z  
                                       N2830 W07430 

13
Prognoza 
maksymalnego 
wiatru przy 
powierzchni ziemi 
(+12 HR) 

Prognoza maksymalnego 
wiatru przy powierzchni 
ziemi (12 godzin od 
„DTG” podanego w p.2) 

FCST MAX WIND +12 HR:  
nn[n]MPS 
(lub nn[n]KT) 

FCST MAX WIND +12 HR:   22MPS 

14
Prognoza po o enia 
centrum (+18 HR) 

Dzie  i czas (w UTC) 
(18 godzin od „DTG” 
podanego w p.2); 

Prognoza po o enia 
(w stopniach i minutach) 
centrum cyklonu tropik. 

FCST PSN +18 HR: 
nn/nnnnZ 
Nnn[nn] lub Snn[nn] Wnnn[nn] 
lub Ennn[nn] 

FCST PSN +18 HR:               26/1000Z  
N2852  W07500 

15
Prognoza 
maksymalnego 
wiatru przy 
powierzchni ziemi 
(+18 HR) 

Prognoza maksymalnego 
wiatru przy powierzchni 
ziemi (18 godzin od 
„DTG” podanego w p.2) 

FCST MAX WIND +18 HR:  
nn[n]MPS 
(lub nn[n]KT) 

FCST MAX WIND +18 HR:   21MPS 

16
Prognoza po o enia 
centrum (+24 HR) 

Dzie  i czas (w UTC) 
(24 godziny od „DTG” 
podanego w p.2); 

Prognoza po o enia (w 
stopniach i minutach) 
centrum cyklonu tropik. 

FCST PSN +24 HR: 
nn/nnnnZ 
Nnn[nn] lub Snn[nn] Wnnn[nn] 
lub Ennn[nn] 

FCST PSN +24 HR:       26/1600Z  
                                       N2912 W07530 

17
Prognoza 
maksymalnego 
wiatru przy 
powierzchni ziemi 
(+24 HR) 

Prognoza maksymalnego 
wiatru przy powierzchni 
ziemi (24 godziny od 
„DTG” podanego w p.2) 

FCST MAX WIND +24 HR:  
nn[n]MPS (lub nn[n]KT) 

FCST MAX WIND +24 HR:   20MPS 

18
Uwagi Uwagi, je li potrzebne  RMK:  dowolny tekst do 256 znaków 

 lub
NIL

RMK:                       NIL 

19
Oczekiwany czas 
wydania nast pnej
informacji 

Oczekiwany rok, 
miesi c, dzie  iczas  
(w UTC) wydania 
nast pnej informacji 

NXT MSG: [BFR] nnnnnnnn/nnnnZ  
lub
 NO MSG EXP 

NXT MSG:                20040925/2000Z 

Uwaga. —
1. Lokalizacja fikcyjna.
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Przyk ad A2-2. Informacja doradcza o cyklonie tropikalnym 

TC ADVISORY 

DTG:      20040925/1600Z 
TCAC:      YUFO 
TC:      GLORIA 
NR:      01 
PSN:      N2706 W07306 
MOV:      NW 20KMH 
C:      965HPA 
MAX WIND:     22MPS 
FCST PSN +6 HR:    25/2200Z N2748 W07350 
FCST MAX WIND +6 HR:   22MPS 
FCST PSN +12 HR:    26/0400Z N2830 W07430 
FCST MAX WIND +12 HR:   22MPS 
FCST PSN +18 HR:    26/1000Z N2852 W07500 
FCST MAX WIND +18 HR:   21MPS 
FCST PSN +24 HR:    26/1600Z N2912 W07530 
FCST MAX WIND +24 HR:   20MPS 
RMK:      NIL 
NXT MSG:     20040925/2000Z

APP 2-1218/11/10

Dodatek 2Załącznik 3 – Służba meteorologiczna dla mędzynarodowej żeglugi powietrznej
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DODATEK 3.  

 SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  DOTYCZ CE
 OBSERWACJI  I  KOMUNIKATÓW  METEOROLOGICZNYCH 

(patrz Rozdzia  4 niniejszego Za cznika)

1.  OGÓLNE WARUNKI DOTYCZ CE OBSERWACJI METEORLOGICZNYCH 

1.1 Zalecenie. — Przyrz dy meteorologiczne wykorzystywane na lotnisku powinny by  rozmieszczone w taki 
sposób, by dane z nich by y reprezentatywne dla obszaru, dla którego s  wykonywane pomiary. 

Uwaga. —  Wymagania zwi zane z lokalizacj  i konstrukcj  wyposa enia i instalacji na p aszczyznach 
operacyjnych lotnisk, dotycz ce zmniejszenia do minimum zagro enia stwarzanego statkom powietrznym, 
zawiera Za cznik 14 ICAO, Tom I, Rozdzia  8.

1.2 Zalecenie. — Przyrz dy meteorologiczne na lotniskowych stacjach meteorologicznych powinny by
rozmieszczone, wykorzystywane i obs ugiwane, zgodnie z praktykami, procedurami i wymaganiami wiatowej 
Organizacji Meteorologicznej (WMO).

1.3 Zalecenie. — Obserwatorzy na lotniskach powinni znajdowa  si , o ile jest to mo liwe, w takim miejscu, by 
dane obserwacyjne by y reprezentatywne dla obszaru, dla którego s  wykonywane.

1.4 Zalecenie. — W przypadkach, kiedy automatyczne urz dzenia pomiarowe wchodz  w sk ad zintegrowanego 
pó automatycznego systemu, dane przekazywane miejscowym organom s u by ruchu lotniczego powinny by
cz ci  sk adow  danych zbieranych w miejscowym organie s u by meteorologicznej. Zobrazowanie wszystkich 
danych powinno odbywa  si  jednocze nie. Ka dy zobrazowany element meteorologiczny powinien by
zaopatrzony w odpowiednie oznaczenie punktów, dla których jest reprezentatywny.

2.  OGÓLNE  WYMAGANIA DOTCZ CE KOMUNKATÓW METEOROLOGICZNYCH 

2.1  Format komunikatów meteorologicznych 

2.1.1 Lokalne komunikaty regularne i specjalne, s  wydawane tekstem otwartym z u yciem obowi zuj cych 
skrótów zgodnie z szablonem przedstawionym w tabeli A3-1. 

2.1.2 METAR i SPECI s  wydawane zgodnie z szablonem przedstawionym w tabeli A3-2 i rozpowszechniane  
w postaci kluczy METAR i SPECI zalecanych przez wiatow  Organizacj  Meteorologiczn .

Uwaga. —  Posta  kluczy METAR i SPECI opisana jest w Publikacji nr 306  WMO „Podr cznik kluczy”, tom 1, 
Cz  A —  „Klucze alfanumeryczne”. 

2.1.3 Zalecenie. — METAR i SPECI powinny by  rozpowszechniane na podstawie dwustronnych umów 
odpowiednich pa stw, w postaci klucza WMO BUFR,  dodatkowo do rozpowszechniania METAR i SPECI 
zgodnie z pkt. 2.1.2. 

Uwaga. —  Klucz BUFR opisany jest w publikacji WMO nr 306 „Podr cznik kluczy”,  tom 1.2, cz  B —
„Klucze binarne”.  
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2.2  U ycie CAVOK 

Kiedy nast puj ce warunki wyst puj  równocze nie w czasie obserwacji: 

a) widzialno  10 km lub wi cej, i najmniejsza widoczno  nie jest zg aszana; 

Uwaga 1. —  W lokalnych regularnych i specjalnych komunikatach widzialno  odnosi si  do warto ci 
podawanej zgodnie z pkt. 4.2.4.2 i 4.2.4.3; w METAR i SPECI widzialno  odnosi si  do warto ci 
podawanej zgodnie z pkt. 4.2.4.4. 

Uwaga 2. —  Najmniejsza widoczno  jest zg aszana zgodnie z pkt. 4.2.4.4 a). 

b) brak chmur o znaczeniu operacyjnym; 

c) brak zjawisk istotnych dla lotnictwa, zgodnie z pkt. 4.4.2.3 oraz 4.4.2.6; 

informacja o widzialno ci, RVR, pogodzie bie cej, wielko ci zachmurzenia, rodzaju chmur oraz wysoko ci
podstawy chmur jest zast powana we wszystkich komunikatach meteorologicznych terminem „CAVOK”. 

2.3  Kryteria dla wydania lokalnego komunikatu specjalnego oraz SPECI 

2.3.1 Wykaz kryteriów do wydania lokalnego specjalnego komunikatu zawiera nast puj ce warunki: 

a) wielko ci, które s  najbli sze eksploatacyjnym minimom dotycz cych u ytkowników danego lotniska; 

b) wielko ci, które odpowiadaj  innym, lokalnym wymaganiom organów s u b ruchu lotniczego  
i u ytkowników statków powietrznych; 

c) wzrost temperatury powietrza o 2°C lub wi cej, w porównaniu z warto ci  okre lon  w ostatnim 
komunikacie, lub o inny alternatywny, próg warto ci, jaki zosta  okre lony w porozumieniu pomi dzy 
w adz  meteorologiczn , w a ciw  w adz  ATS i zainteresowanymi u ytkownikami; 

d) informacj  dodatkow , dotycz c  powstania, w strefach podej cia do l dowania i wznoszenia po 
starcie, znacz cych warunków meteorologicznych opisanych w tabeli  A3-1; 

e) wielko ci odpowiadaj ce  kryteriom SPECI. 

2.3.2 Gdzie jest to wymagane zgodnie z pkt. 4.4.2 b),  SPECI powinien by  wydawany w przypadku spe nienia 
nast puj cych kryteriów:  

a) redni kierunek wiatru przyziemnego zmieni  si  o 60° lub wi cej od podanego w ostatnim 
komunikacie, a rednia pr dko  wiatru przed i/lub po zmianie kierunku wynosi a 5 m/s (10 kt) lub 
wi cej;

b) rednia pr dko  wiatru przyziemnego zmieni a si  o 5 m/s (10 kt) lub wi cej od podanej w ostatnim 
komunikacie; 

c) kiedy rednia pr dko  wiatru zostanie przekroczona o 20 km/h (10 kt) lub wi cej (porywy) w stosunku 
do warto ci podanej w ostatnim komunikacie, a rednia pr dko  przed i/lub po zmianie by a równa lub 
wi ksza 30 km/h (15 kt) lub wi cej;

d) pojawi o si , zako czy o lub zmieni o intensywno   jedno z nast puj cych zjawisk: 

– opady marzn ce, 
– umiarkowane lub intensywne opady, 
– burze (z opadami); 

e) pojawi o si  lub zako czy o jedno z nast puj cych zjawisk: 

− mg a marzn ca, 
− burza (bez opadów); 
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f) wielko  zachmurzenia w warstwie o podstawie poni ej 450 m (1 500 ft) zmieni a si :

1) od SKC, FEW lub SCT do BKN lub OVC; 

2) od BKN lub OVC do SKC, FEW lub SCT. 

2.3.3 Zalecenie. — Gdzie jest to wymagane zgodnie z pkt. 4.4.2 b),  SPECI powinien by  wydawany  
w przypadku spe nienia nast puj cych kryteriów: 

a) zmiany parametrów wiatru przekroczy y istotne warto ci w stosunku do eksploatacyjnych. Maksymalne 
warto ci ustala w adza meteorologiczna w konsultacji z w a ciw  w adz  ATS i z zainteresowanymi 
u ytkownikami, bior c pod uwag  zmiany, które:

1  wymagaj  wyboru innej ni  wykorzystywana(e) droga(i) startowa(e); 

2) wiadcz  o tym, e sk adowe tylnego i bocznego wiatru na drodze startowej, przekroczy y warto ci 
b d ce maksymalnymi eksploatacyjnymi dla typowych statków powietrznych wykonuj cych loty na 
danym lotnisku; 

b) widzialno  poprawia si  i zmiany osi gaj /przekraczaj  jedn  lub wi cej z ni ej wymienionych 
warto ci, lub kiedy widzialno  pogorsza si  i zmiany osi gaj /przekraczaj  jedn  lub wi cej  
z nast puj cych warto ci:

1) 800 m, 1 500 m  lub 3 000 m; 

2) 5 000 m w przypadkach gdy znaczna cz  lotów wykonywana jest z widzialno ci ;

Uwaga 1. —  W lokalnych i specjalnych komunikatach widzialno  odnosi si  do warto ci podawanej zgodnie 
 z pkt. 4.2.4.2 i 4.2.4.3; w SPECI widzialno  odnosi si  do warto ci podawanej zgodnie z pkt. 4.2.4.4. 

Uwaga 2. — Widzialno  odnosi si  do „powszechnej widzialno ci” z wyj tkiem sytuacji gdy jedynie 
najmniejsza widzialno  jest zg aszana zgodnie z pkt. 4.2.4.4 b). 

c) warto  RVR polepsza/pogarsza si , a zmiany osi gaj  lub przekraczaj   jedn  lub wi cej
z nast puj cych warto ci albo gdy RVR pogarsza si  i osi ga lub schodzi poni ej jednej lub wi cej  
z nast puj cych warto ci: 150 m, 350 m, 600 m  lub 800 m; 

d) pojawi o si , zako czy o lub zmieni o intensywno   jedno z nast puj cych zjawisk: 

− burza py owa, 
− burza piaskowa, 
− chmury lejkowate (tornado lub tr ba wodna); 

e) pojawi o si  lub zako czy o jedno z nast puj cych zjawisk lub ich kombinacja: 

− kryszta y lodowe, 
− niska zamie   py owa, piaskowa lub nie na, 
− wysoka zamie   py owa, piaskowa lub nie na, 
− szkwa ;

f) wysoko  podstawy najni szej warstwy chmur, przy wielko ci zachmurzenia BKN lub OVC, ro nie lub 
maleje, a jej warto ci osi gn y lub przekroczy y warto :

1)  30 m, 60 m, 150 m lub 300 m (100 ft, 200 ft, 500 ft  lub 1 000 ft; 

2)  450 m (1 500 ft), w przypadkach gdy znaczna ilo  lotów wykonywana jest z widzialno ci ;
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g) niebo jest niewidoczne i widzialno  pionowa ro nie lub maleje, a jej warto ci osi gn y lub 
przekroczy y jedn  lub kilka z warto ci: 30 m, 60 m, 150 m  lub 300 m (100 ft, 200 ft, 500 ft lub 1 000);  

h) dowolne inne kryteria oparte na lokalnych minimach operacyjnych wed ug ustale  pomi dzy w adzami 
meteorologicznymi i u ytkownikami.

Uwaga. —  Inne kryteria oparte na lokalnych minimach operacyjnych nale y rozwa y  równocze nie  
z podobnymi kryteriami dla obj cia grup zmian oraz dla nowelizacji TAF zgodnie z Dodatkiem 5 pkt 1.3.2 j). 

2.3.3 Kiedy pogorszeniu jednego elementu pogody towarzyszy polepszenie innego, jest wydawany pojedynczy 
komunikat SPECI, który powinien by  traktowany jako komunikat o pogorszeniu warunków. 

3.  ROZPOWSZECHNIANIE KOMUNIKATÓW METEOROLOGICZNYCH 

3.1  METAR i SPECI 

3.1.1 METAR i SPECI s  przesy ane do mi dzynarodowych banków danych OPMET i centrów wyznaczonych 
przez regionalne porozumienia eglugi powietrznej, do obs ugiwania satelitarnych systemów rozpowszechniania 
b d cych w gestii sta ej s u by lotniczej, zgodnie z regionalnym porozumieniem eglugi powietrznej. 

3.1.2 METAR i SPECI s  rozpowszechniane na inne lotniska zgodnie z regionalnym porozumieniem eglugi 
powietrznej. 

3.1.3 SPECI dotycz ce pogorszenia warunków powinno by  rozpowszechniane natychmiast po obserwacji. 
SPECI dotycz ce pogorszenia jednego elementu pogody i polepszenia innego powinno by  rozpowszechniane 
natychmiast po obserwacji. 

3.1.4 Zalecenie. – SPECI dotycz ce polepszenia warunków powinno by  rozpowszechniane tylko po okresie 
polepszenia warunków trwaj cym 10 minut, poprawki powinny by  wprowadzone przed rozpowszechnianiem, 
je li jest to konieczne, powinny by  wskazane warunki przewa aj ce pod koniec 10-minutowego okresu. 

3.2  Lokalne komunikaty regularne i specjalne 

3.2.1 Lokalne komunikaty regularne s  przekazywane do lokalnych organów s u b ruchu lotniczego 
i udost pniane operatorom oraz innym u ytkownikom na lotnisku. 

3.2.2 Lokalne komunikaty specjalne s  przesy ane do lokalnych organów s u b ruchu lotniczego, gdy tylko 
wyst pi  opisywane w nich warunki. Zgodnie z porozumieniem mi dzy w adzami meteorologiczn
i w a ciwymi w adzami ATS, nie musz  by  wydawane, je li:

a) w lokalnej jednostce s u by ruchu lotniczego istnieje wska nik parametru meteorologicznego 
odpowiadaj cy wska nikowi na stacji meteorologicznej i kiedy istniej  umowy dotycz ce
wykorzystywania tego wska nika do wykonywania obserwacji w celu spe nienia wymaga
dotycz cych lokalnych komunikatów regularnych i specjalnych; 

b) wszystkie zmiany RVR, o co najmniej jeden krok w stosowanej skali komunikatów, s  przekazywane 
przez obserwatora na lotnisku lokalnemu organowi s u by ruchu lotniczego. 

Lokalne komunikaty specjalne s  dost pne dla u ytkowników statków powietrznych i dla innych u ytkowników 
na lotnisku. 
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4.  OBSERWACJE I INORMOWANIE O ELEMENTACH METEOROLOGICZNYCH 

Uwaga wst pna. —  Wybrane kryteria stosowane do informacji meteorologicznych zgodnie z pkt. 4.1 do 4.8 do 
w czenia do komunikatów lotniskowych s  przedstawione w postaci tabelarycznej w dodatku C. 

4.1  Wiatr przyziemny 

4.1.1  Lokalizacja 

4.1.1.1  Zalecenie. — Wiatr przyziemny powinien by  obserwowany na wysoko ci 10 ± 1 (30 ± 3 ft) nad ziemi .

4.1.1.2 Zalecenie. — Reprezentatywne obserwacje wiatru przyziemnego powinny by  wykonywane przy 
wykorzystaniu w a ciwie rozmieszczonych czujników, z uwzgl dnieniem warunków lokalnych. Czujniki do 
obserwacji wiatru na potrzeby lokalnych regularnych i specjalnych komunikatów, powinny by  rozmieszczone 
tak, by dawa  najpe niejszy obraz warunków wzd u  drogi startowej, czyli stref oderwania si  i przyziemienia. 
Na lotniskach, na których topografia lub przewa aj ce warunki meteorologiczne powoduj  znaczne zmiany 
wiatru przyziemnego w ró nych cz ciach drogi startowej, powinny by  rozmieszczone dodatkowe czujniki.

Uwaga. —  Poniewa  w praktyce pomiar wiatru nie mo e by  wykonywany bezpo rednio na drodze startowej, 
dlatego obserwacje wiatru przyziemnego na potrzeby startów i l dowa , na ile jest to mo liwe, powinny 
najpe niej odzwierciedla  charakterystyki wiatru, który b dzie oddzia ywa  na statek powietrzny podczas 
l dowania i startu.

4.1.2  Zobrazowanie 

4.1.2.1 Po czone z czujnikami wska niki parametrów wiatru s  umieszczone na stacji meteorologicznej,  
a odpowiadaj ce im wska niki we w a ciwych organach s u b ruchu lotniczego. Wska niki umieszczone na 
stacji meteorologicznej i w pomieszczeniach organów s u b ruchu lotniczego powinny by  pod czone do tych 
samych czujników, a tam gdzie s  wymagane oddzielne czujniki, jak precyzuje pkt 4.1.1.2, wska niki powinny 
by  wyra nie oznaczone dla identyfikacji drogi startowej i sekcji drogi startowej monitorowanych przez ka dy
czujnik. 

4.1.2.2  Zalecenie. — rednie warto ci i znaczne zmiany w kierunku i pr dko ci wiatru przyziemnego dla 
ka dego czujnika powinny by  dostarczane i zobrazowane przez system automatyczny. 

4.1.3  U rednianie 

4.1.3.1 Okres u redniania obserwacji kierunku i pr dko ci wiatru wynosi: 

a) 2 minuty dla lokalnych komunikatów regularnych i specjalnych oraz dla zobrazowania na wska nikach 
wiatru, wykorzystywanych przez organy s u b ruchu lotniczego; 

b) 10 minut dla komunikatów w postaci klucza METAR/SPECI, je li jednak w ci gu 10 minut wyst puje 
wyra na nieci g o  kierunku i/lub pr dko ci wiatru, to dla okre lenia rednich warto ci nale y
wykorzysta  tylko dane, które otrzymano po okresie nieci g o ci. W takim przypadku nale y
odpowiednio skróci  czas u redniania. 

Uwaga. —  Wyra na nieci g o  wyst puje je li nast pi nag a i utrzymuj ca si  zmiana kierunku wiatru o 30° 
albo wi cej, przy pr dko ci wiatru 5 m/s (10 kt) przed lub po zmianie, albo zmiana pr dko ci wiatru o 5 m/s  
(10 kt) lub wi cej, trwaj ca przynajmniej 2 minuty. 

4.1.3.2 Zalecenie. — Okres u redniania dla pomiarów odchyle  od redniej pr dko ci wiatru (porywów), 
podawanych zgodnie z pkt. 4.1.5.2 c) powinien wynosi  3 s dla lokalnych regularnych i specjalnych 
komunikatów oraz dla METAR i SPECI oraz dla wska ników wiatru u ywanych do  zobrazowania odchyle  od 
redniej pr dko ci wiatru (porywów) w organach s u b ruchu lotniczego. 
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4.1.4  Dok adno  pomiarów 

Zalecenie. — Kierunek i pr dko redniego wiatru przyziemnego, jak równie  odchylenia od redniego wiatru 
przyziemnego powinny uwzgl dnia  praktycznie po dan  dok adno  pomiarów jak to podano w Dodatku A.  

4.1.5  Informowanie 

4.1.5.1 W lokalnych regularnych i specjalnych komunikatach oraz w METAR i SPECI kierunek i pr dko
wiatru przyziemnego jest podawana z krokiem co 10 stopni i 1 metr na sekund  (lub 1 kt) odpowiednio. Ka da 
obserwowana warto  jest zaokr glana do najbli szej pe nej warto ci.

4.1.5.2 W lokalnych regularnych i specjalnych komunikatach oraz METAR i SPECI: 

a) s  wskazane u yte jednostki pr dko ci wiatru; 

b) odchylenia od redniego kierunku wiatru o 60o i wi cej w ci gu ostatnich 10 minut s  podawane  
w nast puj cy sposób: 

1) kiedy  zmiany kierunku wiatru s  pomi dzy 60o  a 180° oraz pr dko  wiatru wynosi 1,5 m/s (3 kt)   
lub wi cej, s  wówczas opisywane dwie skrajne warto ci, mi dzy którymi zmienia si  kierunek  
 wiatru; 

2) kiedy zmiany kierunku wiatru s  pomi dzy 60o a 180° oraz pr dko  wiatru wynosi mniej ni  1,5 m/s  
(3 kt), kierunek wiatru jest podawany  jako zmienny bez redniej warto ci kierunku; 

3) kiedy zmiany kierunku wynosz  180o lub wi cej, kierunek wiatru jest podawany jako zmienny bez  
redniej warto ci kierunku. 

c) zmiany w redniej pr dko ci wiatru (porywy) w ci gu ostatnich 10 minut s  podawane, kiedy 
maksymalna pr dko  wiatru  przekroczy redni  pr dko :

1) 2,5 m/s (5 kt) lub wi cej w lokalnych rutynowych i specjalnych komunikatach w przypadku, gdy 
zastosowanie maj  procedury ograniczenia ha asu zawarte w pkt. 7.2.6  PANSA-ATM (Doc. 4444); 
lub 

2) 5 m/s (10 kt) lub wi cej; 

d) kiedy pr dko  wiatru jest mniejsza ni   0,5 m/s (1 kt), jest wówczas podawana cisza; 

e) kiedy pr dko  wiatru wynosi 50 m/s (100 kt) lub wi cej, jest wówczas podawana jako wi cej ni
49 m/s (99 kt); 

f) je eli w ci gu 10-minutowego okresu wyst pi znacz ca nieci g o  w kierunku i/lub pr dko ci wiatru, 
w komunikatach s  podawane tylko odchylenia od redniego kierunku i redniej pr dko ci wiatru, które 
wyst pi y po nieci g o ci.

Uwaga. —  Patrz uwaga w pkt. 4.1.3.1. 

4.1.5.3 W lokalnych regularnych i specjalnych komunikatach: 

a) je eli wiatr przyziemny jest mierzony w wi cej ni  jednej lokalizacji wzd u  drogi startowej, to nale y
wskaza  lokalizacje; dla których poszczególne warto ci s  reprezentatywne; 

b) je eli w u yciu znajduje si  wi cej ni  jedna droga startowa i dla ka dej wykonuje si  pomiary wiatru, 
to nale y podawa  dost pne warto ci wiatru dla ka dej z dróg, wskazuj c drogi startowe, do których 
odnosz  si  podawane warto ci;

c) je eli s  podawane zmiany wzgl dem redniej warto ci kierunku wiatru zgodnie z pkt. 4.1.5.2 b) 2), 
nale y podawa   dwa skrajne kierunki, mi dzy którymi zmienia si  kierunek wiatru przyziemnego; 

d) je eli s  podawane zmiany wzgl dem redniej warto ci pr dko ci wiatru zgodnie z pkt. 4.1.5.2 c), 
nale y podawa  minimaln  i maksymaln  warto  pr dko ci wiatru przyziemnego. 
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4.1.5.4   W METAR i SPECI, kiedy s  podawane zmiany wzgl dem redniej pr dko ci wiatru (porywy), zgodnie 
z pkt 4.1.4.2 c), nale y podawa  maksymaln  warto  pr dko ci.

4.2  Widzialno

4.2.1  Lokalizacja 

Zalecenie. — Je eli do pomiaru widzialno ci s  u yte systemy pomiarowe, to widzialno  powinna by
mierzona na wysoko ci oko o 2.5 m (7.5 ft) nad drog  startow .

Zalecenie. — Je eli do pomiaru widzialno ci s  u yte systemy pomiarowe, pomiar widzialno ci
reprezentatywnej powinien by  wykonany przez czujniki odpowiednio zlokalizowane. Czujniki pomiarowe 
widzialno ci dla potrzeb lokalnych regularnych i specjalnych komunikatów powinny by  tak zlokalizowane, aby 
umo liwi  najlepsze wskazania widzialno ci reprezentatywnej dla drogi startowej i strefy przyziemienia.

4.2.2  Zobrazowanie 

Zalecenie. — Je eli do pomiaru widzialno ci s  u yte systemy pomiarowe, po czone z czujnikami wska niki 
widzialno ci powinny by  umieszczone na stacji meteorologicznej, a odpowiadaj ce im wska niki we w a ciwych
organach s u b ruchu lotniczego. Wska niki umieszczone na stacji meteorologicznej i w pomieszczeniach 
organów s u b ruchu lotniczego powinny by  pod czone do tych samych czujników, a tam gdzie s  wymagane 
oddzielne czujniki, jak precyzuje pkt 4.2.1, wska niki powinny by  wyra nie oznaczone w celu identyfikacji 
obszaru, np.  drogi startowej i sekcji drogi startowej monitorowanych przez ka dy czujnik. 

4.2.3  U rednianie 

Zalecenie. — Je eli do pomiaru widzialno ci s  wykorzystane systemy przyrz dowe, pomiary powinny by
od wie ane minimum co 60 sekund w celu umo liwienia dostarczania aktualnych reprezentatywnych warto ci. 
Okres u redniania powinien wynosi :

a) 1 minut  dla lokalnych regularnych i specjalnych komunikatów w celu zobrazowania w organach s u b
ruchu lotniczego; 

b) 10 minut dla METAR i SPECI, oprócz sytuacji kiedy 10-minutowy okres bezpo rednio poprzedza 
obserwacje zawieraj ce znacz ce zmiany w widzialno ci, wówczas tylko warto ci wyst puj ce po 
zmianach powinny by  wykorzystane do okre lenia rednich warto ci.

Uwaga. —  Znacz ce zmiany wyst puj , kiedy  nag a i trwa a zmiana w widzialno ci, trwaj ca co najmniej 2 
minuty, osi ga lub przekracza kryteria dla wydania komunikatu  SPECI podane w pkt. 2.3. 

4.2.4  Informowanie 

4.2.4.1 W lokalnych regularnych i specjalnych komunikatach oraz METAR i SPECI widzialno  jest podawana  
z krokiem 50 m dla widzialno ci mniejszej ni  800 m; z krokiem co 100 m — dla widzialno ci równej  
i wi kszej ni  800 m, ale mniejszej ni  5 km, z krokiem co 1 km — dla widzialno ci równej i wi kszej ni
5 km, ale mniejszej ni  10 km. W przypadku widzialno ci wynosz cej 10 km i  wi cej jest podawana jako 10 km 
oprócz warunków umo liwiaj cych stosowanie skrótu CAVOK. Ka da obserwowana warto  jest zaokr glana  
w dó  do najbli szej pe nej warto ci.

Uwaga. —  Specyfikacja dotycz ca u ycia CAVOK jest podana w pkt. 2.2. 

4.2.4.2 W lokalnych regularnych i specjalnych komunikatach widzialno  reprezentatywnej dla drogi startowej 
lub dróg startowych jest podawana razem z jednostkami u ytymi do pomiarów. 
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4.2.4.3  Zalecenie. — W lokalnych regularnych i specjalnych komunikatach, kiedy do pomiaru widzialno ci s
wykorzystywane systemy przyrz dowe: 

a) je eli obserwacja widzialno ci jest wykonywana z wi cej ni  jedna lokalizacji wzd u  drogi startowej, 
tak jak okre lono w rozdziale 4, pkt 4.6.2.2, warto ci reprezentatywne dla strefy przyziemienia s
podawane jako pierwsze, a nast pnie warto ci reprezentatywne dla punktów rodkowego i ko cowego 
drogi startowej, lokalizacje, dla których s  wykonywane obserwacje powinny by  wskazane  
w komunikacie; 

b) je eli w u yciu jest wi cej ni  jedna droga startowa i widzialno  jest obserwowana wzgl dem tych 
dróg, widzialno  dost pna dla ka dej z dróg powinna by  podawana wraz ze wskazaniem drogi 
startowej. 

4.2.4.4 Zalecenie. — W METAR i SPECI widzialno  powinna by  podawana jako przewa aj ca widzialno ,
tak jak jest to zdefiniowane w Rozdziale 1. Je eli widzialno  nie jest jednakowa we wszystkich kierunkach, to: 

a) kiedy najmniejsza widzialno  jest ró na od przewa aj cej widzialno ci i 1) mniejsza ni  1500 m lub 2)  
mniejsza o 50 procent od przewa aj cej widzialno ci jest mniejsza od 5000 m wówczas najmniejsza 
obserwowana widzialno  powinna by  równie   podawana, w miar  mo liwo ci wraz z kierunkiem 
wzgl dem lotniska, je eli to mo liwe,  zgodnie z o mioma kierunkami ró y wiatrów. Je eli najmniejsza 
widzialno  jest obserwowana w wi cej ni  jednym kierunkach, wówczas podaje si  najwa niejszy 
operacyjnie kierunek; 

b) kiedy widzialno  zmienia si  gwa townie i nie mo na okre li  przewa aj cej widzialno ci, powinno si
podawa  jedynie najmniejsz  widzialno  bez wskazywania kierunku. 

4.3  RVR 

4.3.1  Lokalizacja 

4.3.1.1 Zalecenie. — RVR powinna by  szacowana na wysoko ci oko o 2.5 m (7,5 ft) nad drog  startow .

4.3.1.2 Zalecenie. — RVR powinna by  szacowana z boku drogi startowej w odleg o ci od jej linii rodkowej 
nie wi kszej ni  120 m. Miejsce dla obserwacji powinno by  reprezentatywne dla strefy przyziemienia i powinno 
by  po o one w odleg o ci oko o 300 m od progu drogi startowej. Miejsce reprezentatywne dla rodkowego oraz 
ko cowego punktu drogi startowej powinno by  zlokalizowane w odleg o ci od 1000 do 1500 m wzd u  drogi od 
jej progu i w odleg o ci oko o 300 m od drugiego ko ca drogi startowej. Dok adne po o enie tych miejsc oraz, 
je li to niezb dne, dodatkowych miejsc powinno by  okre lone po uwzgl dnieniu czynników lotniczych, 
meteorologicznych oraz klimatologicznych, takich jak: d ugo  drogi startowej, tereny podmok e, i tereny 
generuj ce powstawanie mgie .

4.3.2  Systemy przyrz dowe 

Uwaga.—  Dok adno  pomiaru mo e si  zmienia  zale nie od konstrukcji przyrz dów, dlatego przed 
dokonaniem wyboru przyrz du do oceny RVR, nale y przeprowadzi  kontrol  charakterystyk uzyskanych 
wyników. Kalibracja miernika rozpraszania musi by  przeprowadzona i zweryfikowana wzgl dem standardu 
miernika transmisyjno ci, którego dok adno  zosta a poddana weryfikacji w ca ym zakresie planowanego 
operacyjnego dzia ania. Zalecenia dotycz ce stosowania mierników transmisyjno ci i mierników rozpraszania  
w przyrz dowych systemach RVR, s  podane w „Podr czniku wykonywania obserwacji i meldowania 
widzialno ci wzd u  drogi startowej” („Manual of Runway Visual Range Observing and reporting Practices”, 
Doc 9328). 

4.3.2.1 Systemy wykorzystuj ce transmisjometry lub mierniki rozpraszania s  wykorzystywane do szacowania 
RVR na wszystkich drogach startowych zakwalifikowanych do II i III kategorii przyrz dowych podej
i l dowa .

4.3.2.2 Zalecenie. — Systemy przyrz dowe, oparte na miernikach przepuszczalno ci optycznej 
(transmisyjno ci) lub rozpraszania, powinny by  stosowane do oceny widzialno ci wzd u  drogi startowej, na 
drogach startowych przeznaczonych do I kategorii przyrz dowych podej  i l dowa .
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4.3.3  Zobrazowanie 

4.3.3.1 Je li widzialno  wzd u  drogi startowej jest okre lana za pomoc  przyrz dów, to wska nik lub, je li jest 
to konieczne, wska niki, umieszcza si  na stacji meteorologicznej, a odpowiadaj ce im wska niki  
w pomieszczeniach organów s u b ruchu lotniczego. Wska niki musz  by  pod czone do tych samych 
przyrz dów pomiarowych. Je eli s  wykorzystywane oddzielne czujniki, tak jak wymieniono w pkt 4.3.1.2, 
wska niki musz  by  wyra nie oznaczone w celu identyfikacji drogi startowej oraz cz ci drogi startowej 
monitorowanej przez dany czujnik. 

4.3.3.2 Zalecenie. — Tam gdzie RVR jest okre lane przez obserwatora to pomiar powinien by  przekazywany 
do stosownej jednostki ATS, kiedy tylko warto  widzialno ci zmieni si  zgodnie z zakresem (oprócz zastrze e
opisanych w pkt. 3.2.2 a) lub b)). Przekazywanie tych komunikatów powinno by  skompletowane w ci gu 15 s po 
zako czeniu obserwacji. 

4.3.4  U rednianie 

Tam, gdzie do oceny widzialno ci wzd u  drogi startowej, s  stosowane systemy przyrz dowe, aktualizacja 
wyników pomiarów powinna nast powa  przynajmniej co 60 s, by umo liwi  dostarczanie bie cych,
reprezentatywnych warto ci. Okres u redniania dla widzialno ci wzd u  drogi startowej wynosi: 

a) 1 minut  dla komunikatów lokalnych rutynowych i specjalnych oraz dla wska ników widzialno ci
wzd u  drogi startowej, w  organach s u b ruchu lotniczego; 

b) 10 minut dla komunikatów METAR/SPECI, z wyj tkiem okresów 10-minutowych bezpo rednio przed 
obserwacj , w których nast pi a znaczna nieci g o  warto ci widzialno ci wzd u  drogi startowej.  
W takiej sytuacji, do obliczenia warto ci redniej nale y wykorzysta  tylko te warto ci, które zosta y
zmierzone po wyst pieniu nieci g o ci.

Uwaga. —  Znaczna nieci g o  wyst puje, gdy wyst puje gwa towna i utrzymuj ca si  zmiana warto ci
widzialno ci wzd u  drogi startowej, trwaj ca co najmniej 2 minuty, która osi ga lub przekracza podane w pkt 
2.3.2 f) kryteria wymagane dla wystawienia SPECI. 

4.3.5  Intensywno wiat a na drodze startowej 

Zalecenie. — Je li do oceny widzialno ci wzd u  drogi startowej s  stosowane systemy przyrz dowe, to 
obliczenia s  wykonywane osobno dla ka dej drogi startowej. Niezale nie od wykorzystywanej intensywno ci
o wietlenia, oblicze  RVR nie nale y wykonywa  dla intensywno ci wynosz cej 3% lub mniej, maksymalnej 
dost pnej warto ci intensywno ci o wietlenia drogi startowej. Intensywno  o wietlenia wykorzystywanego do 
oblicze  dla lokalnych i regularnych komunikatów powinna by  równa: 

a) dla drogi startowej z w czonym o wietleniem — intensywno ci o wietlenia aktualnie 
wykorzystywanego na tej drodze; 

b) dla drogi startowej z wy czonym o wietleniem (lub z najni szym ustawieniem podczas wznowienia 
dzia ania) — optymalnej intensywno ci o wietlenia, która by aby odpowiednia dla operacyjnego 
wykorzystania w panuj cych warunkach. 

W komunikatach METAR/SPECI widzialno  wzd u  drogi startowej jest obliczana na podstawie maksymalnej 
intensywno ci wiat a  na drodze startowej. 

Uwaga. —  Zalecenia dotycz ce konwersji wskaza  przyrz dów na warto  widzialno ci wzd u  drogi startowej 
s  podane w za czniku D. 

4.3.6 Informowanie 

4.3.6.1 W lokalnych regularnych i specjalnych komunikatach oraz komunikatach METAR i SPECI widzialno
wzd u  drogi startowej jest podawana z krokiem 25 m dla RVR do 400 m;  50 m dla RVR od 400 m do 800 m; 
100 m dla RVR powy ej 800 m. Ka da zaobserwowana warto , nie pasuj ca do u ywanej skali, jest 
zaokr glana w dó  do najbli szej pe nej warto ci.
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4.3.6.2  Zalecenie. — 50 m jest uwa ane za doln  granic , a 2000 m za górn  granic  dla widzialno ci wzd u
drogi startowej. Poza tym zakresem lokalne regularne i specjalne komunikaty oraz METAR i SPECI powinny 
jedynie wskazywa , e RVR jest mniejsza ni  50 lub wi ksza ni  2000 m. 

4.3.6.3  W lokalnych regularnych i specjalnych komunikatach oraz w METAR i SPECI: 

a) kiedy widzialno  wzd u  drogi startowej jest powy ej maksymalnej warto ci która mo e by  okre lona 
przez u ytkowany system jest wówczas podawana wraz ze skrótem „ABV” w lokalnych regularnych  
i specjalnych komunikatach i „P” w METAR i SPECI poprzedzanym przez maksymaln  warto
okre lon  przez system; 

b) kiedy widzialno  wzd u  drogi startowej jest poni ej minimalnej warto ci która mo e by  okre lona 
przez u ytkowany system jest wówczas podawana wraz ze skrótem „BLW” w lokalnych regularnych  
i specjalnych komunikatach i „M” w METAR i SPECI poprzedzanym przez maksymaln  warto
okre lon  przez system; 

4.3.6.4 W lokalnych regularnych i specjalnych komunikatach: 

a) s  do czane u ywane jednostki miar; 

b) je eli pomiar RVR jest wykonywany tylko w jednej lokalizacji wzd u  drogi startowej, to znaczy  
w strefie przyziemienia, wówczas nie do cza si  identyfikatora lokalizacji; 

c) je eli pomiar RVR jest wykonywany w wi cej ni  jedna lokalizacjach wzd u  drogi startowej, wówczas 
warto  reprezentatywn  dla strefy przyziemienia podaje si  jako pierwsz , nast pnie warto  dla 
punktu rodkowego oraz ko cowego drogi startowej; 

d) je eli w u yciu s  wi cej ni  jedna droga startowa, wówczas podaje si  dost pn  wielko  RVR dla 
ka dej drogi startowej wraz z identyfikatorem tej drogi. 

4.3.6.5 Zalecenie. — W METAR i SPECI: 

a) powinny by  podawane jedynie warto ci RVR dla strefy przyziemienia bez wskazania lokalizacji na 
drodze startowej; 

b) tam, gdzie do l dowania s  u ywane wi cej ni  jedna droga startowa, powinna by  do czana warto
RVR w strefie przyziemienia dla ka dej drogi startowej, dla maksymalnie czterech dróg, które powinny 
by  identyfikowane. 

4.3.6.6 Zalecenie. — Tam, gdzie do oceny widzialno ci wzd u  drogi startowej s  stosowane systemy 
przyrz dowe, zmiany widzialno ci wzd u  drogi startowej, w ci gu 10 minut bezpo rednio poprzedzaj cych 
obserwacj , powinny zosta  zawarte w METAR/SPECI, zgodnie z nast puj cymi zasadami: 

a) je eli w ci gu 10 minut obserwuje si  wyra n  tendencj  do zmiany warto ci RVR w ten sposób, e
w ci gu pierwszych 5 minut rednia warto  ró ni si  o 100 m lub wi cej od redniej warto ci w ci gu 
nast pnych 5 minut, to takie zmiany nale y wykazywa . W przypadku, kiedy obserwuje si  tendencj  do 
zmiany RVR w stron  zwi kszenia lub zmniejszenia, to dla oznaczenia zmiany wykorzystuje si
odpowiednio skrót „U” lub „D”. Kiedy w ci gu 10 minut wahania nie wiadcz  o istnieniu wyra nie 
zaznaczonej tendencji, to w komunikatach nale y wykorzysta  skrót „N”. Przy braku informacji  
o istnieniu tendencji  nie nale y wykorzystywa  w komunikatach ww. skrótów; 

b) je eli warto  RVR w ci gu 1 minuty okresu 10-minutowego bezpo rednio poprzedzaj cego obserwacj ,
ró ni si  od redniej warto ci o wi cej ni  50 m lub wi cej ni  20% od redniej warto ci (w zale no ci, 
która wielko  jest wi ksza), to zamiast redniej warto ci za 10 minut, nale y poda redni  minimaln
i redni  maksymaln  warto  za 1 minut . Je eli w ci gu 10 minut bezpo rednio poprzedzaj cych 
obserwacj  wyst pi znacz ca nieci g o  RVR, to w celu okre lenia rednich warto ci i zmian, nale y
wykorzysta  tylko te warto ci, które otrzymano po okresie nieci g o ci.

Uwaga. —  Znacz ca nieci g o  wyst puje w przypadku, gdy w ci gu przynajmniej 2 minut obserwuje si  nag
i utrzymuj c  si  zmian  RVR, która osi ga lub jest wi ksza od kryteriów wymaganych do wydania SPECI, 
zawartych w pkt. 2.3.3 c). 
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4.4  Pogoda bie ca

4.4.1  Lokalizacja 

Zalecenie. — Je eli do obserwacji zjawisk pogody bie cej wymienionych w pkt. 4.4.2.3 i 4.4.2.6 s
wykorzystywane systemy przyrz dowe reprezentatywna informacja powinna pochodzi  z prawid owo 
umieszczonych czujników. 

4.4.2  Informowanie 

4.4.2.1 W lokalnych regularnych i specjalnych komunikatach nale y wykazywa  rodzaj i charakterystyk
zjawisk pogody bie cej oraz odpowiednio oceni  intensywno  zjawiska. 

4.4.2.2 W METAR i SPECI nale y wykazywa  rodzaj i charakterystyk  zjawisk pogody bie cej oraz 
odpowiednio oceni  intensywno  zjawiska lub jego odleg o  w stosunku do lotniska. 

4.4.2.3 Zalecenie. — Ni ej wymienione rodzaje zjawisk pogody bie cej nale y podawa  w komunikatach 
lokalnych regularnych i specjalnych oraz w METAR i SPECI, u ywaj c skrótowych oznacze  tych zjawisk oraz 
odpowiednich kryteriów powiadomienia o zjawiskach istotnych dla lotnictwa: 

a) Opady: 

M awka 

Deszcz

nieg 

nieg ziarnisty                                                                        

Deszcz lodowy  

Kryszta ki lodowe (bardzo ma e kryszta y lodu w stanie zawiesiny zwane tak e py em 
diamentowym).

—  Powiadamia si  tylko w tym wypadku, kiedy widzialno  spowodowana zjawiskiem 
wynosi 5 000 m lub jest mniejsza. 

Grad: 
   —  Powiadamia si  w przypadku, gdy rednica najgrubszych bry ek lodu wynosi 5 mm lub 
wi cej.

Ma y grad i/lub krupa nie na:    
     — Powiadamia si  w przypadku, kiedy rednica najgrubszych bry ek wynosi mniej ni
5 mm.    

          
b) Ograniczenie widzialno ci przez hydrometeory 

Mg a: 
  — Powiadamia si  przy widzialno ci mniejszej ni  1 000 m  z wyj tkiem przypadków, 

kiedy stosuje si  skróty „MI”, „BC”, „PR” lub „VC” (patrz pkt 4.4.2.6 i 4.4.2.7). 

Zamglenie: 
  —  Powiadamia si  przy widzialno ci minimum 1 000 m,  ale nie wi cej ni  5 000 m 

c) Ograniczenie  widzialno ci  przez  litometeory: 

Wymienione skróty nale y wykorzysta  tylko w tym przypadku, gdy widzialno  ograniczona 
przez litometeory wynosi 5 000 m lub mniej, z wyj tkiem „SA”, kiedy stosuje si  skrót 
„DR” (patrz pkt 4.4.2.6) i py u wulkanicznego. 

DZ

RA

SN 

SG

PL

IC

GR

GS

FG

BR
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  Piasek 

  Py  (rozleg y)

  Zm tnienie 

  Dym 

  Py  wulkaniczny    
                                                                                                                               

d) Inne zjawiska: 

Wir py owy/piaskowy (wichury py owe)  

 Szkwa       

Tr ba powietrzna (tornado lub tr ba wodna)  

Burza py owa 

Burza piaskowa                                                                                                                               

SA

DU

HZ

FU

VA 

PO

SQ

FC

DS

SS

4.4.2.4 Zalecenie. — W zautomatyzowanych regularnych i specjalnych komunikatach, oraz  METAR i SPECI 
oprócz typów opadów wypisanych w punkcie 4.4.2.3 a) skrót UP powinien by  u ywany do opisu 
niesklasyfikowanych opadów, gdy typ opadu nie mo e by  zidentyfikowany przez automatyczny system 
obserwacyjny. 

4.4.2.5 Ni ej wymienione rodzaje zjawisk pogody bie cej, nale y podawa  w komunikatach lokalnych 
regularnych i specjalnych oraz w METAR i SPECI, u ywaj c skrótowych oznacze  tych zjawisk oraz 
odpowiednich kryteriów: 

Burza: 
— Wykorzystuje si  w celu powiadomienia o burzy z opadami zgodnie ze wzorcem 
pokazanym w tabelach A3-1 i A3-2. Gdy s yszy si  grzmot albo wykrywa b yskawic  na 
obszarze lotniska  w ci gu 10 minut, poprzedzaj cych termin obserwacji, natomiast nie 
obserwuje si  opadów na lotnisku, nale y wykorzysta  skrót „TS” bez oznacze
dodatkowych. 

Opady marzn ce:
     — Przech odzone krople wody lub opady; wykorzystuje si  z typami bie cych zjawisk 
     atmosferycznych zgodnie ze wzorami pokazanymi w tabelach A3-1 i A3-2.          

Uwaga. — Na lotniskach z obserwatorami, system wykrywania b yskawic mo e zawiera
ludzkie obserwacje. Dla lotnisk z automatycznym systemem obserwacyjnym, wskazówki 
odno nie u ycia systemu wykrywania b yskawic w celu informowania o burzach zawarte s
w Manual on Automatic Meteorological Observing Systems At Aerodromem (Doc 9837). 

TS 

   FZ 
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4.4.2.6 Zalecenie. — Ni ej wymienione rodzaje zjawisk pogody bie cej, nale y podawa  w komunikatach 
lokalnych regularnych i specjalnych oraz w METAR i SPECI, u ywaj c skrótowych oznacze  tych zjawisk oraz 
odpowiednich kryteriów:  

Opady przelotne: 
— Wykorzystuje si  w celu powiadomienia o przelotnym deszczu zgodnie ze wzorcem 
pokazanym w tabelach A3-1 i A3-2. W celu powiadomienia o przelotnym opadzie, 
obserwowanym w okolicach lotniska (patrz pkt 4.4.2.7), nale y wykorzysta  skrót 
„VCSH” bez zaznaczenia rodzaju lub intensywno ci opadów. 

Zamie  wysoka:           
— Wykorzystuje si  zgodnie ze wzorem pokazanym w tabelach A3-1 i A3-2 z typami 
aktualnych zjawisk pogodowych  podnoszonych przez wiatr na wysoko  2 m (6 ft) lub 
wy ej nad poziomem ziemi.  

Zamie  niska:  
— Wykorzystuje si  zgodnie ze wzorem pokazanym w tabelach A3-1 i A3-2 z typami 
aktualnych zjawisk pogodowych  podnoszonych przez wiatr do wysoko ci 2 m (6 ft) nad 
poziomem ziemi.  

Niska   
     — ni ej ni  2 m (6 ft) nad poziomem ziem.                 

P aty 
—  p aty mg y losowo pokrywaj ce lotnisko. 

Cz ciowo 
— na znacznej cz ci lotniska  wyst puje mg a, pozosta y obszar jest od niej wolny.

SH

BL

DR

MI

BC

PR

4.4.2.7 Zalecenie. — W lokalnych regularnych i specjalnych komunikatach oraz METAR i SPECI odpowiednia 
intensywno  oraz (je li stosowane) odleg o  do lotniska obserwowanych zjawisk bie cej pogody s  podawane 
jako: 

 (lokalne  regularne i specjalne 
komunikaty) 

       (METAR i SPECI) 

S aby                             FBL –
Umiarkowany                            MOD         (bez wska nika) 
Silny                             HVY + 

Wykorzystuje si  zgodnie ze wzorem pokazanym w tabelach A3-1 i A3-2 z typami aktualnych zjawisk 
pogodowych. S aba intensywno  powinna by  wskazana tylko dla opadów. 

Okolice                                                                                                                                                         VC 
— Pomi dzy 8 i 16 km od lotniskowego punktu odniesienia tylko w METAR i SPECI   
z bie ca pogod  zgodnie ze wzorcem pokazanym w tabeli A3-2, o ile nie wskazane  
w  pkt. 4.4.2.6. 

4.4.2.8 W komunikatach lokalnych regularnych i specjalnych  oraz w METAR i SPECI.

a) Jeden lub wi cej — maksymalnie trzy  skróty oznacze  zjawisk pogody bie cej, znajduj cych si  w 
pkt 4.4.2.3, 4.4.2.5 ze wskazaniem, gdy jest to niezb dne, charakterystyk i intensywno ci lub blisko ci 
zjawisk w stosunku do lotniska, tak aby da  pe en obraz zjawisk istotnych dla dzia a  lotniczych. 

b) Stosowne wskazanie intensywno ci lub blisko ci powinno by  podane najpierw, a nast pnie 
charakterystyka i rodzaj zjawiska pogody. 

c)  W przypadku, gdy obserwuje si  dwa ró ne zjawiska pogody, nale y je podawa  w dwóch oddzielnych 
grupach, w których wska nik intensywno ci lub odleg o ci do lotniska dotycz  zjawiska pogody, które 
podaje si  po danym indeksie. Ró ne rodzaje opadów, które wyst puj  podczas obserwacji, nale y
podawa  w jednej grupie, przy czym najpierw podaje si  przewa aj cy rodzaj opadów, poprzedzony 
tylko jednym wska nikiem intensywno ci, oznaczaj cym sumaryczn  intensywno  opadów. 
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4.5  Chmury 

4.5.1  Lokalizacja 

Zalecenie. — Je eli do pomiaru wielko ci zachmurzenia oraz wysoko ci podstawy chmur s  wykorzystywane 
systemy przyrz dowe reprezentatywne obserwacje powinny by  wykonywane przy pomocy czujników 
odpowiednio zlokalizowanych. Dla lokalnych regularnych i specjalnych komunikatów, w przypadku lotnisk  
z drogami precyzyjnego podej cia, czujniki do pomiaru wielko ci zachmurzenia i wysoko ci podstawy chmur 
powinny by  tak zlokalizowane, aby by o mo liwe uzyskanie praktycznie najlepszych wskaza  wysoko ci
podstawy chmur i wielko ci zachmurzenia w obszarze rodkowego markera systemu l dowania przyrz dowego 
lub na lotniskach, gdzie nie jest u ywany sygna rodkowego markera w odleg o ci 900 do 1200 m (3000 do 
4 000 ft) od progu drogi  startowej, od strony podej cia.  

Uwaga. —  Specyfikacja dotycz ca lokalizacji rodkowego markera dla przyrz dowego systemu l dowania jest 
podana w Za czniku 10, Tom I, Rozdzia  3 i w Dodatku C, Tabela C-5. 

4.5.2  Zobrazowanie 

Zalecenie. — Je eli do pomiaru wielko ci zachmurzenia oraz wysoko ci podstawy chmur s  wykorzystywane 
systemy przyrz dowe wska niki wysoko ci podstawy chmur powinny by  zlokalizowane na stacji 
meteorologicznej, a odpowiadaj ce im wska niki w odpowiednich organach s u b ruchu lotniczego. Wska niki 
na stacji meteorologicznej i w organach s u b ruchu lotniczego powinny by  pod czone do tych samych 
czujników, a tam gdzie s  wymagane oddzielne czujniki zgodnie ze specyfikacj  w pkt. 4.5.1 wska niki powinny 
by  wyra nie oznaczone w celu identyfikacji obszaru monitorowanego przez ka dy czujnik.  

4.5.3  Poziom odniesienia 

Wysoko  podstawy chmur powinna by  odniesiona do poziomu lotniska. Je li jest wykorzystywana droga 
startowa precyzyjnego podej cia, której próg znajduje si  o 15 m (50 ft) lub wi cej, poni ej poziomu lotniska, 
powinny zosta  dokonane ustalenia lokalne, aby wysoko  podstawy chmur, przekazywana przybywaj cemu 
statkowi powietrznemu, odnosi a si  do poziomu progu drogi startowej. Przekazuj c komunikat z instalacji 
znajduj cych si  na otwartym morzu, nale y podawa  wysoko  podstawy chmur w stosunku do redniego 
poziomu morza. 

4.5.4  Informowanie 

4.5.4.1  W lokalnych regularnych i specjalnych komunikatach oraz w METAR i SPECI wysoko  podstawy 
chmur powinna by  raportowana co 30 m (100 ft) do 3000 m (10 000 ft). Ka da zaobserwowana warto , która 
nie pasuje do wskazanej skali raportów powinna by  zaokr glona w dó  do najbli szej warto ci skali.  

4.5.4.2 Zalecenie. – Na lotniskach na których procedury w przypadku ma ej widzialno ci s  przyj te dla 
podej cia i l dowania, jak ustalono mi dzy w adzami meteorologicznymi i odpowiednimi w adzami ATS,  
w lokalnych regularnych i specjalnych komunikatach wysoko  podstawy chmur powinna by  podawana  
z krokiem 15 m (50 ft) do warto ci 90 m (300 ft)  i z krokiem 30 m (100 ft )pomi dzy 90 m (300 ft)  i 3000 m  
(10 000 ft) i widzialno  pionowa z krokiem 15 m (50 ft) do warto ci 90 m (300 ft)  i z krokiem 30 m (100 ft) 
pomi dzy 90 m (300 ft) i 600 m (2000 ft). Ka da obserwowana warto  która nie odpowiada skali kodowania 
powinna by  zaokr glona w dó  do najbli szego progu skali. 

4.5.4.3 Zalecenie. — W lokalnych regularnych i specjalnych komunikatach oraz w METAR i SPECI: 

a) wielko  zachmurzenia powinna by  podawana z wykorzystaniem skrótu „FEW” (1-2 oktanów), „SCT” 
(3-4 oktanów), „BKN” (5-7 oktanów) lub „OVC” (8 oktanów); 

b) chmury Cumulonimbus i wypi trzony Cumulus powinny by  podawane odpowiednio jako „CB”  
i „TCU”;  

c) widzialno  pionowa powinna by  podawana z krokiem co 30 m (100 ft) do wysoko ci 600 m (2000 ft);
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d) je li brak jest chmur istotnych operacyjnie i nie ma ogranicze  widzialno ci pionowej, a skrót 
„CAVOK” nie mo e by  u yty, to stosuje si  skrót „NSC”; 

e) je li wyst puje kilka warstw lub rozleg ych masywów chmur o znaczeniu operacyjnym, ich ilo
i wysoko  podstawy, powinna by  przekazywana porz dku rosn cym w odniesieniu do wysoko ci
podstawy chmur  zgodnie z nast puj cymi kryteriami:  

1) najni sza warstwa lub masyw — niezale nie od wielko ci —podaje si  jako FEW, SCT, BKN lub 
OVC,

2) nast pna warstwa lub masyw pokrywaj cy wi cej ni  2/8  nieba — podaje si   jako SCT, BKN lub 
OVC,

3) nast pna wy sza warstwa lub masyw, pokrywaj ce wi cej ni  4/8 nieba — podaje si  jako BKN lub 
OVC,

4) chmury Cumulonimbus i/lub Cumulus wie owy, je li wyst pi y i nie podano informacji w 1) - 3) 
powy ej; 

f) je eli podstawa chmur jest rozmyta lub nierówna lub zmienia si  gwa townie, powinna by  podawana 
minimalna wysoko  podstawy chmur lub fragmentów chmur;  

g) je eli osobna warstwa (masa) chmur sk ada si  z chmur Cumulonimbus i Cumulus wie owy o wspólnej 
podstawie, typ chmury powinien by  podawany jako tylko Cumulonimbus.  

Uwaga. —  Cumulus wie owy oznacza chmur  Cumulus congestus o du ej rozci g o ci pionowej. 

4.5.4.4  W lokalnych regularnych i specjalnych komunikatach: 

a) nale y podawa  jednostki miary u yte dla okre lenia wysoko ci podstawy chmur i widzialno ci
pionowej; 

b) je eli w u yciu jest wi cej ni  jedna drogi startowe a pomiar wysoko ci podstawy chmur odbywa si
przyrz dowo, nale y podawa  wysoko  podstawy chmur dla ka dej drogi startowej wraz  
z identyfikatorem drogi. 

4.5.4.5  Zalecenie. — Dla zautomatyzowanych lokalnych regularnych i specjalnych komunikatów oraz METAR  
i SPECI: 

a) gdy rodzaj chmury nie mo e by  obserwowany przez automatyczny system obserwacji, to rodzaj chmur 
w ka dej grupie chmurowej powinien by  zast piony przez „///”; 

b) gdy automatyczny system obserwacji  nie wykry   chmur,  to powinno by  to wskazane poprze u ycie 
skrótu „NCD”. 

c) Gdy chmury cumulonimbus lub chmury cumulonimbus wie owy s  wykryte przez automatyczne systemy 
obserwacyjne i wielko  zachmurzenia oraz wysoko  podstawy chmur nie jest obserwowana to 
wielko  zachmurzenia oraz wysoko  podstawy chmur powinny by  zast pione przez”//////”. 

4.6  Temperatura powietrza i  punktu rosy 

4.6.1  Zobrazowanie 

Zalecenie. — Je eli do pomiaru temperatury i temperatury punktu rosy s  wykorzystywane automatyczne 
systemy pomiarowe, wska niki temperatury i temperatury punktu rosy powinny by  zlokalizowane na stacji 
meteorologicznej, a odpowiadaj ce im wska niki w odpowiednich organach s u b ruchu lotniczego. Wska niki 
na stacji meteorologicznej i w organach s u b ruchu lotniczego powinny by  pod czone do tych samych 
czujników. 
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4.6.2  Informowanie 

4.6.2.1 W lokalnych regularnych i specjalnych komunikatach oraz w METAR i SPECI temperatura powietrza  
i temperatura punktu rosy s  podawane z krokiem co jeden stopie  Celcjusza. Obserwowane warto ci 
temperatury, acznie z warto ci  0,5 s  zaokr glane w gór  do najbli szej pe nej warto ci. 

4.6.2.2 W lokalnych regularnych i specjalnych komunikatach oraz w METAR i SPECI temperatura poni ej 0o C 
jest oznaczona. 

4.7  Ci nienie atmosferyczne 

4.7.1  Zobrazowanie 

Je eli do pomiaru ci nienia atmosferycznego, QNH oraz je li jest to wymagane, zgodnie z pkt. 4.7.3.2. b), QFE 
s  wykorzystywane automatyczne systemy pomiarowe, wska niki ci nienia s  zlokalizowane na stacji 
meteorologicznej, a odpowiadaj ce im wska niki w odpowiednich organach s u b ruchu lotniczego. Je eli
warto ci QFE s  zobrazowane dla wi cej ni  jedna dróg startowych, zgodnie ze specyfikacj  w pkt. 4.7.3.2 d), 
wówczas wska niki powinny by  wyra nie oznaczone w celu identyfikacji drogi startowej której odpowiada 
dana warto  QFE. 

4.7.2  Poziom odniesienia 

Zalecenie. — Poziomem odniesienia dla wylicze  QFE powinno by  wzniesienie lotniska. Dla dróg startowych 
nieprecyzyjnego podej cia, których progi znajduj  si  na wysoko ci 2 m (7 ft) lub wi cej, poni ej wzniesienia 
lotniska i dla dróg precyzyjnego podej cia — warto  QFE, je li jest wymagana, powinna odnosi  si  do 
wzniesienia odpowiedniego progu.

4.7.3  Informowanie 

4.7.3.1 Dla lokalnych regularnych i specjalnych komunikatów oraz dla MEATR i SPECI, QNH i QFE jest 
obliczane w dziesi tkach hektopaskali i podawane w zaokr gleniu do pe nych warto ci w postaci 
czterocyfrowej. Warto ci QNH i QFE s  zaokr glane w dó  do najbli szej pe nej warto ci. 

4.7.3.2 W lokalnych regularnych i specjalnych komunikatach: 

a) do cza si  QNH; 

b) QFE jest do czane zgodnie z wymaganiami u ytkownika lub je eli tak przewiduje lokalne 
porozumienie pomi dzy kierownictwem s u b meteorologicznej oraz ruchu lotniczego i operatorami; 

c) opisuje si  jednostki miary u yte dla QNH i QFE; 

d) je eli QFE jest wymagane dla wi cej ni  jedna droga startowa, odpowiednie warto ci QFE dla ka dej 
drogi startowej s  podawane wraz z identyfikatorem ka dej drogi startowej. 

4.7.3.3 W METAR i SPECI podaje si  tylko warto  QNH. 

4.8  Informacje dodatkowe 

4.8.1  Informowanie 

4.8.1.1 Zalecenie. — W lokalnych regularnych i specjalnych komunikatach oraz w METAR i SPECI nast puj ce
zjawiska pogody ubieg ej, to znaczy zjawiska pogody ubieg ej obserwowane na lotnisku w okresie od wydania 
ostatniego regularnego komunikatu lub w ci gu ostatniej godziny, w zale no ci od tego, który okres jest krótszy, 
ale niewyst puj ce w czasie obserwacji, s  podawane w ilo ci maksymalnie do trzech grup, zgodnie  
z szablonami przedstawionymi w tabelach A3-1 i A3-2 w postaci informacji uzupe niaj cej:

—   opady marzn ce
—   umiarkowane lub intensywne opady (w czaj c w to opady przelotne) 
—   wysoka zamie nie na 
—   burze py owe i piaskowe 
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—   burze  
—   tr by powietrzne ( tornada lub tr ba wodna) 
—   py  wulkaniczny 

4.8.1.2 Zalecenie. — W lokalnych regularnych i specjalnych komunikatach jako informacje uzupe niaj ce 
powinny by  umieszczane nast puj ce istotne warunki meteorologiczne lub ich kombinacje: 

— chmury cumulonimbus CB
— burza TS
— umiarkowana lub silna turbulencja MOD TURB, SEV TURB 
— uskok wiatru WS
— grad GR
— linia silnych szkwa ów SEV SQL 
— umiarkowane i silne oblodzenie MOD ICE, SEV ICE 
— opad marzn cy FZDZ, FZRA 
— silne fale górskie SEV MTW 
— burza py owa lub piaskowa DS, SS 
— wysoka zamie nie na BLSN
— burza, tr ba powietrzna (tornado lub tr ba wodna) FC

Lokalizacja warunków powinna by  wskazana. Tam, gdzie to niezb dne, dodatkowa informacja powinna by
do czona z postaci teksu otwartego z u yciem obowi zuj cych skrótów. 

4.8.1.3 Zalecenie. — W automatycznych lokalnych regularnych i specjalnych komunikatach oraz METAR  
i SPEC, jako dodatek do ostatnich zjawisk pogodowych wymienionych w punkcie 4.8.1.1, ostatnie nieznane 
opady powinny zosta  zakodowane zgodnie ze wzorem zaprezentowanym w tabeli A3-2, gdy typ opadów nie 
mo e zosta  rozpoznany przez automatyczny system obserwacji.

4.8.1.4 Zalecenie. — W lokalnych regularnych i specjalnych komunikatach oraz METAR i SPECI,  gdy warunki 
lokalne  sprzyjaj  powstawaniu, powinna by  dodawana informacja o uskoku wiatru. 

Uwaga. —  Lokalne warunki, odnosz ce si  do pkt. 4.8.1.4, dotycz , ale nie wy cznie, uskoku wiatru o niekrótko 
trwa ej naturze,  takiego, który mo e by  zwi zany z dolnym inwersjom temperatury lub lokaln  topografi .

4.8.1.5 Zalecenie. — W METAR i SPECI nast puj ce informacje powinny by  do czone do informacji 
dodatkowych zgodnie z regionalnym porozumieniem eglugi powietrznej: 

a) informacja o temperaturze powierzchni morza i stanie morza z meteorologicznych lotniczych stacji na 
instalacjach przybrze nych przeznaczonych do os ony operacji mig owców; 

b) informacja o stanie drogi startowej dostarczana przez odpowiednie w adze lotniskowe. 

Uwaga 1. —  Stan morza jest opisany w wydawnictwie WMO Nr 306, „Podr cznik Kluczy”, tom, I.1, Cz  A — 
„Klucze alfanumeryczne”, tabela kodów 3700. 

Uwaga 2. —  Stan drogi startowej jest opisany w wydawnictwie WMO Nr  306, „Podr cznik Kluczy”, tom, I.1, 
Cz  A — „Klucze alfanumeryczne”, tabela kodów 0366,  0519,  0919 i 1079. 
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Tabela A 3–1.  Szablon dla lokalnych regularnych komunikatów (MET REPORT) i lokalnych  
                          komunikatów specjalnych (SPECIAL) 

Klucz:    M  =   w czone obowi zkowo, cz  ka dej informacji; 
    C   =   w czone warunkowo, w zale no ci od warunków meteorologicznych; 
    O   =   w czone opcjonalnie. 

Uwaga 1. — Zakres i rozdzielczo  dla elementów liczbowych zawartych w lokalnych regularnych i specjalnych 
komunikatach, przedstawione s  w tabeli A 3-4 niniejszego dodatku. 

Uwaga 2. — Obja nienia do u ytych skrótów zawarte s  w „Kody i skróty stosowane w mi dzynarodowym 
lotnictwie cywilnym”(Procedures for Air Navigation Services – ICAO Abbreviations and Codes, PANS-ABC, 
Doc.  8400). 

Element
okre lony  
w rozdziale 4  

Szczegó owa zawarto Szablon(y) Przyk ady

Identyfikacja typu 
komunikatu (M) 

Typ komunikatu MET REPORT lub SPECIAL MET REPORT SPECIAL 

Wska nik lokalizacji 
(M)

Wska nik lokalizacji ICAO 
(M)

Nnnn YUDO1

Czas obserwacji (M) Data i czas obserwacji (UTC) nnnnnnZ 221630Z 

Identyfikacja 
automatycznego 
komunikatu (C) 

Identyfikator automatycznego 
komunikatu (C) 

AUTO AUTO 

Nazwa elementu (M) WIND 

Droga startowa (0)2 RWY nn[L] lub RWY nn[C]  lub RWY nn[R]

Cz  drogi startowej (O)3 TDZ

Kierunek wiatru (M) nnn/ VRB BTN nnn/ AND nnn/  
lub   
VRB

Pr dko  wiatru (M) [ABV]n[n][n]MPS (lub [ABV]n[n]KT) 

Znacz ce zmiany pr dko ci
(C)4

MAX[ABV]nn[n] MNMn[n] 

Znacz ce zmiany kierunku (C)5 VRB BTN 
nnn/ AND 
nnn/

—

C
A
L

M

Cz  drogi startowej  (O)3 MID
Kierunek wiatru (O)3 nnn/ VRB BTN nnn/ AND nnn/  

lub 
VRB

Pr dko  wiatru (O)3 [ABV]n[n][n]MPS (lub [ABV]n[n]KT)

Znacz ce zmiany  
pr dko ci (C)

MAX[ABV]nn[n] MNMn[n]

Wiatr przy powierzchni 
ziemi (M) 

Znacz ce zmiany  
kierunku (C)4

VRB BTN 
nnn/ AND 
nnn/

—

C
A
L

M

WIND 240/4MPS  
(WIND 240/8KT) 

WIND RWY 18 TDZ 190/6MPS 
(WIND RWY 18 TDZ 190/12KT) 

WIND VRB1MPS                 WIND CALM 
(WIND VRB2KT)  
WIND VRB BTN 350/ AND 050/1MPS  
(WIND VRB BTN 350/ AND 050/2KT) 

WIND 270/ABV 49MPS 
(WIND 270/ABV 99KT) 

WIND 120/3MPS MAX9 MNM2  
(WIND 120/6KT MAX18 MNM4) 

WIND 020/5MPS VRB BTN 350/ AND 070/  
(WIND 020/10KT VRB BTN 350/ AND 070/) 

WIND RWY 14R MID 140/6MPS 
(WIND RWY 14R MID 140/12KT) 

Cz  drogi startowej  (O)3 END

Kierunek wiatru (O)3                nnn/ VRB BTN nnn/ AND nnn/ 
lub
VRB

Pr dko  wiatru (O)3  [ABV] n[n][n]MPS (lub [ABV] n[n]KT)

Znacz ce zmiany    
pr dko ci (C)4

MAX [ABV] nn [n] MNM n[n] 

C
A
L

M

WIND RWY 27 TDZ 240/8MPS 
MAX14 MNM20 END 250/7MPS 
(WIND RWY 27 TDZ 240/16KT 
MAX28 MNM10 END 250/14KT 
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Element
okre lony  
w rozdziale 4

Szczegó owa zawarto Szablon(y) Przyk ady

Znacz ce zmiany kierunku 
(C)5

VRB BTN nnn/ 
AND
 nnn/ 

     — 

Nazwa elementu (M) VIS

Droga startowa (O)2 RWY nn[L] lub RWY nn[C]  lub RWY nn[R] 

Cz  drogi startowej (O)3 TDZ

Widzialno  (M) nn[n]nM lub n[n]KM 

Cz  drogi startowej (O)3 MID

Widzialno  (O)3 nn[n][n]M lub  n[n]KM 

Cz  drogi startowej  (O)3 END

Widzialno  (M) 

Widzialno   (O)3 nn[n][n]M lub n[n]KM 

VIS 350M                                 CAVOK  
VIS 7KM  
VIS 10KM 

VIS RWY 09 TDZ 800M END 1200M  

VIS  RWY 18 TDZ 6KM RWY 27 TDZ 4000M

Nazwa elementu (M) RVR 

Droga startowa (C)7 RWY nn[L] lub RWY nn[C]  lub RWY nn[R] 
Cz  drogi startowej (C)8 TDZ
RVR (M) [ABV lub BLW] nn[n][n]M 

Cz  drogi startowej (C)8 MID
RVR (C)8 [ABV lub BLW] nn[n][n]M 
Cz  drogi startowej (C)8 END

RVR (C)5

RVR (C)8 [ABV lub BLW] nn[n][n]M 

RVR RWY 32 400M  
RVR RWY 20 500M 

RVR RWY 10 BLW 50M  
RVR RWY 14 ABV 2000M  
RVR RWY 10 BLW 150M  
RVR RWY 12 ABV 1200M 

RVR RWY 12 TDZ 1100M MID ABV 1400M 

RVR RWY 16 TDZ 600M MID 500M END 
400M RVR RWY 26 500M RWY 20 800M 

Intensywno   pogody bie cej
(C)9

FBL lub 
MOD lub 
HVY

     —Pogoda bie ca (C)9,10 

Charakter i typ pogody  
bie cej (C)9,11

DZ lub RA lub
SN lub SG lub
PL lub DS lub 
SS lub 
FZDZ lub
FZUP12 lub
FC13 lub
FZRA lub 
SHGR lub
SHGS lub
SHRA lub
SHSN lub 
SHUP12 lub
TSGR lub
TSGS lub
TSPL lub
TSRA lub 
TSSN lub
TSUP12 lub UP12

IC lub FG lub 
BR lub SA lub
DU lub HZ lub 
FU lub VA lub 
SQ lub  PO lub 
FC lub TS lub 
BCFG lub 
BLDU lub
BLSA lub 
BLSN lub 
DRDU lub
DRSA  lub
DRSN lub
FZFG lub
MIFG lub  
PRFG

C
A
V
O
K

MOD RA                        HZ                 
HVY TSRA                     FG               
HVY DZ                         VA               
FBL SN                           MIFG            

HVY  TSRASN 
FBL  SNRA 

FBL  DZ FG 
HVY SHSN  BLSN 

HVY TSUP 
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Element
okre lony  
w rozdziale 4

Szczegó owa zawarto Szablon(y) Przyk ady

Nazwa elementu (M) CLDChmury  (M)14

Droga startowa  (O)2 RWY nn[L] lub RWY nn[C]  lub RWY nn[R] CLD NSC
Wielko  zachmurzenia (M) 
lub widzialno  pionowa  (O)9

FEW lub
SCT lub
BKN lub
OVC lub
///12

OBSC

Rodzaj chmur (C)9 CB lub TCU
lub 
///12

Wysoko c podstawy lub 
warto  widzialno ci  
pionowej (C)9

nn[n][n]M 
(lub nnn[n]FT)

[VER VIS
nn[n]M (lub
VER VIS
nnn[n]FT)]

NSC lub NCD12 CLD SCT 300M OVC 600M           
(CLD SCT 1000FT OVC 2000FT)

CLD OBSC VER VIS 150M              
(CLD OBSC VER VIS 500FT)          

CLD BKN TCU 270M
(CLD BKN TCU 900FT)

CLD RWY 08 BKN 60M RWY 26 BKN 90M
(CLD RWY 08 BKN 200FT RWY 26 BKN 300FT) 

CLD /// CB 400M (CLD /// CB 1200FT) 
CLD NCD

Nazwa elementu (M) TTemperatura 
powietrza (M) Temperatura powietrza (M) [MS]nn

T17
TMS08

Nazwa elementu (M) DPTemperatura punktu
rosy  (M) Temperatura punktu rosy (M) [MS]nn

DP15
DPMS18

Nazwa elementu (M) QNH
QNH (M) nnnnHPA
Nazwa elementu (O) QFE

Ci nienie (M)

QFE (O) [RWY nn[L]] lub  RWY nn[C] lub RWYnn[R]] nnnnHPA 
[RWY nn[L]] lub  RWY nn[C] lub RWYnn[R] nnnnHPA]

QNH 0995HPA
QNH 1009HPA

QNH 1022HPA QFE 1001HPA
QNH 0987HPA QFE RWY 18 0956HPA
RWY 24 0955HPA

Znacz ce zjawiska
meteorologiczne (C)9

CB lub TS lub MOD TURB lub SEV TURB lub WS lub GR lub
SEV SQL lub MOD ICE lub SEV ICE lub FZDZ lub FZRA lub
SEV MTW lub SS lub DS lub BLSN lub FC15

Lokalizacja zjawiska (C)9 IN APCH [nnnnM-WIND nnn/nnMPS] lub
IN CLIMB-OUT [nnnnM-WIND nnn/nnMPS] lub
(IN APCH [nnnnFT-WIND nnn/nnKT] lub
IN CLIMB-OUT [nnnnFT-WIND nnn/nnKT])  lub
RWYnn[n] 

Informacja 
dodatkowa (C)9

Pogoda bie ca (C)9, 10 REFZDZ lub REFZRA lub REDZ lub RE[SH]RA lub RERASN 
lub RE[SH]SN lub RESG lub RESHGR lub RESHGS lub
REBLSN lub RESS lub REDS lub RETSRA lub RETSSN lub 
RETSGR lub  RETSGS lub REFC lub REPL lub REUP12 lub 
REFZUP12 lub RETSUP12 lub RESHUP12 lub REVA lub RETS

FC IN APCH 
WS IN APCH 60M-WIND: 360/13MPS 
WS RWY 12 

REFZRA
CB IN CLIMB-OUT RETSRA 

Nazwa elementu (M) TREND
Wska nik zmian (M) 17 BECMG lub TEMPO 

Okres zmian (C)9 FMnnnn i/lub TLnnnn 
lub  
ATnnnn 

Wiatr (C)9 nnn/[ABV]n[n][n]MPS [MAX[ABV]nn[n]] 
lub
nnn/[ABV]n[n]KT [MAX[ABV]nn]) 

Widzialno  (C)9 VIS nn[n][n]M  
lub
VIS n[n]KM 

Prognoza Trend (0)16

Intensywno  zjawisk pogody 
(C)9

NOSIG

FBL lub
MOD lub
HVY

  --- NSW 

      C 
      A 
      V 
      O 
      K 

TREND NOSIG  TREND BECMG FEW  600M 
                            (TREND BECMG FEW 2000FT) 

TREND TEMPO 250/18MPS MAX 25 
(TREND TEMPO 250/36KT MAX 50) 

TREND BECMG AT1800 VIS 10KM NSW 
TREND BECMG TL1700 VIS 800M FG 
TREND BECMG FM1030 TL1130 CAVOK 

TREND TEMPO TL1200 VIS 600M BECMG 
AT1230 VIS 8KM NSW CLD NSC 

APP 3-20
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Element
okre lony  
w rozdziale 4

Szczegó owa zawarto Szablon(y) Przyk ady

Charakterystyka i typ zjawiska 
pogody (C)9'10'11

DZ lub RA 
lub SN lub
SG lub PL 
lub DS lub
SS lub
FZDZ lub
FZRA lub 
SHGR lub
SHGS lub
SHRA lub 
SHSN lub 
TSGR lub
TSGS lub
TSPL lub 
 TSRA lub
TSSN

IC lub FG lub 
BR lub SA lub
DU lub
 HZ lub FU
lub VA lub 
SQ lub  PO 
lub FC lub 
 TS lub 
BCFG lub 
BLDU lub
BLSA lub 
BLSN lub 
DRDU lub
DRSA  lub
DRSN lub
FZFG lub
MIFG lub  
PRFG

Nazwa elementu (C)9 CLD
Wielko  zachmurzenia  
i widzialno  pionowa (C)9

FEW lub
SCT lub
BKN lub
OVC

OBSC

Rodzaj chmur (C)9 CB lub 
TCU

—

Wysoko  podstawy lub 
widzialno  pionowa (C)9

nn[n][n]M 
(lub 
nnn[n]FT) 

[VER VIS 
nn[n]M (lub 
VER VIS 
nnn[n]FT)] 

NSC

TREND TEMPO FM0300 TL0430 MOD FZRA 
TREND BECMG FM1900 VIS 500M HVY SNRA 
TREND BECMG FM1100 MOD SN TEMPO 
FM1130 BLSN 

TREND BECMG AT1130 OVC 300M 
(TREND BECMG AT1130 OVC 1000FT) 

TREND TEMPO TL1530 HVY SHRA CLD BKN CB 
360M  
(TREND TEMPO TL1530 HVY SHRA CLD BKN 
CB 1200FT) 

Uwagi: 

1. Lokalizacja fikcyjna. 
2. Warto ci opcjonalne dla jednej lub wi cej dróg startowych. 
3. Warto ci opcjonalne dla jednej lub wi cej cz ci drogi startowej. 
4. B dzie do czone zgodnie z pkt 4.1.5.2 c). 
5. B dzie do czone zgodnie z pkt 4.1.5.2 b)  1). 
6. B dzie do czane, je li widzialno  lub RVR < 1 500 m. 
7. B dzie do czane zgodnie z pkt 4.3.6.4 d). 
8. B dzie do czane zgodnie z pkt 4.3.6.4 c). 
9. B dzie do czane, kiedy tylko da si  zastosowa .
10. Jedna lub wi cej, maksymalnie trzy grupy zgodnie z pkt  4.4.2.7, 4.8.1.1. i Dodatkiem 5 pkt 2.2.4.3. 
11. Opady typu wymienionego w pkt 4.4.2.3 a) odpowiednio czone zgodnie z pkt. 4.4.2.7 i Dodatkiem 5 

pkt  2.2.4.2. Tylko umiarkowane lub silne opady s  zaznaczane w prognozie TREND zgodnie z pkt. 
2.2.4.1 w Dodatku 5. 

12. Tylko dla automatycznych komunikatów. 
13. Trudne zastosowanie do wskazywania tornad lub tr b wodnych, umiarkowane do wskazywania chmur 

lejowych nie stykaj cych si  z ziemi .
14. Do czterech warstw chmur zgodnie z pkt.  4.5.4.2 e). 
15. Obja nienie tekstem otwartym b dzie u yte zgodnie z pkt.  4.8.1.2. 
16. B dzie do czane zgodnie z pkt.  6.3.2 Rozdzia  6. 
17. Liczba wska ników zmian b dzie ograniczana do minimum zgodnie z pkt. 2.2.1 Dodatek 5, zwykle nie 

przekraczaj c trzech grup. 
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Tabela A 3–2.    Szablon METAR i SPECI 

Klucz:    M  =   w czone obowi zkowo, cz  ka dej informacji;  
    C   =   w czone warunkowo, w zale no ci od warunków meteorologicznych lub metod   
                                        obserwacji; 
    O   =   w czone opcjonalnie. 

Uwaga 1. — Zakres i rozdzielczo  dla elementów liczbowych zawartych w lokalnych regularnych i specjalnych 
komunikatach, przedstawione s   w tabeli A3-5 niniejszego dodatku. 

Uwaga 2. — Obja nienia do u ytych skrótów zawarte s  w „Kody i skróty stosowane w mi dzynarodowym 
lotnictwie cywilnym” („Procedures for Air Navigation Services – ICAO Abbreviations and Codes”, PANS-ABC, 
Doc 8400).  

Element
okre lony  
w rozdziale 4

Szczegó owa zawarto Szablon(y) Przyk ady

Identyfikacja 
komunikatu  (M) 

Typ komunikatu (M) METAR, METAR COR, SPECI lub SPECI COR METAR    
METAR COR 
SPECI

Wska nik lokalizacji 
(M)

Wska nik lokalizacji ICAO (M) nnnn YUDO1

Czas obserwacji (M) Data i czas obserwacji (UTC) (M) nnnnnnZ 221630Z 

Identyfikacja 
automatycznego lub 
utraconego komunikatu 
(C)2

Identyfikator automatycznego lub 
utraconego komunikatu (C) 

AUTO lub NIL AUTO       
NIL

KONIEC METAR,  JE LI KOMUNIKAT ZOSTA  UTRACONY 

Kierunek wiatru (M) nnn VRB

Pr dko  wiatru (M) [P]nn[n] 

Znacz ce zmiany predko ci (C)3 G[P]nn[n] 

Jednostki miary (M) MPS (lub KT) 

Wiatr przy ziemi (M) 

Znacz ce zmiany kierunku (C)4 nnnVnnn — 

24004MPS             VRB1MPS  
(24008KT)             (VRB2KT) 
19006MPS  
(19012KT)  
00000MPS  
(00000KT)  
140P49MPS  
(140P99KT) 

12003G09MPS  
(12006G18KT)  
24008G14MPS 
 (24016G28KT) 

02005MPS 350V070 
(0201OKT 350V070)

Widzialno  przewa aj ca lub 
minimalna (M)5

nnnn Widzialno  (M) 

Widzialno  minimalna I kierunek 
widzialno ci minimalnej (C)7

Nnnn[N] lub nnnn[NE] lub nnnn[E] lub nnnn[SE] 
lub nnnn[S] lub nnnn[SW] lub nnnn[W] lub 
nnnn[NW]  

0350                      CAVOK  
7000 
9999 
0800 

2000 1200NW  
6000  2800E 
6000 2800 

Nazwa elementu (M) R 

Droga startowa (M) nn[L]/ lub nn[C]/ lub nn[R]/ 

RVR (C)6

RVR (M) [P lub M]nnnn 

C
A
V
O
K

R32/0400 
R10/M0050 
R14L/P2000 

R16L/0650 R16C/0500 
R16R/0450 R17L/0450 
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Element
okre lony  

w rozdziale 4
Szczegó owa zawarto Szablon(y) Przyk ady

Zmiany RVR (C)8 V[P lub M]nnnn 

Ostatnia tendencja RVR (C)9 U, D lub N 

R20/0700V1200  
R19/0350VP1200 
R12/1100U  
R26/0550N R20/0800D 

R09/0375V0600U 
R10/M0150V0500D 

Intensywno  lub blisko
pogody bie cej (C)11

-lub + — VC Pogoda bie ca (C)2,10 

Charakterystki i typ pogody 
bie cej (M)12

DZ lub RA lub 
SN lub SG lub  
PL lub DS lub 
SS lub
FZDZ lub
FZRA lub 
FZUP13 lub 
FC14 lub  
SHGR lub  
SHGS lub
SHRA lub  
SHSN lub
SHUP13 lub
TSGR lub
TSGS lub  
TSRA lub  
TSSN lub 
TSUP13 lub UP13

IC lub FG lub
BR lub SA lub
DU lub HZ lub
FU lub VA lub
SQ lub PO lub
TS lub
BCFG lub
BLDU lub
BLSA lub
BLSN lub
DRDU lub
DRSA lub
DRSN lub 
FZFG lub
MIFG lub
PRFG

FG lub PO lub
FC lub
DS lub
SS lub
TS lub
SH lub
BLSN lub
BLSA
 lub
 BLDU lub VA

RA                    HZ             VCFG 
+TSRA             FG              VCSH 
+DZ                  VA             VCTS 
-SN                    MIFG         VCBLSA 

+TSRASN
-SNRA

DZ  FG 
+SHSN BLSN 
UP
FZUP

Wielko  zachmurzenia  
i wysoko  podstawy lub 
widzialno  pionowa (M) 

FEWnnn lub
SCTnnn
 lub
BKNnnn lub
OVCnnn lub 
//////13

VVnnn lub
VV/// 

Chmury (M)14

Rodzaj chmur (C)2 CB lub
TCU lub ///13

—

NSC
lub NCD13

FEW015  VV005               SKC 
OVC030  VV///                  NSC 

SCT010 OVC020              BKN025/// 

BKN009TCU                    NCD 

SCT008 BKN025CB 
/////CB 

Temperatura i 
temperatura punktu rosy 
(M)

Temperatura i temperatura punktu 
rosy (M) 

[M]nn/[M]nn 17/10 
02/M08 
M01/M10 

Nazwa elementu (M) Q Ci nienie  (M) 

QNH (M) nnnn 

Q0995 
Q1009 
Q1022 
Q0987 

Pogoda  bie ca(C)2,10 REFZDZ lub REFZRA lub REDZ lub RE[SH]RA lub RERASN lub 
RE[SH]SN ub RESG lub RESHGR lub RESHGS lub REBLSN lub 
RESS lub REDS lub RETSRA lub RETSSN lub RETSGR lub 
RETSGS lub RETS lub REFC lub REVA lub REPL lub REUP13 lub 
REFZUP13 lub RETSUP13 lub RESHUP13

Uskok wiatru (C)2 WS Rnn[L] lub WS Rnn[C] lub WS Rnn[R] lub WSALL RWY 

Informacja dodatkowa 
(C)

Temperatura powierzchni morza 
 i stan morza (C)15

W[M]nn/Sn 

REFZRA
RETSRA

WS R03 
WS ALL RWY 
WS R18C 

W15/S2 
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Element
 okre lony  
w rozdziale 4

Szczegó owa zawarto Szablon(y) Przyk ady

Oznaczenie drogi 
startowej (M) 

Nn 

Osad na drodze 
startowej (M) 

n lub  /

Wielko
zanieczyszcze  drogi 
startowej  (M) 

n lub  /

Grubo  osadu (M) nn lub //

 Stan 
drogi 
startowej 
(C)16

Wspó czynnk tarcia lub 
warunki hamowania 
(M)

nn lub //

CLRD//

R/SNOCLO R99/421594 
R/SNOCLO 
R14L/CLRD// 

Wska nik zmian (M)18 NOSIG BECMG lub TEMPO 

Okres zmian (C)2  FMnnnn i/lub
TLnnnn 
lub
ATnnnn 

Wiatr (C)2  nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS 
(lub
nnn[P]nn|G[P]nn]KT) 

Widzialno  przewa aj ca (C)2  nnnn 

Intensywno  zjawisk  
pogody (C)11

-lub+ —

C
A
V
O
K

Charakterystyka i typ zjawiska  
pogody (C)2,10,12

 DZ lub RA lub
SN lub SG lub
PL lub DS lub 
SS lub
FZDZ lub
FZRA lub
SHGR lub
SHGS lub
SHRA lub
SHSN lub 
TSGR lub
TSGS lub
TSPL lub
TSRA lub
TSSN

IC lub  FG lub
BR lub  SA lub
DU lub HZ lub
FU lub  VA lub 
SQ lub  PO lub
FC lub  TS lub
BCFG lub
BLDU lub
BLSA   lub
BLSN lub
BRDU  lub
DRSA   lub
DRSN lub
FZFG lub
MIFG lub
PRFG

N
S
W

NOSIG       BECMG FEW020 

TEMPO 25018G25MPS 
(TEMPO 25Q36G50KT) 

BECMG FM1030 TL1130 CAVOK 

BECMG TL1700 0800 FG 

BECMG AT1800 9000 NSW 

BECMG FM1900 0500 +SNRA 

BECMG FM1100 SN TEMPO FM1130  
BLSN

TEMPO FM0330 TL0430 FZRA 

Prognoza trend (O)17

Wielko  zachmurzenia  
i wysoko  podstawy lub 
widzialno  pionowa (C)2

 FEWnnn lub
SCTnnn
lub
BKNnnn 
lub
OVCnnn 

VVnnn lub
VV/// 

N
S
C

 TEMPO TL1200 0600 BECMG AT1200 8000 
NSW NSC 

BECMG  AT1130   OVC010 
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Element
okre lony w  
rozdziale 4

Szczegó owa zawarto Szablon(y) Przyk ady

 Rodzaj chmur (C)2
CB lub TCU —     N 

    S
   C

 TEMPO  TL1530  + SHRA  BKN012CB 

Uwagi: 

1. Lokalizacja fikcyjna. 
2. B dzie do czone, kiedy da si  zastosowa .
3. B dzie do czone, zgodnie z pkt.  4.1.5.2 c). 
4. B dzie do czone, zgodnie z pkt.  4.1.5.2 b) 1). 
5. B dzie do czone, zgodnie z pkt. 4.2.4.4 b). 
6. B dzie do czane, zgodnie z pkt. 4.2.4.4 a). 
7. B dzie do czane, je li widzialno  lub RVR < 1500 m,dla maksymalnie czterech dróg startowych 

zgodnie z pkt. 4.3.6.5 b). 
8. B dzie do czane, zgodnie z pkt. 4.3.6.6 b). 
9. B dzie do czane, zgodnie z pkt. 4.3.6.6 a). 
10. Jedna lub wi cej, maksymalnie do trzech grup, zgodnie z pkt. 4.4.2.8 a, 4.8.1.1 i p. 2.2.4.1 w Dodatku 5. 
11. B dzie do czane, kiedy da si  zastosowa , nie kwalifikowane dla intensywno ci umiarkowanej 

zgodnie z pkt. 4.4.2.7.  
12. Opady typu wymienionego w pkt. 4.4.2.3 a) mog  by czone zgodnie z pkt. 4.4.2.8 c  i  pkt.  2.2.4.1  

w Dodatku 5. Tylko umiarkowane lub silne opady b d  opisywane w prognozie trend, zgodnie  
z pkt.  2.2.4.1 w Dodatku 5. 

13. Tylko dla komunikatów automatycznych. 
14. Trudne zastosowanie do wskazywania tornad lub tr b wodnych, umiarkowane (niekwalifikowane) do 

wskazywania chmur lejowych nie stykaj cych si  z ziemi .
15. Do czterech warstw chmur, zgodnie z pkt.  4.5.4.3 e). 
16. B dzie do czane, zgodnie z pkt.  4.8.1.5 a). 
17. B dzie do czane, zgodnie z pkt.  4.8.1.5 b). 
18. B dzie do czane, zgodnie z pkt.  6.3.2 w Rozdziale 6. 
19. Liczba wska ników zmian powinna by  minimalna, zgodnie z pkt. 2.2.1 w Dodatku 5, zwykle nie 

przekracza trzech grup. 

Tabela A3–3.    U ycie wska ników zmian w prognozie trend 

Wska nik zmian Wska nik czasu i  okres Znaczenie

NOSIG — nie s  prognozowane adne znacz ce zmiany

BECMG FM n1n1n1n1 TLn2n2n2n2 zmiana jest 
prognozowana

zaczyna si  o n1n1n1n1 UTC i jest  zako czona o n2n2n2n2 UTC

TLnnnn zaczyna si  na pocz tku okresu prognozy trend i jest zako czona o nnnn UTC

FMnnnn zaczyna si  o nnnn UTC i jest zako czona wraz z  ko cem okresu prognozy 
trend

ATnnnn wyst pi o nnnn UTC (okre lony czas)

— a)   zaczyna si  na pocz tku okresu prognozy trend i jest zako czona wraz  
z ko cem okresu prognozy trend, lub 

b)   czas jest niepewny

TEMPO FMn1n1n1n1 TLn2n2n2n2 prognozowane s
chwilowe  wahania

zaczyna si  o n1n1n1n1 UTC i ustaje o n2n2n2n2 UTC

TLnnnn zaczyna si  na pocz tku okresu prognozy trend i ustaje o nnnn UTC

FMnnnn zaczyna si  o nnnn UTC i ustaje wraz  z ko cem okresu prognozy trend 

— zaczyna si  na pocz tku okresu prognozy trend i ustaje wraz z ko cem okresu 
prognozy trend 

Tabela A 3–4.   Przedzia y i rozdzielczo  dla liczbowych warto ci elementów 



Dziennik Urzędowy 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 1 — 122 — Poz. 1

Za cznik 3 – S u ba meteorologiczna dla mi dzynarodowej eglugi powietrznej                           Dodatek 3                           

18/11/10 APP 3-26                                                                          

Tabela A 3–4.   Przedzia y i rozdzielczo  dla liczbowych warto ci elementów 
 zawartych w lokalnej informacji meteorologicznej

Element okre lony w rozdziale 4 Przedzia Rozdzielczo

Droga startowa: 01–36 1

Kierunek wiatru: •true 010–360 10

Pr dko  wiatru: MPS
KT

        1–99* 
1–199* 

1
1

Widzialno :
M
M

KM
KM

0–750 
800–4900 

5–9
10- 

50
100

1
0 (sta a warto : 10 KM) 

RVR: M
M
M

0–375 
400–750 

800–2 000 

25
50

100

Widzialno  pionowa:
M
M

FT  
FT

0–75** 
90–600 
0–250** 

300–2 000 

15
30
50

100

Chmury: wysoko  podstawy:
M
M

FT  
FT

0 – 75** 
90–3000 
0–250** 

300–10000 

15
30
50

100

Temperatura; 
 temperatura punktu rosy:

°C
-80 – +60 1

QNH; QFE: hPa        0500–1 100 1

• Brak jest wymaga  lotniczych dla komunikatu o wietrze przyziemnym o pr dko ci 50 m/s (100 kt) lub wi kszej. W razie 
potrzeby,  zapis mo e by  wykorzystywany dla komunikatów o wietrze do 99 m/s (199 kt) dla celów nie lotniczych. 

• W warunkach podanych w pkt. 4.5.4.2; w innym przypadku rozdzielczo  30 m (100 ft) 
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Tabela A3–5.   Przedzia y i rozdzielczo  dla liczbowych warto ci elementów zawartych  
w komunikatach METAR i SPECI 

Element  okre lony w rozdziale 4 Przedzia Rozdzielczo

Droga startowa: (bez jednostek) 01–36 1

Kierunek wiatru: 0 true 000–360 10

Pr dko  wiatru: MPS
KT

00–99*  
00–199*

1
1

Widzialno : M
M
M
M

0000–0750 
0800–4 900  
5 000–9 000  
10 000-

50
100  

1 000  
0 (sta a warto : 9999)

RVR: M
M
M

0000–0375 
0400–0750 
0800–2 000

25
50
100

Widzialno  pionowa: 30 M (100 FT) 000–020 1

Chmury: wysoko  podstawy: 30 M (100 FT)  000–100  1

Temperatura, 
temperatura punktu rosy: °C -80 – +60 1

QNH: hPa 0850–1 100 1

Temperatura powierzchni morza: °C -10 – +40 1

Stan morza: (bez jednostek) 0 –9 1

Stan drogi startowej: Oznaczenie drogi startowej:  (bez jednostek) 01–36;  88; 99 1

Osad na drodze startowej: (bez jednostek) 0–9 1

Wielko  zanieczyszcze  drogi 
startowej:  

(bez jednostek) 1; 2; 5; 9 —

Grubo  osadu  (bez jednostek) 00 - 90; 92 - 99 1

Wspó czynnk tarcia lub 
warunki hamowania: 

(bez jednostek) 00–95; 99 1

*  Brak jest wymaga  lotniczych dla komunikatu o wietrze przyziemnym o pr dko ci 50 m/s (100 kt) lub wi kszej. W razie potrzeby, 
zapis mo e by  wykorzystywany dla komunikatów o wietrze do 99 m/s (199 kt) dla celów nie lotniczych. 
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Przyk ad A3–1. Komunikat regularny 

a) Lokalny komunikat regularny (ta sama lokalizacja i warunki meteorologiczne jak dla METAR):

MET REPORT YUDO 221630Z WIND 240/4 MPS VIS 600M RVR RWY 12 TDZ 1000M FG MOD DZ FG CLD 
SCT  300M  OVC  600M  T17  DP16  QNH  1018HPA TREND BECMG TL1700 VIS 800M FG BECMG AT1800  
VIS 10KM NSW

b) METAR dla YUDO (Donlon/International)*:

         METAR YUDO 221630Z 24004MPS 0600 R12/1000U DZ FG SCT010 OVC020 17/16 Q1018 BECMG TL1700   
         0800 FG BECMG ATI800 9999 NSW 

c) Znaczenie obu komunikatów:

Komunikat regularny dla Donlon/International*, wydany 22 bm., o godzinie 1630 UTC, kierunek wiatru przy 
ziemi 240 stopni, pr dko  wiatru 4 metry na sekund , widzialno  600 metrów,(widzialno  wzd u  drogi 
startowej w lokalnym raporcie; przewa aj ca widzialno  w METAR);  widzialno  dla strefy przyziemienia 
drogi startowej nr 12 wynosi 1 000 metrów i wykazuje tendencj  wzrostow  w ci gu ostatnich 10 minut (RVR 
tendencja w czana jest tylko do depesz METAR), mg a i umiarkowana m awka, zachmurzenie 3/8 do 4/8  
o podstawie 300 metrów, 8/8 o podstawie 600 metrów, temperatura 17 stopni Celsjusza, temperatura punktu rosy 
16 stopni Celsjusza, QNH 1 018 hektopaskali, prognoza trend w ci gu dwóch nast pnych godzin; widzialno
b dzie 800 metrów we mgle do 1700 UTC (wzd u  pasa w raporcie lokalnym; przewa aj ca widzialno
w depeszy METAR); od 1800 UTC widzialno  wzro nie do 10 kilometrów i wi cej (wzd u  pasa w raporcie 
lokalnym; przewa aj ca widzialno  w depeszy METAR); nie wyst pi adne istotne zjawiska pogody. 

*    Lokalizacja fikcyjna: 

Uwaga. — W niniejszym przyk adzie jednostkami s  „metry na sekund ” i „metry”, które s  u yte odpowiednio 
dla pr dko ci wiatru i wysoko ci podstawy chmur. Zamiast nich, zgodnie z Za cznikiem 5, mog  by  u yte
odpowiednie alternatywne jednostki spoza uk adu SI:  „w z y” i „stopy”. 
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Przyk ad A3–2. Komunikat specjalny 

a) Lokalny komunikat specjalny (ta sama lokalizacja i  warunki pogodowe jak w SPECI):

SPECIAL YUDO 151115Z WIND 050/25KT MAX37 MNM10 VIS 1200M RVR RWY 05 ABV 1800 HVY  
TSRA  CLD BKN CB 500FT T25 DP22 QNH 1018HPA TREND TEMPO TL1200 VIS 600M  BECMG  
AT1200 VIS 8KM NSW NSC 

b) SPECI dla YUDO (Donlon/International)* 

SPECI YUDO 151115Z 05025G37KT  3000 1200NE+TSRA BKN005CB 25/22 Q1008 TEMPO TL1200 
0600 BECMG AT1200 8000 NSW NSC  

c) Znaczenie obu komunikatów:

Wybrany specjalny komunikat dla Donlon/International* wydany w dniu 15 bm. o godzinie 1115 UTC, 
kierunek wiatru przyziemnego 050 stopni, pr dko  wiatru 25 w z ów, porywy mi dzy 10 i 37 w z ów
(minimalny wiatr nie jest w czany do SPECI),  widzialno  1 200 metrów (wzd u  pasa w lokalnym raporcie 
specjalnym), przewa aj ca widzialno  3 000 metrów (w SPECI) z minimaln  widzialno ci  1200 metrów  
w kierunku pó nocno-wschodnim (zmiany widzialno ci dla ró nych kierunków podajemy tylko w SPECI), 
RVR ponad 1 800 metrów na pasie 05 (RVR nie jest wymagany  w SPECI z przewa ajac  widzialno cia
3 000 metrów); burza z silnym deszczem, zachmurzenie 5/8–7/8 Cumulonimbus o podstawie 500 stóp, 
temperatura 25 stopni Celsjusza, temperatura punktu rosy 22 stopnie Celsjusza, QNH 1 008 hektopaskali, 
prognoza trend w ci gu nast pnych dwóch godzin, widzialno  chwilowo 600 metrów (wzd u  pasa  
w lokalnym raporcie specjalnym; przewa aj ca widzialno  w SPECI) od 1115 do 1200 UTC, od 1200 UTC 
widzialno  8 km (wzd u  pasa w lokalnym raporcie specjalnym; przewa aj ca widzialno  w SPECI), burza 
zaniknie i nie przewiduje si  istotnych zjawisk pogody i  znacz cych chmur. 

*    Lokalizacja fikcyjna:

Uwaga: W niniejszym  przyk adzie jednostkami s  „metry na sekund ” i „metry”, które u yte s  odpowiednio 
dla pr dko ci wiatru i wysoko ci podstawy chmur. Zamiast nich, zgodnie z  Za cznikiem 5, mog  by  u yte
odpowiednie alternatywne jednostki spoza uk adu SI:  „w z y” i  „stopy”. 

Przyk ad A3–3. Komunikat o aktywno ci wulkanicznej 

VOLCANIC ACTIVITY REPORT YUSB* 231500 MT TROJEEN* VOLCANO N5605 W12652 ERUPTED 
231445 LARGE ASH CLOUD EXTENDING TO APPROX 30000 FEET MOVING SW 

Znaczenie: 

Komunikat o aktywno ci wulkanicznej, wydany przez stacj  meteorologiczn  Siby/Bistock, o godzinie 1500 UTC  
w dniu 23 bm. Erupcja  wulkanu Mt. Trojeen po o onego 56 stopni 5 minut szeroko ci geograficznej pó nocnej  
i 126 stopni 52 minuty d ugo ci geograficznej zachodniej, o godzinie 1445 UTC dnia  23; zaobserwowano du
chmur  py u rozbudowan  do wysoko ci oko o 30 000 stóp, przemieszczaj c  si  w kierunku po udniowo 
zachodnim. 

*   Lokalizacja fikcyjna.
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DODATEK 4. 

   SPECYFIKACJE TECHNICZNE DOTYCZ CE OBSERWACJI  
I KOMUNIKATÓW ZE STATKÓW POWIETRZNYCH 

(patrz Rozdzia  5 niniejszego Za cznika)

1. ZAWARTO  KOMUNIKATÓW Z POWIETRZA 

1.1  Regularne komunikaty z powietrza przesy ane czem „powietrze–ziemia” 

1.1 .1  Je li jest wykorzystywane cze przysy ania danych „powietrze–ziemia” oraz zastosowanie ma ADS lub 
SSR w trybie Modu S, to  elementami sk adowymi regularnych komunikatów z powietrza s :

Oznacznik rodzaju depeszy 
Znak rozpoznawczy statku powietrznego 

Blok danych 1 
Szeroko  geograficzna
D ugo  geograficzna 
Poziom 
Czas

Blok danych 2 
Kierunek wiatru 
Pr dko  wiatru 
Wska nik dok adno ci pomiaru wiatru  
Temperatura powietrza 
Turbulencja (je li dane s  dost pne) 
Wilgotno  (je li dane s  dost pne) 

Uwaga. —  Je li jest stosowane ADS lub SSR w trybie Modu S, to wówczas wymagania dotycz ce regularnych 
komunikatów z powietrza mog  by  spe nione przez po czenie zasadniczego bloku danych ADS/SSR w Modzie S 
(blok danych 1) i bloku danych z informacjami meteorologicznymi (blok danych 2), dost pnych w meldunkach 
ADS lub SSR w Modzie S. Format komunikatów ADS jest okre lony w PANS — ATM (Doc 4444) pkt. 4.11.4  
 i   Rozdziale 13, a format wiadomo ci SSR w Modzie S jest okre lony w Za czniku 10 ICAO, Tom III, Cz  I 
„Cyfrowe systemy transmisji danych” („Digital Data Communication Systems”) Rozdzia  5. 

1.1.2 Je li jest wykorzystywane cze przesy ania danych „powietrze–ziemia” a ADS i SSR w Modzie S nie maj
zastosowania, to elementy sk adowe regularnych komunikatów z powietrza powinny by  zgodne z pkt. 1.3.

Uwaga. —  Je li wykorzystywane jest cze przesy ania danych „powietrze–ziemia”, a ADS i SSR w Modzie S 
nie maj  zastosowania, to  wymagania dotycz ce regularnych komunikatów z powietrza mog  by  spe nione 
przy wykorzystaniu kana u czno ci „kontroler–pilot”, poprzez cze przesy ania danych CPDLC (aplikacja 
„Position report” (meldunek o po o eniu)). Szczegó y dotycz ce wykorzystania czy przesy ania danych 
okre lone s  w „Podr czniku transmisji danych ATS” („Manual of Air Traffic Services Data Link Applications”, 
Doc 9694)  i w Za czniku 10 ICAO, Tom III, Cz  I. 

1.2  Specjalne komunikaty z powietrza przesy ane czem „powietrze–ziemia” 

Je li jest wykorzystywane cze przesy ania danych „powietrze–ziemia”, elementami sk adowymi specjalnych 
komunikatów z powietrza s :

Oznacznik rodzaju depeszy 
Znak rozpoznawczy statku powietrznego 

Blok danych 1 
Szeroko  geograficzna
D ugo  geograficzna 
Poziom 
Czas
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Blok danych 2 
Kierunek wiatru 
Pr dko  wiatru 
Wska nik dok adno ci pomiaru wiatru 
Temperatura powietrza 
Turbulencja (je li dane s  dane) 
Wilgotno  (je li dane s  dost pne) 

Blok danych 3 
Wybrany z listy przedstawionej w tabeli A4-1 jeden z warunków uprawniaj cy do wydania 
specjalnego  meldunku z powietrza. 

Uwaga 1. —  Wymagania dotycz ce specjalnego komunikatu z powietrza, mog  by  spe nione z wykorzystaniem 
czy przesy ania danych (D-FIS) (aplikacja specjalny meldunek z powietrza „Special air–report service”). 

Szczegó y dotycz ce wykorzystania czy przesy ania danych okre lone s  w Doc 9694. 

Uwaga 2. —  W przypadku przekazywania specjalnego komunikatu z powietrza dotycz cego przederupcyjnej 
aktywno ci wulkanu, erupcji wulkanu lub chmury py u wulkanicznego, dodatkowe wymagania s  przedstawione 
w pkt. 4.2. 

1.3  Specjalne komunikaty z powietrza przesy ane drog  foniczn

Je li jest wykorzystywana czno  foniczna, elementami sk adowymi w specjalnych komunikatach z powietrza 
s :

Oznacznik rodzaju depeszy 

Sekcja 1 (Informacja o pozycji) 
Znak rozpoznawczy statku powietrznego 
Pozycja lub d ugo  i szeroko  geograficzna 
Czas
Poziom lotu lub wysoko  poziomu 

Sekcja 2 (Informacja operacyjna) 
Przewidywany czas przylotu 
Zasi g

Sekcja 3 (Informacja meteorologiczna) 
Wybrany z listy przedstawionej w tabeli A4-1, jeden z warunków uprawniaj cy do wydania 
specjalnego meldunku z powietrza. 

Uwaga 1. —  Komunikaty z powietrza uwa ane s  za regularne. Oznacznik rodzaju depeszy dla specjalnego 
komunikatu z powietrza okre lony jest w PANS – ATM (Doc 4444), Za cznik 1. 

Uwaga 2. —  W przypadku przekazywania specjalnego komunikatu z powietrza, dotycz cego przederupcyjnej 
aktywno ci wulkanu, erupcji wulkanu lub chmury py u wulkanicznego, dodatkowe wymagania przedstawia  
pkt 4.2. 

2.  KRYTERIA DLA KOMUNIKATÓW 

2.1  Wst p

Je eli cze przesy ania danych „powietrze–ziemia” jest wykorzystywane do przekazywania komunikatów  
z powietrza, wówczas b d  one zawiera  dane odno nie kierunku wiatru, pr dko ci wiatru, oznaczenia cechy 
wiatru, temperatury, turbulencji i wilgotno ci, wed ug poni szych kryteriów. 

APP 4-2
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2.2  Kierunek wiatru 

Kierunek wiatru powinien by  podawany stopniach, a warto ci powinny zosta  zaokr glone do pe nych 
warto ci.

2.3  Pr dko  wiatru 

Pr dko  wiatru powinna by  podawana w metrach na sekund  (m/s) lub w z ach (kt), zaokr glonych do 1 m/s 
(1 kt). Jednostki pomiarowe u yte do pomiaru pr dko ci wiatru powinny by  opisane. 

2.4  Wska nik dok adno ci pomiaru wiatru 

Warto  wska nika dok adno ci pomiaru wiatru nale y podawa  jako 0, gdy k t skr tu wynosi mniej ni  5°,

i jako 1, gdy k t skr tu wynosi  5° lub wi cej. 

2.5  Temperatura 

Temperatura powinna by  opisywana z dok adno ci  do dziesi tych cz ci stopnia Celsjusza (°C). 

2.6  Turbulencja 

Turbulencja powinna by  opisywana w jednostkach szybko ci rozproszenia wiru (EDR). 

2.6.1  Regularne komunikaty z powietrza 

O turbulencji nale y informowa  w komunikatach podczas lotu po trasie. Komunikaty dotyczy  maj  15-
minutowego okresu bezpo rednio poprzedzaj cego obserwacj . Nale y poda  zarówno redni , jak i szczytow
warto  turbulencji, cznie z czasem wyst pienia warto ci szczytowej zaokr glonym do najbli szej minuty. 
Warto redni  i szczytow  nale y podawa  w kategoriach indeksu turbulencji  EDR. Czas wyst pienia 
warto ci szczytowej nale y podawa  zgodnie z tabel  A4-1. O turbulencji nale y informowa  podczas fazy 
wznoszenia dla pierwszych 10 minut lotu i meldunki powinny odnosi  si  do 30-sekundowego okresu przed 
obserwacj . Nale y obserwowa  szczytowe nat enie turbulencji. 

2.6.2  Interpretacja wska nika turbulencji 

Turbulencj  nale y uwa a  za: 

a) siln , gdy warto  szczytowa indeksu turbulencji  EDR przekracza 0,7; 

b) umiarkowan , gdy warto  szczytowa indeksu turbulencji EDR jest wi ksza od 0,4 i mniejsza b d
równa 0,7; 

c) s ab , gdy warto  szczytowa indeksu turbulencji EDR jest wi ksza od 0,1 i mniejsza b d  równa 0,4; i 

d) nil (brak turbulencji), gdy warto  szczytowa indeksu turbulencji EDR mniejsza lub równa  0,1. 

Uwaga. — EDR jest miar  turbulencji niezale n  od statku powietrznego. Zale no  pomi dzy indeksem EDR  
i odczuwaniem turbulencji jest funkcj  typu statku powietrznego, jego masy, kszta tu, konfiguracji i pr dko ci
wzgl dem powietrza. Warto ci EDR podane powy ej opisuj  poziom intensywno ci dla redniej wielko ci
transportowego statku powietrznego przy typowych warunkach trasy (to jest: wysoko ci, pr dko ci wzgl dem 
powietrza i masie). 

2.6.3  Specjalne komunikaty z powietrza 

Specjalne komunikaty z powietrza dotycz ce turbulencji nale y przekazywa  podczas ka dej fazy lotu, gdy 
warto  szczytowa EDR przekroczy 0,4. Specjalne komunikaty z powietrza dotycz ce turbulencji maj  odnosi
si  do 1-minutowego okresu bezpo rednio poprzedzaj cego obserwacj . Nale y poda  zarówno redni , jak  
i szczytow  warto  turbulencji. Warto redni  i szczytow  nale y podawa  w kategoriach indeksu turbulencji 
EDR. Specjalne komunikaty z powietrza nale y przekazywa  co 1 minut  do chwili, gdy szczytowa warto
EDR zmniejszy si  poni ej 0,4. 
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2.7  Wilgotno

Wilgotno  powinna by  opisywana jako wilgotno  wzgl dna, zaokr glona do ca kowitych warto ci.

Uwaga. — Zakresy i rozdzielczo  dla elementów meteorologicznych zawartych w komunikatach z powietrza, s
przedstawione w tabeli A4-3.

3. WYMIANA KOMUNIKATÓW Z POWIETRZA 

3.1  Odpowiedzialno  meteorologicznych biur nadzoru 

3.1.1   Meteorologiczne biuro nadzoru przekazuje bez opó nienia specjalne komunikaty z powietrza otrzymane 
przy wykorzystaniu rodków czno ci fonicznej, do WAFC. 

3.1.2 Meteorologiczne biuro nadzoru przekazuje bez opó nienia otrzymywane specjalne komunikaty  
z powietrza dotycz ce przederupcyjnej aktywno ci wulkanu, erupcji wulkanu lub chmury py u wulkanicznego, 
do w a ciwych VAAC. 

3.1.3 Je li w meteorologicznym biurze nadzoru zosta  przyj ty specjalny komunikat z powietrza, ale wed ug 
synoptyka zjawisko, które by o przyczyn  wydania komunikatu nie b dzie dalej istnia o i nie ma potrzeby 
wydania informacji SIGMET, mimo to nale y rozpowszechni  powy szy specjalny komunikat z powietrza, 
zgodnie z zasadami wysy ania informacji SIGMET, ustalonymi w pkt. 1.2.1 w Dodatku 6, tzn. do 
meteorologicznych biur nadzoru, WAFC i innych biur meteorologicznych, zgodnie z regionalnym porozumieniem 
eglugi powietrznej. 

Uwaga. — Wzór u ywany do specjalnych komunikatów z powietrza maj cych po czenie z lotniskiem w dodatku 
6, Tabela A6-1. 

3.2  Odpowiedzialno wiatowych centrów prognoz obszarowych 

Komunikaty z powietrza otrzymane przez WAFC s  dalej rozpowszechniane w formie ród owych danych 
meteorologicznych. 

Uwaga. — Rozpowszechnianie ród owych danych meteorologicznych jest zwykle realizowane z wykorzystaniem 
globalnego systemu telekomunikacyjnego WMO. 

3.3  Dodatkowe rozsy anie komunikatów z powietrza 

Zalecenie. — W przypadku, gdy dla zaspokojenia specjalnych potrzeb lotniczych lub meteorologicznych, jest 
wymagane dodatkowe rozpowszechnianie komunikatów z powietrza, powinno by  to ustalone pomi dzy
zainteresowanymi w adzami meteorologicznymi. 

3.4  Posta  komunikatów z powietrza 

Komunikaty z powietrza s  rozpowszechniane w takiej postaci, w jakiej zosta y odebrane.  
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4.  SZCZEGÓLNE ZALECENIA DOTYCZ CE KOMUNIKOWANIA O USKOKU WIATRU  
I PYLE WULKANICZNYM 

4.1  Informowanie o uskoku wiatru 

4.1 .1 Zalecenie. — Je li przekazuje si  obserwacj  ze statku powietrznego, dotycz c  obserwowanego uskoku 
wiatru w czasie wznoszenia po starcie lub podej cia do l dowania, nale y poda  w niej typ statku powietrznego. 
                                                                                    
4.1.2 Zalecenie. — W przypadku, kiedy w komunikatach i w prognozach podaje si  informacje o uskoku wiatru 
dla stref wznoszenia po starcie lub podej cia do l dowania, ale faktycznie uskok wiatru nie wyst puje, dowódca 
za ogi powinien powiadomi  o tym w a ciwy organ s u b ruchu lotniczego, tak szybko, jak jest to mo liwe,
chyba e dowódcy za ogi jest wiadome, e w a ciwy organ s u b ruchu lotniczego zosta  ju  o tym 
powiadomiony przez poprzedni statek powietrzny. 

4.2  Informowanie o aktywno ci wulkanicznej po wykonaniu lotu 

Uwaga. —  Szczegó owe instrukcje dotycz ce sporz dzania i przekazywania rezultatów obserwacji dotycz cych 
aktywno ci wulkanicznej, s  podane w PANS – ATM, (Doc. 4444), Za cznik 1. 

4.2.1 Po przybyciu statku powietrznego na lotnisko, u ytkownik statku powietrznego lub cz onek za ogi 
lotniczej bezzw ocznie dostarcza do lotniskowego biura meteorologicznego wype niony formularz komunikatu 
o aktywno ci wulkanicznej. Je eli na lotnisku dost p do lotniskowego biura meteorologicznego jest utrudniony, 
wype niony formularz powinien by  przekazany zgodnie z miejscowymi ustaleniami, dokonanymi pomi dzy
w adz  meteorologiczn  i u ytkownikami. 

4.2.2 Otrzymany przez biuro meteorologiczne, wype niony formularz komunikatu o aktywno ci wulkanicznej, 
jest bezzw ocznie przekazywany do meteorologicznego biura nadzoru, odpowiedzialnego za prowadzenie 
meteorologicznego nadzoru w rejonie informacji powietrznej, w której aktywno  wulkanu zosta a
zaobserwowana.
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Tabela A4–1. Szablon dla specjalnego komunikaty z powietrza (downlink)

Klucz:     M  =   w czone obowi zkowo, cz  ka dej informacji. 
    C   =   w czone warunkowo, kiedy ma zastosowanie. 
     
Uwaga. — Informacja jest  przekazywana przez dowódc  za ogi. Aktualnie tylko informacja o warunkach „SEV 

TURB”jest generowana automatycznie (patrz pkt  2.6.3). 

Element okre lony w rozdziale 5 Szczegó owa zawarto Szablon(y) Przyk ady

Identyfikacja typu komunikatu 
(M)

Typ komunikat z powietrza (M) ARS ARS 

Identyfikacja statku powietrznego 
(M)

Znak wywo awczy statku 
powietrznego (M) 

nnnnnn VA812 

BLOK DANYCH 1 

Szeroko  geograficzna (M) Szeroko  geograficzna w 
stopniach i minutach (M) 

Nnnnn lub Snnnn S4506 

D ugo  geograficzna (M) D ugo  geograficzna w stopniach 
i minutach (M) 

Wnnnnn lub Ennnn E01056 

Poziom (M) Poziom lotu (M) FLnnn lub FLnnn to FLnnn FL330 
FL280 to FL310 

Czas (M) Czas wyst pienia w godzinach i 
minutach (M) 

OBS AT nnnnZ OBS AT 1216Z 

BLOK DANYCH 2    

Kierunek wiatru (M) Kierunek wiatru w stopniach (M) nnn/ 262/ 

Pr dko  wiatru (M) Pr dko  wiatru w kilometrach na 
godzin  (lub w z ach) (M) 

nnnMPS (lub nnnKT) 40MPS (080KT) 

Wska nik dok adno ci pomiaru 
wiatru (M) 

Wska nik dok adno ci pomiaru 
wiatru (M) 

n 1 

Temperatura (M) Temperatura powietrza w 
dziesi tkach stopni C (M) 

T[M]nnn T127 
TM455 

Turbulencja (C) Wska nik turbulencji w setkach 
m  s-1  i czas wyst pienia 
maksymalnej warto ci (C)1

EDRnn/nn EDR064/08 

Wilgotno  (C) Wzgl dna wilgotno c w % (C) RHnnn RH054 

BLOK DANYCH 3 

Warunki powoduj ce wydanie 
specjalnego komunikatu z 
powietrza (M)  

 SEV TURB [EDRnn]2 lub
SEV ICE lub
SEV MTW lub
TS GR3 lub
TS3 lub
HVY SS4 lub
VA CLD [FL nnn/nnn] lub
VA5 [MT nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn] 
lub
MOD TURB [EDRnnn]2 lub 
MOD ICE 

SEV TURB EDR076 
VA CLD FL050/100 

Uwaga: 

1. Czas wyst pienia s  podawa  zgodnie z tabel   A4-2. 
2. Turbulencja  podawana zgodnie z pkt. 2.6.3. 
3. Zakryte, wbudowane i rozleg e burze lub burze na linii szkwa ów. 
4. Burza py owa lub piaskowa. 
5. Aktywno  przederupcyjna lub wybuch wulkanu. 
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Tabela A4-2.  Opisywany czas wyst pienia warto ci szczytowej turbulencji 

Warto  szczytowa turbulencji wyst puj ca w ci gu
1-minutowego okresu … minut przed obserwacj

Podawana warto

0–1 0

1–2 1

2–3 2

… …

13–14 13

14–15 14

Informacja niedost pna 15

Tabela A4–3.   Zakresy i rozdzielczo  dla elementów meteorologicznych zawartych w komunikatach  
 z powietrza 

Element okre lony w rozdziale 5 Zakres Rozdzielczo
Kierunek wiatru:                                                      o (stopnie) 000–360 1

Pr dko  wiatru:                                                                MPS  
                                                                                             KT 

00 –125
00–250

1
1

Wska nik dok adno ci pomiaru wiatru:                    (indeks)* 0–1 1

Temperatura:                                                                         °C -80 – +60 0.1

Turbulencja:regularny monunikat z powietrza:              m  s-1     
                                                                   (czas wyst pienia)*

0–2
0–15

0,01
1

Turbulencja: specjalny komunikat z powietrza:             m  s-1     15–27 0,01

Wilgotno :                                                                            % 0–100 1

*Bez jednostek 
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DODATEK 5. 

  SPECYFIKACJE TECHNICZNE DOTYCZ CE PROGNOZ  
(patrz Rozdzia  6 niniejszego Za cznika)

1.  KRYTERIA DOTYCZ CE TAF 

1.1  Struktura TAF 

1.1.1 TAF jest wydawany zgodnie z szablonem przedstawionym w tabeli A5-1 i rozsy any w postaci klucza TAF 
zalecanym przez wiatow  Organizacj  Meteorologiczn .

Uwaga. —  Posta  klucza TAF jest przedstawiona w publikacji WMO Nr 306, „Podr cznik kluczy”, tom I.1, 
cz  — A, „Klucze alfanumeryczne” (Nr  306 „Manual on Codes” Tom I.1, part A  „Alphanumeric Codes”). 

1.1.2.  Zalecenie. — TAF powinien by  rozsy any na podstawie dwustronnych umów pomi dzy zainteresowanymi 
pa stwami wed ug klucza WMO BUFR, dodatkowo do rozsy ania  depesz TAF zgodnie z 1.1.1. 

Uwaga. —  Posta  klucza  BUFR jest zawarta w publikacji WMO „Klucze binarne” (Nr 306 „Manual on 
Codes” Tom I.1, part B  „Binary Codes”). 

1.2  Elementy meteorologiczne zawarte w TAF 

Uwaga. —  Informacje o operacyjnie dost pnych dok adno ciach prognoz, zawiera za cznik B.

1.2.1  Wiatr przyziemny 

W prognozach wiatru przyziemnego powinien by  podawany przewa aj cy kierunek wiatru. Kiedy nie jest 
mo liwym podanie w prognozie przewa aj cego kierunku wiatru z powodu oczekiwanej zmienno ci, np. 
podczas warunków s abego wiatru (mniej ni  1,5 m/s (3 kt)) lub burzy, prognoza kierunku wiatru powinna by
oznaczona jako zmienny u ywaj c skrótu „VRB”. Je eli jest prognozowany wiatr o pr dko ci mniejszej ni
0,5 m/s (1 kt), pr dko  wiatru prognozowanego powinna by  oznaczona jako cisza. Je eli prognoza wiatru 
maksymalnego (porywy) przekracza prognozowane warto ci redniego wiatru o 5 m/s (10 kt) lub wi cej to 
wykonana powinn by  prognoza pr dko ci maksymalnej wiatru. Je eli prognozowana pr dko  wiatru wynosi 
50 m/s (100 kt) lub wi cej, powinna by  wskazana jako wi cej ni  49 m/s (99 kt).    

1.2.2  Widzialno

Zalecenie. — Je eli prognozowana widzialno  jest mniejsza ni  800 m powinna by  podawana z krokiem co  
50 m, kiedy prognoza wynosi 800 m i wi cej, ale mniej ni  5 km, powinna by  podawana z krokiem co 100 m, dla  
wi cej ni  5 km, ale mniej ni  10 km z krokiem co 1 km, oraz 10 km i wi cej wówczas jest podawana jako 10 km, 
oprócz warunków umo liwiaj cych stosowanie CAVOK. Prognozowana powinna by  przewa aj ca widzialno .
Je eli prognozowana jest widzialno  zmienna w ró nych kierunkach, a przewa aj ca widzialno  nie mo e by
prognozowana podaje si  najmniejsz  prognozowan  widzialno .

1.2.3  Zjawiska pogody 

Jedno lub wi cej, maksymalnie do trzech ni ej wymienionych zjawisk pogody lub ich kombinacji, razem z ich 
charakterystykami i — je eli mo liwe — intensywno ci ,  powinny by  prognozowane, je li jest oczekiwane 
ich wyst pienie na lotnisku: 

⎯ marzn ce opady, 
⎯ marzn ca mg a,
⎯ umiarkowany lub silny opad ( cznie z opadem przelotnym), 
⎯ niska zamie  py owa, piaskowa lub nie na, 
⎯ wysoka zamie  py owa, piaskowa lub nie na burza py owa, 
⎯ burza piaskowa, 
⎯ burza (z/bez opadu), 
⎯ szkwa ,
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⎯ tr ba powietrzna (tornado lub tr ba wodna), 
⎯ inne zjawiska meteorologiczne zawarte w Dodatku 3, pkt 4.4.2.3, zgodnie z ustaleniami w adz 

meteorologicznych z w adzami ATS i zaanga owanymi operatorami. 

Oczekiwany koniec wyst powania tych zjawisk powinien by  wskazany skrótem „NSW”. 

1.2.4  Chmury 

Zalecenie. — Ilo  zachmurzenia powinna by  prognozowana z wykorzystaniem skrótów „FEW”, „SCT”, 
„BKN” lub „OVC”,  odpowiednio do warunków. Je eli prognozowany jest brak chmur i skrót „CAVOK” nie jest 
stosowany, powinien by  u yty skrót „NSC”. Je eli oczekuje si , e niebo pozostanie lub stanie si  niewidoczne i 
chmury nie b d  mog y by  prognozowane, a informacja o pionowej widzialno ci jest dost pna na lotnisku, 
widzialno  pionowa powinna by  prognozowana w postaci „VV” poprzedzaj cej warto  liczbow  widzialno ci 
pionowej. Je eli jest prognozowane wyst pienie kilku warstw lub mas chmur, ich ilo  i wysoko  podstawy 
powinny by  w czone w nast puj cym porz dku: 

a) najni sza warstwa lub masa niezale nie od ilo ci jest prognozowana jako FEW, SCT, BKN lub OVC 
odpowiednio; 

b) nast pna warstwa lub masa pokrywaj ca wi cej ni  2/8 jest prognozowana jako SCT, BKN lub OVC 
odpowiednio; 

c) nast pna wy sza warstwa lub masa pokrywaj ca wi cej ni  4/8 jest prognozowana jasko BKN lub OVC 
odpowiednio; 

d) chmury cumulonimbus i/lub wysokie chmury cumulonimbus,  je eli s  prognozowane i nie 
uwzgl dnione w a) do c). 

Informacja o zachmurzeniu powinna by  ograniczona do chmur o znaczeniu operacyjnym; gdy nie prognozuje 
si  chmur o znaczeniu operacyjnym, a  „CAVOK” nie ma zastosowania, to nale y u y  skrótu  „NSC”. 

1.2.5  Temperatura 

Zalecenie — W przypadku, kiedy zgodnie z regionalnym porozumieniem eglugi powietrznej, jest w czona 
prognoza temperatury, nale y okre li  temperatur  maksymaln  i minimaln , oczekiwan  podczas okresu 
wa no ci prognozy TAF, wraz  z  czasem ich osi gni cia.

1.3  U ycie grup zmian 

Uwaga. —  Zasady u ycia wska ników zmian i czasu w TAF s  podane w tabeli A5-2. 

1.3.1 Przy w czeniu do prognoz grup opisuj cych zmiany w prognozie dla lotniska lub przy zmianie prognozy 
dla lotniska, nale y wzi  pod uwag  prognozy pocz tku lub zako czenia, wzgl dnie zmiany intensywno ci
jednego z nast puj cych zjawisk pogody lub ich kombinacji: 

—  marzn ce opady, 
—  umiarkowany lub silny opad ( cznie z opadem przelotnym), 
—  burza (z opadami), 
—  burza py owa, 
—  burza piaskowa, 

1.3.2 Zalecenie — Przy w czeniu do prognoz grup opisuj cych zmiany w prognozie dla lotniska lub przy 
zmianie prognozy dla lotniska, nale y wykorzystywa  nast puj ce kryteria: 

a) je li jest prognozowana zmiana redniego kierunku wiatru przyziemnego 60º lub wi cej, rednia 
pr dko  wiatru za  przed i po zmianie wynosi 5 m/s (10kt) albo wi cej;

b) je li jest prognozowana zmiana pr dko ci redniego wiatru przyziemnego o 5 m/s (10 kt) lub wi ksza; 

c)  gdy zmiany pr dko ci redniego wiatru przyziemnego maj  osi gn  (porywy) 5 m/s (10 kt) lub wi cej,
natomiast rednia pr dko  wiatru przed i po zmianie wynosi7,5 m/s (15 kt) albo wi cej;
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d) je li prognozowana zmiana wiatru przyziemnego przekroczy istotne warto ci z punktu widzenia 
eksploatacyjnego, maksymalne warto ci powinny by  ustalone przez upowa niony organ 
meteorologiczny, w konsultacji z odpowiednim upowa nionym ATS i zainteresowanym u ytkownikiem,
bior c pod uwag  zmiany wiatru, które: 

1) wymagaj  zmiany wykorzystywanej(ch) drogi(óg) startowej(ych), 

2) wiadcz  o tym, e zmiana sk adowych wiatru tylnego i bocznego na drodze startowej, przewy szy 
warto ci b d ce podstawowymi eksploatacyjnymi maksymalnymi warto ciami dla typowych 
statków powietrznych wykonuj cych loty na danym lotnisku; 

e) je li prognozowana poprawa/pogorszenie widzialno ci osi gnie lub przekroczy: 

1) 150 m, 350 m, 600 m, 800 m, 1 500 m lub 3 000 m, lub 

2) 5 000 m, w przypadku wykonywania znacznej liczby lotów z widoczno ci  ziemi ( VFR); 

f) kiedy jest prognozowany pocz tek lub koniec wyst pienia któregokolwiek z nast puj cych zjawisk 
pogody lub ich kombinacji:  

—  kryszta ki lodu (py  diamentowy), 
—  mg a marzn ca,
—  niska zamie  py owa, piaskowa lub nie na, 
—  wysoka zamie  py owa, piaskowa lub nie na, 
—  burza (z lub bez opadu), 
—  szkwa ,
—  tr ba powietrzna (tornado lub tr ba wodna). 

g) je li prognozowana wysoko  podstawy dolnej warstwy lub masywu chmur, o wielko ci zachmurzenia 
BKN lub OVC, osi gnie lub przekroczy poni sze warto ci albo gdy wysoko  najni szej warstwy lub 
masy chmurowej zachmurzenia BKN lub OVC ma si  obni y  i przej  przez poni sze warto ci:

1) 30 m, 60 m, 150 m lub 300 m (100 ft, 200 ft, 500 ft lub 1 000 ft), 

2) 450 m (1 500 ft,) w przypadku gdy znaczna liczba lotów prowadzona jest zgodnie z zasadami lotów 
z widzialno ci   ziemi (VFR); 

h) je li prognozowana wielko  zachmurzenia warstwy lub masywu chmur poni ej 450 m (1 500 ft) zmieni 
si :

1) od SKC, FEW lub SCT do BKN lub OVC, lub 

2) od BKN lub OVC do SKC, FEW lub SCT; 

i) je li prognozowana pionowa widzialno  ma  osi gn  lub przekroczy  albo pogorszy  si  przechodz c
przez jedn  z podanych warto ci:  30 m, 60 m, 150 m lub 300 m (100 ft, 200 ft, 500 ft lub 1 000 ft); 

j) dla dowolnych innych kryteriów opartych na  minimalnych warto ciach operacyjnych, jak to 
uzgodniono pomi dzy w adzami meteorologicznymi i odbiorcami. 

Uwaga. — Inne kryteria oparte na minimalnych warto ciach  operacyjnych  dla danego lotniska nale y
rozwa y  równolegle z podobnymi kryteriami wysy ania SPECI, podanymi z Za czniku 3,  pkt 2.3.2. h). 

1.3.3 Zalecenie. — W przypadkach, gdy jest konieczne wykazanie zmiany jednego z elementów, wymienionych 
w rozdziale 6, pkt 6.2.3, zgodnie z kryteriami zawartymi w pkt 1.3.2, nale y wykorzysta  wska niki zmian 
„BECMG” lub „TEMPO”, po których okre la si  przedzia  czasu, w którym oczekuje si  zmiany. Nale y poda
pocz tek i koniec okresu w ca ych godzinach UTC. Po indeksie zmiany nale y poda  tylko te elementy, które 
zgodnie z przewidywaniami, b d  podlega  znacznym zmianom. W przypadku znacznych zmian zachmurzenia, 
nale y wykaza  wszystkie grupy chmur,  w czaj c warstwy i masy, których zmian nie przewiduje si .
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1.3.4 Zalecenie. — Indeks zmiany „BECMG” i odpowiedni  grup  czasu nale y wykorzysta  do opisania 
zmian, w rezultacie których przewiduje si , e warunki meteorologiczne osi gn  lub przekrocz  ustalon  granic
warto ci, ze sta  lub zmienn  pr dko ci  zmian w nieokre lonym momencie danego czasu. Okres ten z regu y
nie powinien przekroczy  2 godzin, a w adnym wypadku nie powinien przekroczy  4 godzin.

1.3.5 Zalecenie. — Indeks zmiany „TEMPO” i odpowiedni  grup  czasu nale y wykorzystywa  dla opisania 
przewidywanych cz stych lub rzadkich, tymczasowych zmian warunków meteorologicznych, które osi gaj  lub 
przekraczaj  ustalone granice warto ci i w ka dym oddzielnym przypadku trwaj , w czasie krótszym ni  1 
godzina, a w ca o ci krótszym ni  po owa okresu prognozy, w trakcie którego przewiduje si  zmiany. W tym 
przypadku, je eli przewiduje si , e czas trwania tymczasowych zmian wyniesie 1 godzin  lub wi cej, nale y
wykorzysta  grup  zmiany BECMG”, zgodnie z pkt 1.3.4 albo rozbi  okres dzia ania zgodnie  
z pkt 1.3.6.

1.3.6 Zalecenie. — W przypadkach, kiedy przewiduje si  znaczn  lub ca kowit  zmian  przewa aj cych 
warunków meteorologicznych na inne, okres wa no ci nale y rozbi  na mniejsze samodzielne okresy, 
wykorzystuj c skrót „FM”, po którym bezpo rednio umieszcza si  czterocyfrow  grup  czasu (w pe nych 
godzinach i minutach UTC), wskazuj c  termin przewidywanej zmiany. Wydzielony okres, znajduj cy si  za 
skrótem „FM”, powinien by  samodzieln  cz ci  prognozy, a wskazane za skrótem zjawiska zast puj
wszystkie prognozowane warunki poprzedzaj ce go.

1.4  U ycie grup prawdopodobie stwa 

Zalecenie. — W razie konieczno ci, nale y podawa  prawdopodobie stwo alternatywnych warto ci elementów 
prognozowanych, wykorzystuj c skrót „PROB” i prawdopodobie stwo (w dziesi tkach procentów) oraz okres,  
w trakcie którego przewiduje si  warto ci alternatywne. Informacj  o prawdopodobie stwie nale y podawa  po 
elementach prognozowanych, a nast pnie alternatywn  warto  elementu lub elementów. W razie konieczno ci, 
nale y podawa  prawdopodobie stwo prognozy tymczasowych zmian warunków meteorologicznych 
wykorzystuj c skrót „PROB” i prawdopodobie stwo (w dziesi tkach procentów), podawane przed indeksem 
zmiany „TEMPO” i odpowiedni  grup  czasu. 

Prawdopodobie stwo alternatywnej warto ci lub zmiany (mniejszej ni  30%) nale y uzna  za nieistotne 
i niewymagaj ce podawania. W stosunku do lotnictwa, prawdopodobie stwa alternatywnej warto ci lub zmiany 
o 50% lub wi cej  nie nale y uwa a  za prawdopodobie stwo. Zamiast tego, w miar  konieczno ci, sytuacj
nale y opisywa , korzystaj c z indeksów zmiany „BECMG” lub „TEMPO” lub z rozbicia okresu dzia ania  
z w czeniem skrótu „FM”. Grupy prawdopodobie stwa nie nale y wykorzystywa  w roli elementu 
okre laj cego dla indeksu zmiany „BECMG” lub indeksu czasu „FM”. 

1.5  Liczba grup zmian i prawdopodobie stwa

Zalecenie. — Liczba grup zmian i prawdopodobie stwa powinna by  sprowadzana do minimum i nie powinna 
przekracza  pi ciu.

1.6  Rozpowszechnianie TAF 

Prognozy TAF i uzupe nienia do nich s  przesy ane do mi dzynarodowych banków danych OPMET oraz 
centrów wyznaczonych w regionalnym porozumieniu eglugi powietrznej do dalszej dystrybucji w satelitarnych 
systemach rozsy ania danych, zgodnie z regionalnym porozumieniem eglugi powietrznej.  

2.  KRYTERIA DOTYCZ CE PROGNOZ TREND 

2.1 Format prognoz trend 

Prognozy trend s  wydawane zgodnie z szablonem podanymi w Dodatku 3, Tabele A3-1 i A3-2. Jednostki i skale 
u yte w prognozach trend s  takie same jak w komunikatach, do których s  do czane.  

Uwaga. —  Przyk ad prognozy trend zosta  podany w Dodatku 3. 
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2.2  Elementy meteorologiczne zawarte w prognozie trend 

2.2.1  Ogólne wymagania 

Prognoza do l dowania typu trend wskazuje znacz ce zmiany jednego lub wi cej elementów, takich jak wiatr 
przyziemny, widzialno , pogoda aktualna i zachmurzenie. Uwzgl dnione s  tylko te elementy prognozy, dla 
których przewiduje si  znacz ce zmiany. W przypadku znacznych zmian zachmurzenia, wykazuje si  wszystkie 
grupy zachmurzenia, w czaj c warstwy i masy, dla których nie przewiduje si  zmiany. W przypadku 
oczekiwanej znacznej zmiany widzialno ci nale y tak e wskaza  zjawisko, które wywo a o zmniejszenie 
widzialno ci. Je li nie oczekuje si  wyst pienia zmian, musi to by  wskazane przez u ycie terminu „NOSIG”. 

2.2.2  Wiatr przyziemny 

Prognoza trend wskazuje zmiany wiatru przyziemnego które dotycz :

a) zmian redniego kierunku wiatru o 60o lub wi cej, rednia pr dko  przed i/lub po zmianie wynosi  
5 m/s (10 kt) lub wi cej,

b) zmian redniej pr dko ci wiatru o 5 m/s (10 kt) lub wi cej, oraz 

c) zmian wiatru o warto ci o znaczeniu operacyjnym. Próg zmian jest okre lany przez w adz
meteorologiczn  w uzgodnieniu z w adzami ATS oraz operatorami bior c pod uwag  zmiany które 
wymagaj :

1) zmian u ywanej drogi startowej;  

2) wskazania sk adowej wiatru tylnego i bocznego w przypadku przekroczenia warto ci
granicznych dla typowych statków powietrznych operuj cych na lotnisku. 

2.2.3  Widzialno

Je li oczekuje si , e widzialno  poprawi/pogorszy si  do warto ci 150 m, 350 m, 600 m, 800 m, 1 500 m lub  
3 000 m albo przekroczy któr kolwiek z tych warto ci, to uwzgl dnia to prognoza trend. Je li jest prowadzona 
znaczna ilo  lotów z widzialno ci , prognoza dodatkowo uwzgl dnia zmiany widzialno ci do 5 000 m.  

Uwaga. — W prognozie trend do czonej do lokalnych regularnych i specjalnych komunikatów, widzialno
odpowiada prognozowanej widzialno ci reprezentatywnej dla drogi(-óg) startowej(-ych); w prognozie trend 
do czanej do komunikatów METAR i SPEC  widzialno  odpowiada prognozie przewa aj cej widzialno ci.

2.2.4  Zjawiska pogody 

2.2.4.1 Prognoza trend wskazuje oczekiwane rozpocz cie lub zako czenie wyst powania lub zmian
intensywno ci jednego lub wi cej, maksymalnie do trzech nast puj cych zjawisk pogody lub ich kombinacji: 

— opady marzn ce, 
— umiarkowane lub intensywne opady ( cznie z opadami przelotnymi), 
— burza py owa, 
— burza piaskowa, 
— inne zjawiska pogody zgodnie z dodatkiem 3, pkt 4.4.2.3, zgodnie z ustaleniami w adz

meteorologicznych z w adzami ATS i zaanga owanymi operatorami. 

 2.2.4.2 Prognoza trend wskazuje oczekiwane rozpocz cie lub zako czenie wyst powania jednego lub wi cej, 
maksymalnie do trzech nast puj cych zjawisk pogody lub ich kombinacji: 

— kryszta y lodu (py  diamentowy), 
—  mg a marzn ca,
—  niska zamie  py owa, piaskowa lub nie na,
—  wysoka zamie  py owa, piaskowa lub nie na,
—  burza (z lub bez opadu), 
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—  szkwa ,
—  tr ba powietrzna (tornado lub tr ba wodna).

2.2.4.3 Ca kowita liczba zjawisk podawanych w pkt. 2.2.4.1 oraz pkt. 2.2.4.2 nie przekracza 3. 

2.2.4.4 Przewidywane zako czenie zjawisk wykazuje si  za pomoc  skrótu „NSW”. 

2.2.5  Zachmurzenie 

Je li wysoko  podstawy warstwy zachmurzenia o wielko ci BKN i OVC osi gnie lub przekroczy ka d
z wymienionych warto ci lub gdy wysoko  podstawy warstwy zachmurzenia o wielko ci BKN i OVC obni y si
poni ej warto ci: 30 m, 60 m, 150 m, 300 m i 450 m (100 ft, 200 ft, 500 ft, 1 000 ft i 1 500 ft), to cz  prognozy 
trend, w której s  okre lane zmiany, powinna wskazywa  na osi gni cie lub przekroczenie ka dej
z wymienionych warto ci. Je li wysoko  podstawy warstwy chmur jest ni sza od 450 m (1 500 ft) lub oczekuje 
si , e obni y si  poni ej tej warto ci albo podniesie si  powy ej 450 m (1 500 ft), to w cz ci prognozy trend,  
w której s  okre lane zmiany, powinny by  tak e wskazane zmiany w ilo ci zachmurzenia w stron  wi ksz  od 
SKC, FEW lub SCT do BKN lub OVC albo zmiany w stron  mniejsz  od BKN lub OVC do SKC, FEW lub 
SCT. Je li brak jest chmur Cumulonimbus i zachmurzenia poni ej 1 500 m (5 000 ft) lub poni ej najwi kszej 
minimalnej wysoko ci bezwzgl dnej sektora, w zale no ci od tego, która z warto ci w prognozie jest wi ksza,
kiedy nie mo na zastosowa  skrótu „CAVOK” i „SKC”, nale y wykorzysta  skrót „NSC”. 

2.2.6  Widzialno  pionowa 

W przypadkach, kiedy przewiduje si , e niebo pozostanie niewidoczne lub b dzie niewidoczne i s  znane dane 
z obserwacji pionowej widzialno ci na lotnisku, to w cz ci prognozy trend, w której s  okre lane zmiany, 
wykazuje si  zmiany widzialno ci pionowej, których wielko ci osi gaj  lub przekraczaj  jedn  z nast puj cych
warto ci: 30 m, 60 m, 150 m lub 300 m (100 ft, 200 ft, 500 ft lub 1 000 ft). 

2.2.7  Kryteria dodatkowe 

Kryteria wykazania zmian z uwzgl dnieniem miejscowych minimów eksploatacyjnych lotniska, niezale nie od 
opisanych w pkt. 2.2.2 do 2.2.6, wykorzystuje si  po uzgodnieniu mi dzy w adz  meteorologiczn  a odpowiednim 
u ytkownikiem (u ytkownikami). 

2.3  U ycie wska ników zmian 

Uwaga. — Wskazówki dotyczace u ycia wsk ników zmian do prognoz trend zawarte s  w Dodatku 3, Tabela A3-3.

2.3.1 Je li jest oczekiwane wyst pienie zmian, cz  trend w depeszy prognozy do l dowania typu trend, 
rozpoczyna si  od jednego z indeksów zmiany: „BECMG” lub „TEMPO”. 

2.3 .2  Indeks zmiany „BECMG” stosuje si  do opisania zmian prognozowanych, kiedy zgodnie z prognoz ,
warunki meteorologiczne osi gn  lub przekrocz  ustalone warto ci ze sta  lub zmienn  pr dko ci . Okres,  
w trakcie którego lub termin, w którym przewiduje si  zmiany, wskazuje si  za pomoc  skrótów odpowiednio 
„FM”, „TL” lub „AT”, po których nast puje grupa czasu (w godzinach i minutach). W przypadkach, kiedy 
prognozuje si , e zmiany zaczn  si  i w pe ni zako cz   w czasie wa no ci prognozy typu trend, pocz tek
i koniec wykazuje si  za pomoc  skrótów odpowiednio „FM” i „TL”, z odpowiednimi grupami czasu.  

W przypadkach, kiedy prognozuje si , e zmiana rozpocznie si  w pocz tkowym okresie prognozy typu trend  
i zako czy si  przed up ywem tego okresu, skrót „FM” z odpowiedni  grup  czasu, opuszcza si  i wykorzystuje 
tylko skrót „TL” z odpowiedni  grup  czasu. W przypadkach, kiedy prognozuje si , e zmiana zacznie si
w trakcie wa no ci prognozy typu trend i zako czy si  wraz z zako czeniem tego okresu, skrótu „TL”,  
z odpowiedni  grup  czasu, nie stosuje si , natomiast wykorzystuje si  tylko skrót „FM” z odpowiedni  grup
czasu. Je eli prognozuje si , e zmiana nast pi w okre lonym terminie w trakcie wa no ci prognozy typu trend, 
wykorzystuje si  skrót „AT” z odpowiedni  grup  czasu. W przypadkach, kiedy prognozuje si , e zmiana 
nast pi w pocz tkowym okresie wa no ci prognozy typu trend i zako czy si  wraz z zako czeniem tego okresu 
lub kiedy prognozuje si , e zmiana nast pi w trakcie okresu wa no ci typu trend, ale czas zmiany jest 
niewiadomy, nie stosuje si  skrótów „FM”, „TL” lub „AT” z odpowiednimi grupami czasu, a wykorzystuje si
tylko indeks zmiany „BECMG”. 
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2.3.3 Indeks zmiany „TEMPO” jest stosowany dla opisania tymczasowych zmian prognozowanych warunków 
meteorologicznych, które osi gaj  lub przekraczaj  ustalone warto ci i w ka dym oddzielnym przypadku trwaj
krócej ni  1 godzina, a w ca o ci krócej ni  po owa okresu, w trakcie którego prognozuje si  zmian . Okres,  
w trakcie którego prognozuje si  tymczasowe zmiany, oznacza si  za pomoc  skrótów „FM” i/lub „TL”, po 
których wyst puje grupa czasu podana w godzinach i minutach. W przypadkach, kiedy prognozuje si , e
tymczasowe zmiany warunków meteorologicznych rozpoczn  si  i w pe ni zako cz  podczas okresu prognozy 
typu trend, nale y wykaza  pocz tek i koniec okresu tymczasowych zmian, za pomoc  skrótów „FM” i „TL”  
z odpowiednimi grupami czasu. 

W przypadkach, kiedy prognozuje si , e okres zmian tymczasowych rozpocznie si  na pocz tku okresu 
prognozy typu trend, ale zako czy si  przed up ywem tego okresu, nie stosuje si  skrótu „FM” z odpowiedni
grup  czasu, a wykorzystuje si  skrót „TL” z odpowiedni  grup  czasu.  

W przypadkach, kiedy prognozuje si , e okres zmian tymczasowych rozpocznie si  w trakcie wa no ci 
prognozy typu trend i zako czy si  wraz z zako czeniem tego okresu, nie stosuje si  skrótu „TL” z odpowiedni
grup  czasu, a wykorzystuje si  skrót „FM” z odpowiedni  grup  czasu. Je eli prognozuje si , e okres 
tymczasowych zmian rozpocznie si  wraz z pocz tkiem wa no ci okresu prognozy typu trend i zako czy si
przed jego zako czeniem, nie stosuje si  obydwu skrótów „FM” i „TL” z odpowiednimi grupami czasu,  
a wykorzystuje si  indeks zmiany „TEMPO”. 

2.4  U ycie wska ników prawdopodobie stwa 

Wska nik „PROB” nie jest u ywany w prognozach trend. 

3.  KRYTERIA DOTYCZ CE PROGNOZ NA START 

3.1  Format prognoz do startu 

Zalecenie. — Posta  prognozy do startu powinna by  uzgodniona pomi dzy w adzami meteorologicznymi 
i zainteresowanym u ytkownikiem. Kolejno  elementów w prognozie oraz u ywana terminologia, jednostki  
i przedzia y warto ci, powinny by  jednakowe z u ywanymi w komunikatach dla tego lotniska.

3.2  Poprawki do prognoz do startu 

Zalecenie. — Kryteria do opracowania poprawek prognoz do startu dla kierunku i pr dko ci wiatru 
przyziemnego, temperatury i ci nienia oraz innych elementów powinny by  uzgodnione pomi dzy w adz
meteorologiczn  a zainteresowanymi operatorami. Kryteria powinny by  zgodne z odpowiadaj cymi im 
kryteriami dla specjalnych komunikatów opracowywanych dla lotniska zgodnie z Dodatkiem 3, pkt 2.3.1.  

4.  KRYTERIA DOTYCZ CE PROGNOZ OBSZAROWYCH DLA LOTÓW NA NISKICH 
WYSOKO CIACH 

4.1  Format i tre  prognoz obszarowych GAMET 

Prognozy obszarowe w formacie GAMET powinny mie  dwie sekcje:  I — odnosz c  si  do informacji  
o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych na trasie lotu na niskich wysoko ciach, przygotowan  na podstawie 
wydanych informacji AIRMET, oraz sekcj  II — odnosz c  si  do dodatkowych informacji  wymaganych 
podczas lotów na niskich wysoko ciach. Kolejno  i tre  elementów w prognozie obszarowej GAMET, gdy 
zostanie ona przygotowana, powinna by  zgodna ze wzorcem pokazanym w tabeli A5-4. Dodatkowe elementy 
 w sekcji II powinny by  zawarte zgodnie z regionalnym porozumieniu eglugi powietrznej. Elementy uj te ju
w depeszy SIGMET  nie powinny by  ujmowane w prognozach obszarowych GAMET. 
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4.2  Uzupe nienia do prognoz obszarowych GAMET 

Gdy zjawisko pogodowe niebezpieczne dla lotów na ma ych wysoko ciach zosta o zawarte w prognozie 
obszarowej GAMET i gdy zjawisko to si  nie pojawia lub nie jest ju  d u ej prognozowane, to nale y wyda
GAMET AMD, uzupe niaj c tylko ten element pogodowy. 

Uwaga. —  Szczegó y dotycz ce wydania informacji AIRMET uzupe niaj cej prognoz  obszarow  w aspekcie 
zjawiska niebezpiecznego dla lotów na ma ych wysoko ciach s  podane w Dodatku 6.

4.3  Zawarto  prognozy obszarowej w postaci mapy dla lotów na ma ych wysoko ciach

4.3.1   Gdy prognozy dla lotów na ma ych wysoko ciach s  przedstawiane w postaci mapy, to prognoza górnych 
wiatrów i temperatur górnych warstw powietrza powinna by  przygotowana dla punktów odleg ych  o nie wi cej 
ni  500 km (300 NM) i dla przynajmniej nast puj cych wysoko ci: 600, 1500 i 3000 m (2000, 5000 i 10 000 ft), 
oraz  4500 m (15 000 ft) dla obszarów górskich. 

4.3.2 Gdy prognozy dla lotów na ma ych wysoko ciach s  przedstawiane w postaci mapy, to prognoza 
znacz cych zjawisk atmosferycznych SIGWX powinna by  wydana jako prognoza SIGWX na niskim poziomie 
dla poziomów  lotu do 100 (albo do poziomu 150 dla obszarów górskich, lub wy ej gdy jest to konieczne). 
Prognozy znacz cych zjawisk atmosferycznych SIGWX na niskim poziomie powinny zawiera  nast puj ce
elementy: 

a) zjawisko b d ce powodem wydanie depeszy SIGMET jak to okre lono w dodatku 6  i które jak si
oczekuje wp ynie na loty na niskich wysoko ciach; oraz 

b) elementy w prognozie obszarowej dla lotów na niskich wysoko ciach jakie pokazano w tabeli A5-4 
oprócz elementów dotycz cych:

1) górnych wiatrów i temperatur, oraz 

2) prognoz QNH.   

Uwaga. — Wskazówki u ycia terminów „ISOL”, „OCNL” i „FRQ” odnosz cych si  do chmur cumulonimbus i 
wypi trzaj cych si  chmur cumulus oraz burz podano w dodatku 6. 

4.4  Wymiana prognoz obszarowych dla lotów na ma ych wysoko ciach

Prognozy obszarowe dla lotów na ma ych wysoko ciach przygotowane w oparciu o wydane informacje  
AIRMET s  wymieniane pomi dzy biurami meteorologicznymi odpowiedzialnymi za wydanie dokumentów do 
lotu na niskich wysoko ciach w obszarze, którego dane informacje dotycz .
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Tabela A 5–1.   Szablon dla  TAF 

Klucz:  M  =   w czone obowi zkowo, cz  ka dej informacji;  
              C  =    w czone warunkowo, w zale no ci od warunków meteorologicznych lub od metod  
                         obserwacyjnych; 
   O   =   w czone opcjonalnie. 

Uwaga 1. — Zakresy i rozdzielczo  dla liczbowych warto ci elementów zawartych w TAF  przedstawia tabela 
A5-4 niniejszego dodatku. 

Uwaga 2. — Obja nienia u ytych skrótów s  zawarte w „Kody i skróty stosowane w mi dzynarodowym 
lotnictwie cywilnym” („Procedures for Air Navigation Services — ICAO Abbreviations and Codes”, (PANS-
ABC, Doc 8400). 

Element okre lony 
w rozdziale 6

Szczegó owa zawarto
Szablon(y)

Przyk ady

Identyfikacja typu 
prognozy (M) 

Typ prognozy  (M) TAF lub TAF AMD lub  TAF COR TAF 
TAF AMD 

Wska nik lokalizacji  
(M)

Wska nik lokalizacji ICAO (M) nnnn YUDO1

Czas powstania prognozy 
(M)

Dzie   i czas powstania prognozy  
w UTC  (M)

nnnnnnZ 160000Z

Identyfikacja brakuj cej
prognozy (C) 

Identyfikator brakuj cej prognozy 
(C)

NIL NIL

KONIEC    TAF    JE LI     PROGNOZA    ZAGIN A

Dzie  i okres wa no ci
prognozy (M)

Dzie  i okres wa no ci prognozy 
w UTC (M)

nnn/nnnn 1606/1624  
0812/0918

Identyfikacja odwo anej   
prognozy (C) 

Identyfikator odwo anej prognozy 
(C)

CNL CNL

KONIEC    TAF    JE LI     PROGNOZA   ODWO ANA

Kierunek wiatru (M) nnn lub  VRB2

Pr dko  wiatru (M) [P]nn[n] 

Znacz ce zmiany pr dko ci (C)3 G[P]nn[n] 

Wiatr  
przyziemny (M)

Jednostki miary (M) MPS   (lub  KT)

24004MPS; VRB01MPS 
(24008KT); (VRB02KT)  
19005MPS  
(19010 KT) 

00000MPS 
 (00000KT)  
140P49MPS  
(140P99KT) 

12003G09MPS 
(12006G18KT) 

24008G14MPS 
(24016G28KT)

Widzialno  (M) Przewa aj ca widzialno   (M) nnnn 0350                                CAVOK  
7000  
9000 
9999 

Pogoda (C)4, 5 Intensywno
zjawisk pogody  (C)6

- lub + —

 Charakterystyka i typ  zjawiska 
pogody (C)7

DZ lub RA lub
SN lub SG lub  
PL lub  DS lub 
SS lub 
FZDZ lub
FZRA lub 
SHGR lub

IC lub FG lub 
BR lub SA lub
DU lub HZ
lub FU lub VA 
lub SQ lub PO
lub
FC lub TS lub 
BCFG  lub

C
A
V
O
K

RA                                   HZ  
+TSRA                            FG  
-FZDZ PRFG

+TSRASN

SNRA FG 
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Element okre lony 
w rozdziale 6

Szcegó owa zawarto Szablon(y) Przyk ady

SHGS lub
SHRA lub 
SHSN lub 
TSGR lub 
TSGS lub
TSPL lub
TSRA lub  
TSSN

BLDU lub
BLSA   lub 
BLSN lub
DRDU lub
DRSA   lub
DRSN lub
FZFG lub
MIFG lub
PRFG

Wielko  zachmurzenia i wysoko
podstawy chmur lub widzialno
pionowa (M)

FEWnnn  
lub
SCTnnn lub 
BKNnnn lub 
OVCnnn 

VVnnn  
lub  
VV///

Chmury  (M)8

Rodzaj chmur  (C)4 CB lub TCU —

SKC lub
NSC

FEW010          VV005       SKC   
 OVC020          VV///          NSC

SCT005 BKN012  

SCT008 BKN025CB 

Nazwa elementu (M) TX

Temperatura maksymalna (M) [M]nn/

Czas wyst pienia temperatury 
maksymalnej (M)

nnnnZ

Nazwa elementu (M) TN

Temperatura minimalna (M) [M]nn/

Temperatura (O)9

Czas wyst pienia temperatury 
minimalnej (M) 

nnZ 

TX25/13Z TN09/05Z 
TX05/12Z TM02/03Z

Wska nik zmiany lub 
prawdopodobie stwa  (M)

PROB30 [TEMPO] lub PROB40 [TEMPO] lub BECMG lub 
TEMPO lub FM

Okres wyst powania lub zmiany 
(M)

nnnn/nnnn

Wiatr (C)4 nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]KMPS 
lub  
VRBnnMPS
(lub
nnn[P]nn[G[P]nn]KT  
lub  
VRBnnKT)

Przewa aj ca widzialno  (C)4 nnnn 

Intensywno  zjawisk pogody  
(C)6

-
lub 
+

 —

Oczekiwane znacz cej 
zmiany jednego lub wi cej
ww. elementów  
w okresie wa no ci
prognozy  (C)4, 10

Typ i charakterystyka zjawiska 
pogody (C)4, 7

DZ lub RA lub
SN lub SG lub  
PL lub  DS lub 
SS lub 
FZDZ lub
FZRA lub 
SHGR lub
SHGS lub
SHRA lub 
SHSN lub 

IC lub FG lub 
BR lub SA lub
DU lub HZ lub
FU lub VA lub 
SQ lub PO lub
FC lub TS lub 
BCFG  lub
BLDU lub
BLSA   lub 
BLSN lub

NSW 

    C  
    A 
    V 
    O 
    K 

TEMPO 0815/0818 25017G25MPS 
(TEMPO 0815/0818 25034G50KT)

TEMPO 2212/2214 17006G13MPS 1000 
TSRA SCT010CB BKN020  
(TEMPO 2212/2214 17012G26KT 1000 
TSRA SCT010CB BKN020)

BECMG 3010/3011 00000MPS 2400  
OVC010 
(BECMG 3010/3011 00000KT 2400  
OVC010) 

PROB30 1412/1414 0800 FG 

BECMG 1412/1414 RA
TEMPO 2503/2504 FZRA 

TEMPO 0612/0615 BLSN

PROB40 TEMPO 2923/3001 0500 FG
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Element okre lony 
w rozdziale 6 Szczegó owa zawarto Szablon(y) Przyk ady

TSGR lub 
TSGS lub
TSRA lub  
TSSN

DRDU lub
DRSA   lub
DRSN lub
FZFG lub
MIFG lub
PRFG

Wielko  zachmurzenia i wysoko
podstawy chmur lub widzialno
pionowa (C)4

FEWnnn lub
SCTnnn lub
BKNnnn lub
OVCnnn

VVnnn 
lub
VV///

Rodzaj chmur (C)4 CB lub TCU –

NSC FM1230 15015KMH 9999 BKN020 
(FM1230 15008KT 9999 BKN020) 

BECMG 1618/1620 8000 NSW NSC 

BECMG 2306/2308 SCT015CB BKN020

Uwagi: 

1. Lokalizacja fikcyjna. 
2. B dzie u ywane zgodnie z pkt. 1.2.1. 
3. B dzie do czane, zgodnie z pkt. 1.2.1. 
4. B dzie do czane, kiedy tylko da si  zastosowa .
5. Jedna lub wi cej, maksymalnie trzy grupy zgodnie z pkt. 1.2.3. 
6. B dzie do czane, kiedy tylko da si  zastosowa  zgodnie z pkt. 1.2.3. Brak okre lenia dla umiarkowanej          

intensywno ci.
7. Zjawiska pogody b d  do czane zgodnie z pkt. 1.2.3. 
8. Do czterech warstw zgodnie z pkt. 1.2.4. 
9. B dzie do czane zgodnie z pkt. 1.2.5, zawiera  b dzie maksymalnie cztery temperatury (dwie 

maksymalne i dwie minimalne). 
10. B dzie do czane zgodnie z pkt. 1.3, 1.4 oraz pkt. 1.5. 

Tabela A5–2.   U ycie wska ników zmian i czasu w TAF

Wska nik czasu 
lub zmian

Okres czasu Znaczenie

FM ndndnhnhnmnm U ywane do wskazania znacz cych zmian w wi kszo ci elementów pogody, wyst puj cych dnia ndnd

o godzinie nhnh minut nmnm czasu UTC; wszystkie elementy podane przed grup  „FM” s  zast pione przez 
elementy wskazane po tej grupie.

BECMG nd1nd1nh1nh1nd2nd2nh2nh2 Prognozowane zmiany zaczynaj  si  dnia nd1nd1 o godzinie nh1nh1, (UTC) i s  zako czone  dnia  nd2nd2

o godzinie nh2nh2 (UTC). Okres zmian nie powinien przekracza  2 godzin, a w adnym przypadku nie mo e
przekracza  4 godzin. 

TEMPO nd1nd1nh1nh1nd2nd2nh2nh2 Tymczasowe  zmiany zaczynaj ce si  dnia nd1nd1 o godzinie nh1nh1 (UTC) i ustaj cych dnia nd2nd2 o godzinie 
nh2nh2 (UTC);  tylko te elementy dla których zmiana jest prognozowana nale y podawa  po „TEMPO”; 
Tymczasowe  zmiany powinny by  zawsze krótsze od 1 godziny,  ich czny czas trwania  musi by  krótszy  
od po owy okresu  nd1nd1nh1nh1/nd2nd2nh2nh2

— nd1nd1nh1nh1nd2nd2nh2nh2 —PROBnn

TEMPO
nd1nd1nh1nh1nd2nd2nh2nh2

Prawdopodobie stwo wyst pienia prognozowanego 
elementu w % ;  nn = 30% lub nn = 40% tylko; 
umieszczane po opisywanym elemencie. 

Prawdopodobie stwo wyst pienia chwilowych zmian.

APP 5-11



Dziennik Urzędowy 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 1 — 146 — Poz. 1

APP 5-1218/11/10

Dodatek 5Załącznik 3 – Służba meteorologiczna dla mędzynarodowej żeglugi powietrznej Dodatek 5 Załącznik 3 – Służba meteorologiczna dla mędzynarodowej żeglugi powietrznejZa cznik 3 – S u ba meteorologiczna dla mi dzynarodowej eglugi powietrznej                           Dodatek 5

18/11/10                                                                         APP 6-2 

Tabela A 5–3. Szablon depeszy GAMET 

Klucz :    M  =   w czone obowi zkowo, cz  ka dej informacji.  
                    C   =    w czone warunkowo, w zale no ci od warunków meteorologicznych lub od metod obserwacyjnych. 
     O   =   w czone opcjonalnie. 
                    =    =  i podwójna linia wskazuje, e tekst powinien by  umieszczony w linijce poni ej

Element Dok adna zawarto  Wzór Przyk ady

Wska nik po o enia
FIR/CTA (M) 

Wska nik ICAO 
komórki ATS 
obs uguj cej FIR albo 
CTA do których odnosi 
si  GAMET (M) 

nnnn YUCC1

Identyfikacja (M) Identyfikacja depeszy 
(M)

GAMET GAMET 

Okres wa no ci  (M) Grupa dzie -czas
identyfikuj ca okres 
wa no ci w UTC (M) 

VALID nnnnnn/nnnnnn VALID 220600/221200 

Identyfikator po o enia
biura 
meteorologicznego (M) 

Wska nik po o enia
biura 
meteorologicznego 
wydaj cego depesz  z 
oddzielaj cym 

cznikiem (M) 

nnnn- YUDO-1

Nazwa FIR/CTA lub
jego cz ci (M) 

Wska nik po o enia
i nazwa FIR/CTA, lub
jego cz ci, dla której 
zosta a wydana depesza 
GAMET (M) 

Nnnn nnnnnnnnnn FIR[/n][BLW FLnnn] 
lub
nnnn nnnnnnnnnn CTA[/n][BWL FLnnn] 

YUCC AMSWELL FIR/2 BLW 
FL 120 

YUCC AMSWELL FIR 

Wzór 
Element Dok adna zawarto Identyfikator  

i czas Zawarto  Po o enie 
Przyk ady

Wska nik pocz tku  
sekcji I   (M) 

Wska nik identyfikacji  
pocz tku  sekcji I  (M) SECN  I 

SECN I 

Wiatr przy powierzchni 
ziemi  (C) 

Rozleg y przyziemny wiatr 
przewy szaj cy  15 m/s (30 
kt)

SFC WSPD: 
[nn/nn] 

[n]nn  MPS 
(lub
[n]nn KT) 

[N of Nnn lub Snn] 
lub
[S of Nnn lub Snn] 
lub 
[W of Wnnn lub
Ennn] lub 
[E of Wnnn lub 
Ennn]  lub
[nnnnnnnnnn] 2

SFC WSPD: 10/12 16 MPS 

SFC WSPD: 40 KT E OF W110 

Widzialno  przy 
powierzchni ziemii (C) 

Rozleg a widzialno c przy 
powierzchni ziemi poni ej
5000 m w aczaj c w to 
zjawiska atmosferyczne 
powoduj ce ograniczenie 
widzialno ci

SFC VIS: 
[nn/nn] 

nnn M FG lub BR
lub SA lub DU 
lub HZ lub FU 
lub VA lub PO
lub DS. lub SS 
lub DZ lub RA 
lub SN lub SG
lub IC    lub FC 
lub GR lub GS
lub PL   lub SQ

SFC VIS: 06/08 3000 M BR N of 
N51 
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Wzór
Element Dok adna

zawarto Identyfikator i 
czas Zawarto  Po o enie 

Przyk ady

Istotne zjawiska 
atmosferyczne  (C) 

Istotne warunki  
atmosferyczne obejmuj ce
burze z piorunami  i 
intensywne burze piaskowe 
oraz py owe 

SIGWX: 
[nn/nn] 

ISOL TS 
lub  OCNL TS 
lub  FRQ     TS 
lub  OBSC TS 
lub  EMBD TS 
lub  HVY  DS. lub
HVY SS lub
SQL  TS  lub
ISOL  TSGR lub
OCNL TSGR lub
FRQ   TSGR  lub
OBSC  TSGR lub 
EMBD TSGR lub
SQL  TSGR  lub
VA 

SIGWX: 11/12 ISOL  TS 

SIGWX: 12/14  SS  S  OF   N35 

Przes oni cie gór (C) Przes oni cie gór MT OBSC: 
[nn/nn] 

nnnnnnnnnn2 MT OBSC: MT PASSES S OF N48 

Zachmurzenie (C) Rozleg y obszar 
przerywanego 
zachmurzenia lub pe nego z 
wysoko ci  podstawy 
mniejsz  od 300 m (1000 ft) 
ponad poziomem ziemi 
(AGL) lub
ponad rednim poziomem 
morza (AMSL)  i/lub
pojawienie si  chmur 
cumulonimbus (CB) lub 
wypi trzaj cych si  chmur 
cumulus (TCU) 

SIG GLD: 
[nn/nn] 

BKN lub OVC 
nnn[n]/nnn[n]M 
(lub 
nnn[n]/nnn[n] FT) 
AGL lub AMSL  
ISOL
lub
OCNL  lub  FRQ 
lub
OBSC
lub  EMBD 
CB3 lub TCU3

nnn[n]/nnn[n] M 
(lub
nnn[n]/nnn[n] FT) 
AGL lub AMSL 

SIG CLD: 06/09 OVC 800/1100 FT 
AGL
N OF N51 10/12 ISOL TCU 
1200/8000 
FT AGL 

Oblodzenie (C) Oblodzenie (poza tym, 
które pojawia si  w 
chmurach konwekcyjnych i 
intensywnym oblodzeniem 
dla którego zosta a ju
wys ana depesza SIGMET) 

ICE: [nn/nn] MOD FL nnn/nnn 
lub
MOD ABV FLnnn 
lub
SEV FLnnn/nnn 
lub 
SEV ABV FLnnn 

ICE: MOD FL050/080 

Turbulencja (C) Turbulencja ( poza ta, która 
pojawia si  w chmurach 
konwekcyjnych i 
intensywn  turbulencj  dla 
której zosta a ju  wys ana
depesza SIGMET) 

TURB: [nn/nn] MOD FL nnn/nnn 
lub
MOD ABV FLnnn 
lub
SEV FLnnn/nnn 
lub 
SEV ABV FLnnn 

TURB: MOD ABV FL090 

Fala górska (C) Fala górska (poza 
intensywn  fal  górsk  dla 
której zosta a juz wydana 
depesza SIGMET) 

MTW: [nn/nn] MOD FL nnn/nnn 
lub
MOD ABV FLnnn 
lub
SEV FLnnn/nnn 
lub 
SEV ABV FLnnn 

MTW: MOD ABV FL080 N OF N63 
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Wzór Element Dok adna zawarto Identyfikator i 
czas Zawarto  Po o enie

Przyk ady

SIGMET  (C) Depesze SIGMET 
stosowalne dla  FIR/CTA  
lub podobszaru tego , dla 
którego prognoza 
obszarowa jest wa na 

SIGMET 
APPLICABLE

n[,n][,n] SIGMET APPLICABLE: 3,5 

lub  HAZARDOUS WX NIL (C) 4 HAZARDOUS WX NIL HAZARDOUS WX NIL 

Wska nik pocz tku  
sekcji II 

Wska nik identyfikujacy 
pocz tek sekcji II SECN II SECN II 

L [n]nnn HPA lub H 
[n]nnn HPA 
lub 
FRONT
lub  NIL 

Nnnnn lub Snnnn 
Wnnnnn lub
Ennnnn  
lub 
Nnnnn lub Snnnn 
Wnnnnn lub
Ennnnn  TO Nnnnn 
lub Snnnn Wnnnnn 
lubEnnnnn  

O rodki  ci nienia  
i  fronty (M) 

O rodki  ci nienia  i  
fronty oraz ich 
spodziewane
przemieszczenie i rozwój 

PSYS:  [nn] 

MOV N lub NE lub 
E lub SE lub S lub 
SW lub W lub NW  
nnKMH (nnKT) 
WKN lub NC lub
INTSF

---

PSYS: 06 L 1004 HPA N5130 
E01000 

MOV NE 25KT WKN 

Górne wiatry i 
temperatury (M) 

Górne wiatry i 
temperatury dla 
przynajmniej 
nast puj cych wysoko ci: 
600,  1 500  i  3 000 m 
 (2 000, 5 000  i 10 000 ft)  

WIND/T: [n]nnn M (lub [n]nnn 
FT)
nnn/[n]nn MPS 
(lub  nnn/[n]nn KT) 
PSnn  lub MSnn 

WIND/T: 2000 FT 270/18 MPS 
PS03 5000 FT 250/20 MPS MS02 
10000 FT 240/22 MPS MS11 

Zachmurzenie (M) Informacja o 
zachmurzeniu nie zawarta 
w sekcji I,  
a zawieraj ca  rodzaj, 
wysoko  podstawy dolnej 
i górnej chmur nad 
poziomem ziemi (AGL) 
albo nad rednim 
poziomem morza (AMSL)  

CLD: [nn/nn] FEW lub SCT lub
BKN lub OVC 
ST lub SC lub CU 
lub 
AS  lub AC lub NS
[n]nnn/[n]nnn M (lub
[n]nnn/[n]nnn FT) 
AGL lub AMSL 
lub NIL 

CLD: BKN SC 2500/8000 FT AGL 

Poziom zamarzania (M) Wskazanie wysoko ci 
poziomu (lub poziomów) 
0ºC nad poziomem ziemi 
albo rednim poziomem 
morza (AMSL), je li
poziom 0ºC jest poni ej
górnego poziomu danej 
prognozy 

FZLVL:  [ABV] nnnn FT AGL 
lub  AMSL 

Nnnnn  lub
Snnnn 
Wnnnnn  lub 
Ennnnn 
lub

[N z Nnn lub Snn 
lub
[S z Nnn lub Snn 
lub
[W z Wnnn lub
Ennn] lub 
[E z Wnnn lub Ennn] 
lub 
[nnnnnnnnnn] 2

FZLVL: 3000 FT AGL 

Prognoza QNH (M) Prognoza najni szego 
QNH podczas okresu 
wa no ci 

MNM QNH: [n]nnn HPA  MNM QNH: 1004 HPA 

Temperatura powierzchni 
morza i stan morza (O) 

Temperatura powierzchni 
morza i stan morza je li 
SA wymagane przez 
regionalna umow eglugi 
powietrznej 

SEA Tnn HGT [n]n M SEA:  T15 HGT 5 M 

Erupcje wulkaniczne (M) Nazwa wulkanu VA nnnnnnnnnn  lub
NIL

 VA: ETNA 

Uwagi: 

1. Lokalizacja fikcyjna. 
2. Dowolny tekst opisuj cy dobrze znan  geograficzn  lokalizacj  powinien by  ograniczony do minimum. 
3. Po o enie CB lub/i TCU powinno by  okre lone dodatkowo do du ych obszarów zachmurzenia pe nego      

lub przerywanego, jak to pokazano w przyk adzie.
4. Gdy nie by o elementów uj tych w sekcji I. 
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Tabela A5–4.   Zakresy i rozdzielczo  dla liczbowych warto ci elementów zawartych w TAF 

Element okre lony w rozdziale 6 Zakres Rozdzielczo

Kierunek wiatru: o (stopie ) 000 – 360 10

Pr dko  wiatru: MPS
KT

00 – 49* 
00-199*

1
1

Widzialno : M M M M 0000 – 0750 
0800 – 4900 
5000 – 9000 

10000 -

    50 
100 
1000 

0 (sta a warto : 9 999)

Widzialno  pionowa:       30 M (100 FT) 000 – 020 1

Zachmurzenie: wysoko  podstawy: 30 M (100 FT)  000 – 100 1

Temperatura powietrza 
(maksymalna i minimalna):

°C -80 –  +60 1

* * Brak jest wymaga  lotniczych dla komunikatu o wietrze przyziemnym o pr dko ci 50 m/s (100 kt) lub wi kszej. W  razie potrzeby, zapis mo e by
wykorzystywany dla komunikatów o wietrze do 99 m/s (199 kt) dla celów nie lotniczych.

PRZYK AD A5–1 TAF 

TAF dla YUDO (Donlon/International)*: 

TAF YUDO 160000Z 160624 13005MPS 9000 BKN020 BECMG 0608 SCT015CB BKN020 TEMPO 
0812 17006G12MPS 1000 TSRA SCT010CB BKN020 FM1230 15004MPS 9999 BKN020 

Znaczenie prognozy: 

Prognoza lotniskowa dla Donlon/International*, wydana w dniu 16 bm. o godzinie 0000 UTC, wa na od 
0600 UTC do 2400 UTC dnia 16 bm., kierunek wiatru przy ziemi 130 stopni, pr dko  wiatru 5 metrów 
na sekund , widzialno  9 kilometrów, zachmurzenie 5/8 do 7/8 o podstawie 600 metrów; mi dzy 
godzinami 0600 UTC i 0800 UTC, zachmurzenie zmieni si  i prognozowane jest 3/8 do 4/8 
Cumulonimbus o podstawie 450 m i 5/8 do 7/8 o podstawie 600 m, chwilowe zmiany mi dzy godzinami 
0800 UTC i 1200 UTC, kierunek wiatru przy ziemi 170 stopni, pr dko  wiatru 6 metrów na sekund ,
porywy do 12 metrów na sekund , widzialno  1 000 metrów z powodu burzy z umiarkowanym opadem 
deszczu, 3/8 do 4/8 Cumulonimbus o podstawie 300 metrów i 5/8 do 7/8 o podstawie 600 metrów, od 
godziny 1230 UTC kierunek wiatru przyziemnego 150 stopni, pr dko  wiatru 4 metry na sekund ,
widzialno  10 km lub wi cej, zachmurzenie 5/8 do 7/8 o podstawie 600 metrów.  

*    Lokalizacja fikcyjna:

Uwaga: W niniejszym przyk adzie jednostkami s  „metry na sekund ” i „metry”, które zosta y u yte
odpowiednio dla pr dko ci wiatru i wysoko ci podstawy chmur. Zamiast nich, zgodnie z Za cznikiem 5 
ICAO, mog  by  u yte odpowiednie alternatywne jednostki spoza uk adu SI: „w z y” i  „stopy”. 



Dziennik Urzędowy 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 1 — 150 — Poz. 1

APP 5-1618/11/10

Dodatek 5Załącznik 3 – Służba meteorologiczna dla mędzynarodowej żeglugi powietrznejZa cznik 3 – S u ba meteorologiczna dla mi dzynarodowej eglugi powietrznej                           Dodatek 5

18/11/10                                                                         APP 6-2 

Przyk ad A5–2 Kasowanie TAF 

Kasowanie TAF dla YUDO (Donlon/International)*:

TAF AMD YUDO 161500Z 1606/1624 CNL 

Znaczenie prognozy: 

TAF poprawiony dla Donlon/International* wydana 16 bie cego miesi ca o godzinie 1500 UTC 
kasuj ca poprzednio wydany TAF wa ny od 0600 UTC do 2400 UTC dnia 16 bie cego miesi ca.

*    Lokalizacja fikcyjna 

Przyk ad A5–3 Prognoza obszarowa GAMET 

YUCC GAMET VALID 220600/221200 YUDO 
YUCC AMSWELL FIR/2 BLW FL120 

SECN I 
SFC WSPD: 
SFC VIS: 
SIGWX: 
SIG CLD: 
ICE:
TURB:
SIGMETS APPLICABLE: 
SECN II 
PSYS:
WIND/T: 
CLD:
FZL VL: 
MNM QNH: 
SEA:
VA: 

Znaczenie: 

Sekcja I:
pr dko  wiatru przy ziemi: 
widzialno  przy ziemi: 
istotne zjawiska pogody: 
istotne chmury: 

oblodzenie:
turbulencja:
informacje SIGMET: 

Sekcja II: 
system ci nienia:

wiatr i temperatura: 

zachmurzenie: 
poziom zamarzania: 
minimalne QNH: 
morze: 
py  wulkaniczny: 

*    Lokalizacja fikcyjna

10/12 16 MPS 
06/08 3000 M BR N OF N51 
11/12 ISOL TS 
06/09 OVC 800/1100 FT AGL N OF N51 10/12 ISOL TCU 1200/8000  FT AGL 
MOD FL050/080 
MOD ABV FL090 
3, 5 

06 L 1004 HPA N5130 E01000   MOV   NE 25 KT WKN 
2000 FT 270/18 MPS PS03 5000 FT 250/20 MPS MS02 10000 FT  240/22 MPS MS11 
BKN SC 2500/8000 FT AGL 
3000 FT AGL 
1004 HPA 
T15 HGT 5M 
NIL

Prognoza obszarowa dla lotów na ma ych wysoko ciach (GAMET) wydana dla podobszaru 2  
Amswell  (identyfikowana jako YUCC Amswell centrum kontroli obszaru) poni ej FL120 przez 
Donlon/International* biuro meteorologiczne (YUDO); informacja jest wa na od 0600 UTC  
do 1200 UTC dnia 22 bie cego miesi ca.

mi dzy 1000 UTC a 12000 UTC 16 m/s 
mi dzy 0600 UTC a 0800 UTC 3000 metrów (north of 51 degrees north) (z powodu zamglenia) 
mi dzy 1100 UTC a 1200 UTC pojedyncze burze bez gradu 
mi dzy 0600 UTC a 0900 UTC 8/8 o podstawie 800, górna granica 1100 stóp nad poziomem ziemi  
north of 51 degrees north; mi dzy 1000 UTC a 1200 UTC pojedyncze wypi trzone cumulusy o 
podstawie 1200 stóp, górna granica 8000 stóp nad poziomem ziemi 
umiarkowane mi dzy poziomem lotu  FL050 a FL080 
umiarkowana powy ej poziomu lotu FL090 (przynajmniej do poziomu  lotu FL120) 
3 i 5 dost pne w terminie wa no ci dla danego podobszaru 

O 0600 UTC uk ad niskiego ci nienia 1004 hPa z centrum na 51.5 stopniu szeroko ci geograficznej 
pó nocnej i 10.0 stopniu d ugo ci geograficznej wschodniej, oczekiwany ruch w kierunku pó nocno
wschodnim z pr dko ci  25 w z ów, s abn cy;
na 2000 stóp powy ej poziomu gruntu kierunek wiatru 270 stopni, pr dko  18 m/s, temperatura plus 
3 stopnie Celsjusza, na 5000 stóp nad poziomem gruntu, kierunek wiatru 250 stopni, pr dko  20 m/s, 
temperatura minus 2 stopnie Celsjusza, 10000 stóp nad poziomem gruntu kierunek wiatru 240 stopni, 
pr dko  wiatru 22 m/s, temperatura minus 11 stopni Celsjusza 
5-7/8 stratocumulus, podstawa 2500 stóp, górna granica 8000 stóp powy ej poziomu ziemi; 
3000 stóp nad poziomem  gruntu 
1004 hPa 
temperatura  powierzchni 15 stopni Celsjusza, stan  morza 5 metrów (?) 
Nil

APP 5-16
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DODATEK 6.  

SPECYFIKACJE TECHNICZNE DOTYCZ CE INFORMACJI SIGMET, AIRMET, 
OSTRZE E  LOTNISKOWYCH ORAZ OSTRZE E

O USKOKU WIATRU 

(patrz Rozdzia   7 niniejszego Za cznika)

Uwaga. —  Sposób formowania nag ówków dla informacji SIGMET, AIRMET oraz informacji doradczej 
dotycz cej cyklonów tropikalnych i chmur py u wulkanicznego, przedstawia publikacja WMO Nr 386, 
„Podr cznik wiatowego systemu telekomunikacyjnego GTS” („Manual on the Global Telecommunication 
System”). 

1.  SPECYFIKACJE DOTYCZ CE INFORMACJI SIGMET 

1.1  Format informacji SIGMET

1.1.1 Zawarto  i kolejno  elementów w informacji SIGMET jest zgodna z szablonem przedstawionym w tabeli 
A6-1. 

1.1.2  Depesze zawieraj ce informacje SIGMET s  oznaczane jako: „SIGMET”. 

1.1.3 Kolejny numer opracowania depeszy z informacj  SIGMET, o którym mowa w tabeli A6-1, odpowiada 
liczbie depesz SIGMET wydanych dla rejonu informacji powietrznej od godziny 0001 UTC danego dnia. 
Meteorologiczne biura nadzoru dla obszarów, które obejmuj  sob  wi cej ni  jeden FIR i/lub CTA wydaj
osobne informacje SIGMET dla ka dego FIR i/lub CTA w ramach swojego obszaru odpowiedzialno ci.

1.1.4 Zgodnie z szablonem przedstawionym w tabeli A6-1 tylko jedno z wymienionych zjawisk mo e by
zawarte w informacji SIGMET  z wykorzystaniem jednego z ni szej wymienionych skrótów: 

Na poziomach przelotowych  (niezale nie od wysoko ci):

burza:
—  ukryta (zamaskowana) 
—  wbudowana 
—  cz sta
—  linia szkwa ów
—  ukryta (zamaskowana) z gradem 
—  wbudowana z gradem 
—  cz sta z gradem 
—  linia szkwa ów z gradem 

cyklon tropikalny: 
— cyklon tropikalny ze redni  pr dko ci  wiatru przyziemnego 
17 m/s (34 kt) lub wi cej (w ci gu 10 minut), 

OBSC TS 
EMBD TS 
FRQ TS 
SQL TS 
OBSC  TSGR 
EMBD TSGR 
FRQ     TSGR 
SQL      TSGR 

TC (+ nazwa  cyklonu) 
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turbulencja:
—  silna turbulencja, 

oblodzenie: 
—  silne oblodzenie, 
—  silne oblodzenie z powodu marzn cego deszczu, 

fale górskie: 
—  silne fale górskie, 

burza py owa: 
—  silna burza py owa, 

burza piaskowa: 
—  silna burza piaskowa, 

py  wulkaniczny: 
— py  wulkaniczny, 

chmura radioaktywna                                                     

SEV TURB 

SEV ICE 
SEV ICE (FZRA) 

SEV MTW 

HVY DS 

HVY SS 

VA (+ nazwa wulkanu,  je li jest znana)   

RDOACT CLD 

1.1.5 Informacja SIGMET nie zawiera zb dnych materia ów opisowych. Do opisu zjawisk pogody, które s
przedmiotem informacji SIGMET, nie w cza si adnego dodatkowego materia u opisowego, oprócz 
wykazanego w pkt 1.1.4. W informacji SIGMET, dotycz cej burz lub cyklonu tropikalnego, nie umieszcza si
odniesie  do turbulencji i oblodzenia, zwi zanych z tym zjawiskiem. 

1.1.6 Zalecenie. — Meteorologiczne biuro nadzoru, które ma obowi zek opracowywa  tekstem otwartym 
informacje SIGMET (zgodnie z pkt 1.1.1) odno nie py  wulkanicznego i cyklonów tropikalnych, powinno te
opracowywa  ww. informacje w postaci graficznej z wykorzystaniem klucza WMO BUFR.

Uwaga. —  Posta  klucza BUFR jest podana w publikacji WMO Nr 306 „Podr cznik kluczy”, Tom I.2, Cz  B 
— „Klucze binarne” („Manual on Codes”, tom I.2, part B   „Binary Codes”).  

1.1.7   Zalecenie. — Gdy depesza SIGMET jest wydawana w postaci graficznej, to powinna mie  posta  zgodn
z Dodatkiem 1. 

1.2 Rozpowszechnianie informacji SIGMET 

1.2.1 Informacje SIGMET s  rozpowszechniane do meteorologicznych biur nadzoru WAFC oraz do innych biur 
meteorologicznych, zgodnie z regionalnym porozumieniem eglugi powietrznej. Informacje SIGMET dotycz ce
chmury py u wulkanicznego, s  tak e kierowane do odpowiednich VAAC. 

1.2.2 Informacja SIGMET jest przesy ana do mi dzynarodowych banków danych meteorologicznych OPMET 
oraz do o rodków wyznaczonych, na podstawie regionalnych porozumie eglugi powietrznej, do dystrybucji 
danych dla lotnictwa za pomoc czy satelitarnych. 

2.  SPECYFIKACJE DOTYCZ CE INFORMACJI AIRMET 

2.1  Format informacji AIRMET 

2.1.1 Zawarto  i kolejno  elementów w informacji AIRMET jest zgodna z szablonem przedstawionym w 
tabeli A6-1. 
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2.1.2 Kolejny numer opracowania depeszy z informacj  AIRMET, o którym mowa w tabeli A6-1, odpowiada 
liczbie informacji AIRMET wydanych dla rejonu informacji powietrznej od godziny 0001 UTC danego dnia. 
Meteorologiczne biura nadzoru dla obszarów, które obejmuj  sob  wi cej ni  jeden FIR i/lub CTA, wydaj
osobne informacje AIRMET dla ka dego FIR i/lub CTA w ramach swojego obszaru odpowiedzialno ci.

2.1.3 Obszar informacji dla lotów (FIR) w razie konieczno ci jest dzielony na podobszary. 

2.1.4 Zgodnie z szablonem przedstawionym w tabeli A6-1 tylko jedno z wymienionych zjawisk mo e by
zawarte w informacji AIRMET,  z wykorzystaniem jednego z ni szej wymienionych skrótów: 

Na poziomach przelotowych poni ej FL 100 (lub poni ej FL 150 w obszarach górzystych lub wy ej, gdzie jest 
to konieczne): 

pr dko  wiatru przyziemnego: 
— rednia pr dko  wiatru przyziemnego, na  

znacznym obszarze, powy ej 15 m/s (30 kt) 

widzialno  przyziemna: 
— widzialno  na znacznym obszarze poni ej 5 000 m, 

w czaj c zjawisko meteorologiczne powoduj ce
ograniczenie widzialno ci

burze:
— pojedyncze, izolowane burze bez gradu 
— przypadkowe burze bez gradu 
— pojedyncze, izolowane burze z gradem 
— przypadkowe burze z gradem 

ca kowicie zas oni te góry lub szczyty gór: 
 — góry lub szczyty niewidoczne 

zachmurzenie: 
 — 8/8 lub 5/8 do 7/8 na znacznym obszarze o 

podstawie poni ej 300 m (1 000 ft) nad poziomem 
ziemi: 

— 5/8 do 7/8 

— 8/8 

chmury Cumulonimbus wyst puj ce jako: 
— pojedyncze, izolowane
— przypadkowe
—cz ste

chmury Cumulus wypi trzone, wyst puj ce jako: 
  — pojedyncze, izolowane 
  — przypadkowe 
  — cz ste

oblodzenie: 
— umiarkowane oblodzenie (pomijaj c oblodzenie  

w chmurach konwekcyjnych) 

SFC WSPD  
(+ pr dko  wiatru oraz u yta jednostka). 

SFC VIS  
(+ widzialno )
(+ jedno ze zjawisk meteorologicznych lub ich 
kombinacja: BR, DS., DU, DZ, FC, FG, FU, GR, 
GS, HZ, IC, PL, PO, RA, SA, SG, SN, SQ, SS lub 
VA) 

ISOL TS 
OCNL TS 
ISOL TSGR 
OCNL TSGR 

MT OBSC 

BKN CLD (+ wysoko  podstawy, górna granica  
i u yta jednostka) 

OVC CLD   (+ wysoko  podstawy, górna granica 
i u yta jednostka) 

ISOL CB 
OCNL CB 
FRQ CB 

ISOL TCU 
OCNL TCU 
FRQ TCU 

MOD ICE 
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turbulencja: 
— umiarkowana turbulencja (pomijaj c turbulencj

 w chmurach konwekcyjnych) 

fale górskie 
— umiarkowane fale górskie

MOD TURB 

MOD MTW 

2.1.5 Informacja AIRMET nie mo e zawiera  zb dnych materia ów opisowych. Do opisu zjawisk pogody 
b d cych przedmiotem informacji AIRMET, nie w cza si adnego dodatkowego materia u opisowego,  
z wyj tkiem przedstawionego w pkt 2.1.4. W informacji AIRMET, dotycz cej burz lub chmur Cumulonimbus, 
nie uwzgl dnia si  turbulencji i oblodzenia, zwi zanych z tym zjawiskiem. 

Uwaga. —  Wymagania odno nie informacji SIGMET, dotycz cych lotów na ma ych wysoko ciach, s
przedstawione w pkt.  1.1.4. 

2.2  Rozpowszechnianie informacji AIRMET 

2.2.1 Zalecenie. — Informacje AIRMET powinny by  rozpowszechniane do meteorologicznych biur nadzoru, 
s siednich rejonów informacji powietrznej oraz innych biur meteorologicznych, zgodnie z uzgodnieniami mi dzy
zainteresowanymi w adzami meteorologicznymi.

2.2.2 Zalecenie. — Informacje AIRMET powinny by  przesy ane do mi dzynarodowych banków danych 
meteorologicznych oraz do o rodków wyznaczonych, na podstawie regionalnych porozumie eglugi 
powietrznej, do dystrybucji danych dla lotnictwa za pomoc czy satelitarnych.  

3.  SPECYFIKACJE DOTYCZ CE SPECJALNYCH KOMUNIKATÓW Z POWIETRZA 

Uwaga. —  Dodatek ten jest zwi zany z przekazywaniem specjalnych komunikatów z powietrza. Ogólne 
zalecenia dotycz ce specjalnych komunikatów z powietrza s  zawarte w Dodatku 4. 

3.1 Zalecenie. — Specjalne komunikaty z powietrza powinny by  przekazywane  do  60 minut po ich wydaniu. 

3.2 Zalecenie. — Informacja o wietrze i temperaturze, zawarta w automatycznych specjalnych komunikatach z 
powietrza,  nie powinna by  przekazywana do innych statków powietrznych w locie. 

4.  SZCZEGÓ OWE KRYTERIA DOTYCZ CE INFORMACJI SIGMET, AIRMET ORAZ 
SPECJALNYCH KOMUNIKATÓW Z POWIETRZA ( cze w gór )

4.1  Identyfikacja FIR 

Zalecenie. — W przypadku kiedy przestrze  powietrzna jest podzielona na FIR i UIR, SIGMET powinien by
identyfikowany przez wska nik lokalizacji jednostki s u by ruchu lotniczego obs uguj cej dany FIR. 

Uwaga. —  Informacja SIGMET dotyczy ca ej przestrzenia wewn trz granic FIR, to znaczy FIR oraz UIR. 
Szczególne obszary i/lub poziomy lotu obj te oddzia ywaniem zjawisk meteorologicznych, b d cych przyczyn
wydania informacji SIGMET,  s  okre lane w tek cie informacji. 

4.2  Kryteria dotycz ce zjawisk w czanych do informacji SIGMET, AIRMET oraz specjalnych 
komunikatów z powietrza ( cze w gór )

4.2.1 Zalecenie. — Obszar burz oraz chmur Cumulonimbus powinien by  rozumiany jako: 

a) ukryte (OBSC),  je li jest zamaskowane przez, zm tnienie dymy lub nie s  wyra nie widoczne z powodu 
ciemno ci;

b) wbudowane (EMBD), je li jest wbudowane w warstw  chmur i s  trudne do  rozpoznania; 
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c) izolowane (ISOL), je eli sk ada si  z oddzielnych obiektów, które oddzia uj  lub s  prognozowane na 
obszarze o maksymalnym przestrzennym zasi gu do 50 % obszaru zainteresowania (na okre lony czas 
lub w okre lonym terminie wa no ci); 

d) przypadkowe (OCNL), je li wyst puj  w postaci wyra nie odseparowanych elementów lub s
prognozowane  na obszarze o pokryciu przestrzennym mi dzy 50%  a 75% rozpatrywanej powierzchni 
(na okre lony czas lub w okre lonym terminie wa no ci). 

4.2.2 Zalecenie. — Obszar burz jest opisywany jako cz sty (FRQ) je eli burze s  po o one bardzo blisko lub bez 
separacji mi dzy s siednimi burzami z maksymalnym pokryciem przestrzennym wi cej ni  75% rozpatrywanej 
powierzchni lub s  prognozowane na rozpatrywanym obszarze (w okre lonym terminie wa no ci). 

4.2.3 Zalecenie. — Linia szkwa ów (SQL) powinna wskazywa  na burze wzd u  linii z ma ymi odst pami lub bez 
pomi dzy poszczególnymi chmurami. 

4.2.4 Zalecenie. — Grad (GR) powinien by  u ywany jako dalszy opis burz w razie konieczno ci.

4.2.5 Zalecenie. — Silna i umiarkowana turbulencja (TURB) powinna odnosi  si  tylko do: turbulencji na 
niskich poziomach zwi zanej z silnymi wiatrami przy powierzchni ziemi; przep ywem wirowym lub turbulencj  w 
chmurach lub poza nimi (CAT). Turbulencja nie powinna by  wykorzystywana w po czeniu z chmurami 
konwekcyjnymi. 

4.2.6 Turbulencja jest opisywana jako: 

a) silna, je li warto  wska nika turbulencji EDR przekracza 0,7;  

b) umiarkowana, je li wska nik turbulencji jest wi kszy ni  0,4, ale mniejszy lub równy ni  0,7. 

4.2.7 Zalecenie. — Silne oraz umiarkowane oblodzenie (ICE) powinno odnosi  si  do chmur innych ni  chmury 
konwekcyjne. Deszcz marzn cy (FZRA) powinien by  powi zany z warunkami silnego oblodzenia 
spowodowanych deszczem marzn cym.

4.2.8 Zalecenie. — Fale górskie (MTW) powinny by  opisywane jako: 

a) silne,  je li towarzyszy im pr d zst puj cy 3.0 m/s (600 ft/min) lub wi cej i/lub jest obserwowana lub 
prognozowana silna turbulencja; i 

b) umiarkowane, je li towarzyszy im pr d zst puj cy 1.75-3.0 m/s (350-600 ft/min) i/lub jest obserwowana 
lub prognozowana umiarkowana turbulencja. 

.
5.  SPECYFIKACJE DOTYCZ CE OSTRZE E  LOTNISKOWYCH 

5.1  Format i rozpowszechnianie ostrze e  lotniskowych 

5.1.1 Ostrze enia lotniskowe s  wydawane zgodnie z szablonem przedstawionym w tabeli A6-2 oraz zgodnie z 
wymaganiami operatorów oraz s u b lotniskowych oraz s  rozpowszechniane zgodnie z lokalnymi 
porozumieniami. 

5.1.2   Numer kolejny wed ug wzoru z tabeli A6-2 powinien odpowiada  numerowi ostrze enia lotniskowego 
wydanego dla danego lotniska od 0001 UTC danego dnia. 

5.1.3 Zalecenie. — Zgodnie z szablonem w tabeli A6-2 ostrze enia lotniskowe powinny odnosi  si  do 
wyst pienia lub przewidywanego wyst pienia, jednego lub wi cej z wymienionych zjawisk: 

— cyklon tropikalny (jest w czane, je li oczekuje si e rednia 10-minutowa pr dko  wiatru  
       przyziemnego na lotnisku przekroczy 17 m/s (34 kt) lub wi cej,)  
—   burza, 
—   grad, 
— nieg ( cznie z oczekiwanym lub obserwowanym nagromadzeniem niegu), 
—  opad marzn cy, 
—  szron lub szad ,
—  burza piaskowa, 
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—  burza py owa, 
—  uniesiony piasek lub py ,
—  silny przyziemny wiatr i porywy wiatru, 
—  szkwa ,
—  mróz, 
—  py  wulkaniczny, 
—  tsunami, 
—  osadzanie si  py u wulkanicznego, 
—  toksyczne substancje chemiczne, 
—  inne zjawiska zgodnie z lokalnym porozumieniem. 

5.1.4 Zalecenie. — Wykorzystanie dodatkowego tekstu do skrótów wymienionych w szablonie przedstawionym  
w tabeli A6-2 powinno by  ograniczone do minimum. Dodatkowy tekst powinien by  przygotowany w postaci 
tekstu otwartego z wykorzystaniem obowi zuj cych skrótów ICAO oraz warto ci liczbowych. Je eli brak jest 
skrótu ICAO,  nale y stosowa  opis w j zyku angielskim. 

5.2  Kryteria ilo ciowe dla ostrze e  lotniskowych 

Zalecenie. — Je eli ilo ciowe kryteria s  niezb dne do wydania ostrze e  lotniskowych, dotycz cych np. 
oczekiwanej maksymalnej pr dko ci wiatru lub oczekiwanej wielko ci opadu niegu, powinny by  okre lone  
w porozumieniu pomi dzy biurem meteorologicznym a  u ytkownikami. 

6.  SPECYFIKACJE DOTYCZ CE OSTRZE E  O USKOKU WIATRU 

6.1 Wykrywanie uskoku wiatru 

Zalecenie. — Informacje dotycz ce wyst pienia uskoku wiatru powinny pochodzi  z: 

a) naziemnych urz dze  do teledetekcyjnej identyfikacji uskoku wiatru, np. radaru dopplerowskiego;  

b) naziemnych urz dze  do wykrywania uskoku wiatru, np. systemu czujników pomiaru wiatru 
przyziemnego i/lub ci nienia, rozmieszczonych w sposób umo liwiaj cy monitorowanie okre lonej(ych) 
drogi(óg) startowej(ych) oraz towarzysz cej im cie ki startu i l dowania;  

c) obserwacji ze statku powietrznego podczas fazy podej cia do l dowania i wznoszenia po starcie, 
wykonywanych zgodnie z ustaleniami rozdzia u 5; 

d) innych informacji meteorologicznych, np. z odpowiednio rozmieszczonych czujników na istniej cych 
wie ach i masztach w pobli u lotniska lub na pobliskich wzniesieniach terenu.  

Uwaga. —  Uskok wiatru jest zwykle zwi zany z jednym lub wi cej wymienionych zjawisk: 

—   burzami, silnymi pr dami zst puj cymi ang. „microbursts”, tr bami powietrzna (tornado lub tr ba
       wodna) oraz szkwa ami przed lini  frontu, 
—   powierzchnie frontów, 
—   silne wiatry przyziemne zwi zane z lokalnym ukszta towaniem terenu, 
—   fronty bryzowe nad morzem, 
—   fale górskie (w czaj c rotory na ma ych wysoko ciach w rejonie lotniska), 
—   inwersja temperatury na niskich wysoko ciach.

6.2  Format i rozpowszechnianie ostrze e  o uskoku wiatru 

Uwaga. —  Informacje o uskoku wiatru s  równie  w czane jako uzupe niaj ca informacja do lokalnych 
regularnych i specjalnych komunikatów oraz do METAR i SPECI, zgodnie z szablonem przedstawionym  
w tabelach A3-1 oraz A3-2. 

6.2.1 Ostrze enia o uskoku wiatru s  przygotowywane zgodnie z szablonem przedstawionym w tabeli A6-3  
i rozpowszechniane zgodnie z lokalnym porozumieniem odpowiednich w adz.
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6.2.2   Numer kolejny wed ug wzoru z tabeli A6-3 powinien odpowiada  numerowi ostrze enia o uskoku wiatru 
wydanego dla danego lotniska od 0001 UTC danego dnia. 

6.2.3 Zalecenie. — U ycie tekstu dodatkowego, poza skrótami wymienionymi we wzorcowej tabeli A6-3, 
powinno by  ograniczone do minimum. Dodatkowy tekst powinien by  przygotowany tekstem otwartym przy 
u yciu zaakceptowanych przez ICAO skrótów i warto ci numerycznych. Je li nie s  dost pne skróty 
zaaprobowane przez ICAO, to nale y u y  tekstu otwartego. 

6.2.4 Zalecenie. — Je li do sporz dzenia lub potwierdzenia poprzednio wydanego ostrze enia o uskoku wiatru 
korzysta si  z informacji z powietrza, do ostrze enia powinien by  w czony w postaci niezmienionej meldunek 
ze statku powietrznego, wraz z typem statku powietrznego. 

Uwaga 1. —   Jednocze nie mog  wyst powa  dwa ró ne ostrze enia o uskoku wiatru, jedno dla l duj cych, 
drugie dla startuj cych statków powietrznych, zg oszone przez l duj ce i startuj ce statki. 

Uwaga 2. —   Ustalenia dotycz ce przekazywania meldunku o intensywno ci uskoku wiatru s  w trakcie 
rozwoju. Jednak e uznaje si , e piloci informuj cy o uskoku wiatru, mog  u ywa  okre le  jako ciowych 
„umiarkowany”, „silny”, „bardzo silny”, opartych na ich subiektywnych oszacowaniach napotkanego uskoku 
wiatru.           

6.2.5  Alarmy o wyst pieniu uskoku wiatru powinny by  rozsy ane z naziemnych zautomatyzowanych systemów 
detekcji uskoku wiatru; zgodnie z lokalnymi porozumieniami dotycz cymi tego zjawiska. 

 6.2.6 Zalecenie. — Tam, gdzie obserwuje si  mikro-porywy, na podstawie meldunków pilotów lub wykrywane 
przez umieszczone na ziemi urz dzenia do rozpoznawania uskoków wiatru, ostrze enia o uskoku wiatru i alarmy 
dotycz ce wyst pienia uskoku wiatru powinny zawiera  szczegó owe odniesienia do mikro-porywów. 

6.2.7 Tam, gdzie informacja z naziemnych zautomatyzowanych systemów detekcji uskoku wiatru jest 
u ywana do przygotowania alarmów dotycz cych wyst pienia uskoku wiatru, to — o ile jest to wykonalne —
alarm taki powinien odnosi  si  do okre lonych cz ci pasa startowego i odcinków wzd u  drogi podej cia
i odcinka wznoszenia; wed ug ustale  pomi dzy w adzami meteorologicznymi, ATS a odbiorcami. 
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Tabela A6–1.   Szablon dla informacji SIGMET i AIRMET oraz specjalnego komunikatu z powietrza   

Klucz:     M =   w��czone obowi�zkowo, cz��� ka�dej informacji; 
C    =   w��czone warunkowo, kiedy ma zastosowanie; 

                =    =   podwójna linia oznacza, �e tekst wyst�puj�cy za ni�, powinien by� umieszczony  
                                        w nast�pnej linii. 

Uwaga. — Zakres i rozdzielczo�� dla elementów liczbowych zawartych w informacjach SIGMET/AIRMET oraz 
specjalnych komunikatach z powietrza  s� przedstawione w tabeli A 6-4 niniejszego dodatku. 

Szablon(y)Element
okre�lony

 w rozdziale 5 
 i dodatku 6

Szczegó�owa 
zawarto�� SIGMET AIRMET SPECIAL 

AIR-REPORT

Przyk�ady

Wska�nik 
lokalizacji FIR/CTA 
(M)2

Wska�nik ICAO 
jednostki ATS 
obs�uguj�cej FIR lub 
CTA, którym 
odpowiada 
informacja 
SIGMET/AIRMET 
(M)

nnnn  — YUCC3

YUDD3

Identyfikacja (M) Identyfikacja 
informacji i kolejny 
numer4 (M) 

SIGMET [nn]n AIRMET [nn]n ARS SIGMET 5  
SIGMET A3  
AIRMET 2  
ARS

Okres wa�no�ci
(M)

Grupa data-czasu 
wskazuj�ca na okres 
wa�no�ci w UTC (M) 

VALID nnnnnn/nnnnnn — 5 VALID 221215/221600 
VALID 101520/101800 
VALID 251600/252200 

Wska�nik 
lokalizacji MWO 
(M)

Wska�nik lokalizacji 
MWO pochodzenia 
informacji  
z separuj�cym 
��cznikiem (M) 

nnnn—  YUDO— 3
YUSO— 3

Nazwa FIR/ CTA 
lub identyfikacja 
statku powietrznego 
(M)

Nazwa FIR/ CTA6

dla którego jest 
wydana informacja 
SIGMET/AIRMET 
lub indeks 
wywo�awczy statku 
powietrznego (M) 

 nnnn  nnnnnnnnnn 
FIR[/UIR]  
lub 
nnnn nnnnnnnnnn 
CTA

nnnn nnnnnnnnnn 
FIR[/n] 

nnnnnn YUCC   AMSWELL   FIR3

YUDD  SHANLON  
FIR/UIR3

YUCC AMSWELL  FIR/23

YUDD  SHANLON FIR3

VA812 

JE�ELI    INFORMACJA  SIGMET   JEST   KASOWANA,   PATRZ   NA   SZCZEGÓ�Y   ZNAJDUJ�CE   SI	   NA   KO
CU SZABLONU

Zjawisko (M)7 Opis zjawiska 
powoduj�cego 
wydanie informacji 
SIGMET/AIRMET 
(C)

OBSC8   TS [GR9]
EMBD10 TS [GR] 
FRQ11        TS[GR]
SQL12        TS [GR] 

TC nnnnnnnnnn lub 
NN25

SEV TURB13

SEV ICE14

SEV ICE (FZRA)14

SEV MTW15

HVY   DS 
HVY   SS 

[VA  ERUPTION]  
[MT nnnnnnnnnn] 
[PSN
Nnn[nn] lub Snn[nn] 

SFC WSPD nn[n]MPS 
lub 
(SFC WSPD nn[n]KT) 

SFC VIS nnnnM (nn)16

ISOL17   TS[GR]9

OCNL18 TS[GR] 

MT   OBSC 

BKN  CLD 
nnn/[ABV]nnnnM 
(lub BKN CLD 
nnn/[ABV]nnnnFT) 

OVC CLD 
nnn/[ABV]nnnnM 
(lub OVC CLD 
nnn/[ABV]nnnnFT) 

TS
TSGR

SEV TURB 
SEV ICE 

SEV MTW 

HVY SS 

VA CLD [FL nnn/nnn] 

MOD TURB 
MOD ICE 

SEV TURB 
FRQ TS 
OBSC TSGR 
EMBD TSGR 
TC GLORIA 
TC NN 

VA ERUPTION 
MT ASHVAL 
PSN S15 
E073 VA CLD 

MOD TURB 
MOD MTW 
ISOL CB 

BKN CLD 120/900M 
(BKN CLD 
400/300FT) 
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Szablon(y)
Element okre�lony 

 w rozdziale 5 
 i dodatku 6

Szczegó�owa 
zawarto��

SIGMET AIRMET SPECIAL 
AIR-REPORT

Przyk�ady

  Ennn[nn] lub Wnnn[nn]] 
VA CLD 

RDOACT  CLD 

ISOL17 CB19

OCNL18 CB 
FRQ11 CB 

ISOL17  TCU19

OCNL18 TCU19

FRQ11 TCU 

MOD TURB13

MOD ICE14

MOD MTW15

 OVC CLD 
270/ABV3000M 
(OVC CLD 
900/ABV10000FT) 

SEV  ICE 

RDOACT  CLD 

Obserwowane lub 
prognozowane 
zjawisko (M) 

Wska�nik czy 
informacja dotyczy 
obserwacji  
i oczekiwanej 
kontynuacji lub 
prognozy (M) 

OBS [AT nnnnZ] 
FCST [AT nnnnZ] 

OBS   AT   nnnnZ OBS  AT  1210Z 
OBS
FCST AT 1815Z 

Lokalizacja (C)26 Lokalizacja   
(w odniesieniu do 
d�ugo�ci i szeroko�ci 
geograficznej, w 
stopniach i minutach,   
lub lokalizacja 
geograficzna (nazwa 
powszechnie znana) 

Nnn[nn][Wnnn[nn]] lub
Nnn[nn][Ennn[nn]] lub
Snn[nn][Wnnn[nn]] lub
Snn[nn]][Ennn[nn]]  
lub
N OF Nnn[nn]  lub
S OF  Nnn[nn]  lub
N OF Snn[nn]   lub
S OF  Snn[nn]   lub 
[AND]
W  OF  Wnnn[nn]  lub
E   OF  Wnnn[nn]  lub
W  OF  Ennn[nn]   lub
E   OF  Ennn[nn]   
lub
[N OF, NE OF, E OF, SE OF, S OF, SW OF, W OF,  
NW OF] 
[LINE] Nnn[nn] lub  Snn[nn] Wnnn[nn] lub Ennn[nn] 
–
Nnn[nn] lub Snn[nn] Wnnn[nn] lub Ennn[nn] 
lub 
[N OF, NE OF, E OF, SE OF, S OF, SW OF, W OF,  
NW OF, AT]   nnnnnnnnnnnn 
lub
WI  Nnn[nn] lub Snn[nn] Wnnn[nn] lub Ennn[nn] - 
Nnn[nn] lub Snn[nn] Wnnn[nn] lub Ennn[nn] – 
Nnn[nn] lub Snn[nn] Wnnn[nn] lub Ennn[nn] -
[Nnn[nn] lub Snn[nn] Wnnn[nn] lub Ennn[nn] - 
Nnn[nn] lub Snn[nn] Wnnn[nn] lub Ennn[nn] ] 

NnnnnWnnnnn 
lub 
NnnnnEnnnnn lub
SnnnnWnnnnn  
lub
SnnnnEnnnnn 

S OF N54 
N OF N50 
N2020 W07005 
AT YUSB3

N2706 W07306 

N48 E010 

N OF  N1515    AND 
W OF  E13530 

W  OF  E1554 

 N  OF  LINE  S2520 
W11510 – S2520  W12010 

WI  N6030  E02550 – 
N6055  E02500 
N6050  E02630 

Poziom (C)26 Poziom lotu lub 
wysoko��
bezwzgl�dna i zasi�g
lotu20    (C)

[SFC/]FLnnn lub [SFC/]nnnM (lub [SFC/]nnnnFT) 
lub FLnnn/nnn lub TOP FLnnn lub [TOP] ABV 
FLnnn 

lub21

CB TOP [ABV] FLnnn WI nnnKM OF CENTRE 
( lub CB TOP [ABV] FLnnn WI  nnnNM OF 
CENTRE) lub
CB TOP [BLW] FLnnn WI nnnKM OF CENTRE 
(lub  CB TOP [BLW] FLnnn WI nnnNM OF 
CENTRE)

lub22 

FLnnn/nnn [APRX nnnKM BY nnnKM] 
[nnKM WID LINE23 BTN (nnNM WID LINE BTN)] 
[Nnn[nn] lub Snn[nn] Wnnn[nn] lub Ennn[nn] 

FLnnn lub nnnnM
(lub nnnnFT)

FL180 
FL050/080 
TOP  FL390 
SFC/FL070 
TOP  ABV  FL100 
FL310/450 

CB TOP FL500 Wl 
270KM OF CENTRE 
(CB TOP FL500 Wl 
150NM OF CENTRE) 

FL310/350 APRX 
220KM  BY  35KM 
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Szablon(y)
Element okre�lony 

 w rozdziale 5 
 i dodatku 6

Szczegó�owa 
zawarto��

SIGMET AIRMET SPECIAL 
AIR-REPORT

Przyk�ady

  - Nnn[nn] lub Snn[nn] Wnnn[nn] lub Ennn[nn] 
[- Nnn[nn] lub Snn[nn] Wnnn[nn] lub Ennn[nn]] 
[- Nnn[nn] lub Snn[nn] Wnnn[nn] lub Ennn[nn]]] 
(lub FLnnn/nnn [APRX nnnNM BY nnnNM] 
[ Nnn[nn] lub Snn[nn] Wnnn[nn] lub Ennn[nn] 
- Nnn[nn] lub Snn[nn] Wnnn[nn] lub Ennn[nn] 
[- Nnn[nn] lub Snn[nn] Wnnn[nn] lub Ennn[nn]] 
[- Nnn[nn] lub Snn[nn] Wnnn[nn] lub Ennn[nn]]]) 

 FL390 

Przemieszczanie 
lub prognozowane 
przemieszczanie 
(C) 26

Przemieszczanie lub 
prognoza 
przemieszczania w 
kierunku okre�lanym 
przy pomocy 16 
kierunków busoli lub 
zjawisko stacjonarne 
(C)

MOV  N [nnKMH] lub MOV  NNE [nnKMH] lub
MOV  NE [nnKMH] lub MOV  ENE [nnKMH] lub
MOV E [mKMH] lub MOV  ESE [nnKMH] lub
MOV  SE [nnKMH] lub MOV  SSE [nnKMH] lub
MOV  S [nnKMH] lub MOV  SSW [nnKMH] lub
MOV  SW [nnKMH] lub
MOV  WSW [nnKMH] lub MOV  W [nnKMH] lub
MOV  WNW [nnKMH] lub MOV  NW [nnKMH] 
lub
(MOV N [nnKT] lub MOV NNE [nnKT] lub MOV 
NE [nnKT] lub MOV ENE [nnKT] lub MOV E 
[nnKT] lub MOV ESE [nnKT] lub MOV SE 
[nnKT] lub MOV SSE [nnKT] lub MOV S [nnKT] 
lub MOV SSW [nnKT] lub MOV SW [nnKT] lub
MOV WSW [nnKT] lub MOV W [nnKT] lub
MOV WNW [nnKT] lub MOV NW [nnKT]) lub
MOV NNW [nnKT]  
lub STNR

--- MOV   E   40KMH 
(MOV  E   20KT) 

MOV  SE 
STNR

Zmiana 
intensywno�ci (C)26

Oczekiwane  zmiany  
intensywno�ci (C) 

INTSF lub   WKN   lub   NC --- WKN 

Prognoza po�o�enia 
(C) 20 26

Prognoza po�o�enia 
chmury poio�u
wulkanicznego lub 
centrum TC na 
koniec wa�no�ci 
informacji SIGMET 
(C)

FCST nnnnZ TC CENTRE 
Nnn[nn] lub Snn[nn] 
Wnnn[nn] lub Ennn[nn] 
lub
FCST nnnnZ VA CLD APRX 
[nnKM WID LINE23 BTN
(nnNM WID LINE BTN)] 
Nnn[nn] lub Snn[nn] 
Wnnn[nn] lub Ennn[nn] 
-  Nnn[nn] lub 
Snn[nn]Wnnn[nn] lub 
Ennn[nn] 
[- Nnn[nn] lub 
Snn[nn]Wnnn[nn] lub 
Ennn[nn]] 
[- Nnn[nn] lub 
Snn[nn]Wnnn[nn] lub 
Ennn[nn]] 
[AND]27

--- --- FCST 2200Z TC 
CENTRE N2740 
W07345 

FCST 1700Z VA CLD 
APRX S15 E075 –  
S15 E081 – 
S17 E083 – 
S18 E079 – 
S15 E075 

LUB

Anulowanie 
SIGMET/ 
AIRMET24 (C) 

Anulowanie depeszy 
SIGMET / AIRMET  
w odniesieniu do jej 
identyfikacji 

CNL SIGMET [nn]n 
nnnnnn/nnnnnn 
lub
CNL SIGMET [nn]n 
nnnnnn/nnnnnn 
[VA MOV TO nnnn FIR] 22

CNL AIRMET 
[nn]n 
nnnnnn/nnnnnn 

--- CNL SIGMET 2 
101200/10160024

CNL SIGMET 3 
251030/251430 VA MOV 
TO YUDO FIR24

CNL AIRMET 
151520/15180024 

Uwagi: 

1. Bez wiatru i temperatury przekazywanych do innego statku powietrznego w locie zgodnie z pkt. 3.2. 
2. Patrz pkt 4.1. 
3. Lokalizacja fikcyjna. 
4. Zgodnie z pkt. 1.1.3 i pkt. 2.1.2. 
5. Patrz pkt 3.1. 
6. Patrz pkt 2.1.3. 
7. Zgodnie z pkt. 1.1.4 oraz pkt. 2.1.4. 
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Dodatek 6 Załącznik 3 – Służba meteorologiczna dla mędzynarodowej żeglugi powietrznej

8. Zgodnie z pkt. 4.2.1 a). 
9. Zgodnie z  pkt.  4.2.4. 
10. Zgodnie z  pkt.  4.2.1 b). 
11. Zgodnie z  pkt.  4.2.2. 
12. Zgodnie z  pkt.  4.2.3. 
13. Zgodnie z  pkt. 4.2.5 i pkt. 4.2.6. 
14. Zgodnie  z  pkt.  4.2.7. 
15. Zgodnie  z  pkt.  4.2.8. 
16. Zgodnie  z  pkt.  2.1.4. 
17. Zgodnie  z  pkt.  4.2.1 c). 
18. Zgodnie  z  pkt. 4.2.1 d). 
19. U�ycie cumulonimbus  CB i wypi�trzony cumulus TCU jest ograniczone do AIRMET zgodnie  

z pkt. 2.1.4.
20. Tylko dla informacji SIGMET o pyle wulkanicznym i cyklonach tropikalnych. 
21. Tylko dla informacji SIGMET o cyklonach tropikalnych. 
22. Tylko dla informacji SIGMET o pyle wulkanicznym. 
23. Linia prosta pomi�dzy dwoma punktami  narysowanymi na mapie w odwzorowaniu Mercatora albo linia 

prosta pomi�dzy dwoma punktami przecinaj�ca po�udniki pod sta�ym k�tem. 
24. Koniec informacji (kiedy SIGMET/AIRMET s� kasowane). 
25. U�ywane w przypadku bezimiennych cyklonów tropikalnych. 
26. W przypadku, gdy to samo zjawisko pokrywa wiecej ni� jeden obszar wewn�trz FIR, elementy mog� zosta�

powtórzone je�li zachodzi taka potrzeba. 
27. Stosowane w przypadku dwóch chmur py�u wulkanicznego lub dwóch centrów cyklonów tropikalnych 

jednocze�nie oddzia�ywuj�cych na FIR. 

Uwaga. — Zgodnie z pkt. 1.1.5 oraz 2.1.5 silne lub umiarkowane oblodzenie oraz silna lub umiarkowana 
turbulencja (SEV  ICE, MOD  ICE, SEV  TURB, MOD TURB), zwi�zane z burzami, chmurami Cumulonimbus 
lub cyklonami tropikalnymi, nie s� do��czane. 
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Tabela A6–2.   Szablon dla ostrze e  lotniskowych  

Klucz:     M =   w czone obowi zkowo, cz  ka dej informacji; 
C   =   w czone warunkowo, gdy ma zastosowanie. 

Uwaga 1. — Zakres i rozdzielczo  dla elementów liczbowych zawartych w ostrze eniach lotniskowych, s
przedstawione w tabeli A 6-4 ninejszego dodatku. 

Uwaga 2. — Obja nienia u ytych skrótów zawarte s  w „Kody i skróty stosowane w mi dzynarodowym 
lotnictwie cywilnym” (Procedures for Air Navigation Services – ICAO Abbreviations and Codes (PANS-ABC, 
Doc 8400)). 

Element Szczegó owy sk ad Szblony Przyk ady 

Wska nik lokalizacji 
lotniska (M) 

Wska nik lokalizacji lotniska nnnn YUCC1

Identyfikacja typu 
informacji (M) 

Typ informacji I kolejny numer AD WRNG [n]n AD WRNG 2 

Czas wa no ci (M) Dzie  i czas okresu wa no ci w UTC VALID nnnnnn/nnnnnn VALID 211230/211530 

JE LI OSTRZE ENIE LOTNISKOWE JEST ODWO ANE, SZCZEGÓ Y PRZEDSTAWIONE S  NA KO CU SZABLONU 

Zjawisko (M)2 Opis  zjawiska powoduj cego wydanie 
ostrze enia lotniskowego 

TC3 nnnnnnnn lub
[HVY] TS lub
GR lub
[HVY] SN [nnCM]3 lub
[HVY] FZRA lub
[HVY] FZDZ lub
RIME4 lub
[HVY] SS lub
[HVY] DS lub
SA lub
DU lub
SFC WSPD nn[n]MPS 
MAX nn[n] 
(SFC WSPD nn[n]KT 
MAX nn[n]) lub 
SFC WIND nnn/nn[n]MPS 
MAX nn[n] 
(SFC WIND nnn/nn[n]KT 
MAX nn[n] lub
SQ lub FROST lub 
TSUNAMI lub VA[DEPO] lub 
 TOX CHEM lub 
tekst do 32 znaków5

TC ANDREW 
HVY SN 25CM 
SFC WSPD 20MPS MAX 30 
VA 

TSUNAMI

Obserwowane lub 
prognozowane zjawiska 
(M)

Identyfikacja czy zjawisko jest 
obserwowane, i spodziewamy si  jego 
trwania lub prognozowane 

OBS [AT nnnnZ] lub
FCST  lub

OBS AT 1200Z 
OBS

Zmiany w intensywno ci 
(C)

Oczekiwane zmiany intensywno ci INTSF lub
WKN lub
NC

WKN 

LUB

Odwo anie  ostrze enia
lotniskowego6

Odwo anie ostrze enia lotniskowego zgodnie 
z identyfikacj .

CNL  AD WRNG [n]n 
nnnnnn/nnnnnn 

CNL AD WRNG 2 
211230/2115306

Uwagi: 

1. Lokalizacja fikcyjna. 
2. Jedno zjawisko lub ich kombinacja zgodnie z pkt. 5.1.3. 
3. Zgodnie z pkt. 5.1.3. 
4. Szron lub szad , zgodnie z pkt. 5.1.3. 
5. Zgodnie z pkt. 5.1.4. 
6. Koniec informacji (kiedy ostrze enie lotniskowe jest odwo ane).

APP  6-12
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Tabela A6–3.   Szablon dla ostrze e  o uskoku wiatru  

Klucz:     M =   w czone obowi zkowo, cz  ka dej informacji; 
C   =   w czone warunkowo, gdy ma zastosowanie. 

Uwaga 1. — Zakres i rozdzielczo  dla elementów liczbowych zawartych w ostrze eniach o uskoku wiatru  s
przedstawione w tabeli A 6-4 ninejszego dodatku. 

Uwaga 2. — Obja nienia u ytych skrótów s  zawarte w „Kody i skróty stosowane w mi dzynarodowym 
lotnictwie cywilnym” „Procedures for Air Navigation Services — ICAO Abbreviations and Codes”,  PANS-ABC, 
Doc. 8400). 

Element Szczegó owy sk ad Szablony Przyk ady 

Wska nik lokalizacji lotniska 
(M)

Wska nik lokalizacji lotniska nnnn YUCC1

Identyfikacja typu informacji 
(M)

Typ informacji i kolejny numer WS WRNG [n]n WS WRNG 1 

Czas wydania depeszy I okres 
wa no ci (M) 

Dzie  i czas wydania depeszy, oraz gdy ma 
to zastosowanie, okres wa no ci w UTC 

nnnnnn [VALID TL nnnnnn] lub
[VALID nnnnnn/nnnnnn] 

211230 VALID TL 211330 

221200 VALID 221215/221315 

JE LI OSTRZE ENIE O USKOKU WIATRU JEST ODWO ANE, SZCZEGÓ Y PRZEDSTAWIONE S  NA KO CU SZABLONU 

Zjawisko (M) Identyfikacja zjawiska i jego lokalizacja [MOD] lub [SEV] WS IN APCH lub
[MOD] lub [SEV] WS [APCH] RWYnnn 
lub 
[MOD] lub [SEV] WS IN CLIMB-OUT 
lub  
[MOD] lub [SEV] WS CLIB-OUT 
RWYnnn lub
MBST   IN   APCH lub
MBST [APCH] RWYnnn 
lub 
MBST IN CLIMB-OUT lub
MBST CLIMB-OUT RWYnnn 

WS APCH RWY12 
MOD WS RWY34 

WS IN CLIMB-OUT 

MBST APCH RWY26 

MBST   IN  CLIMB-OUT 

Obserwowane, 
komunikowane lub 
prognozowane zjawiska (M) 

Identyfikacja czy zjawisko jest 
obserwowane, lub komunikowane i 
oczekiwane jego trwanie lub 
prognozowane 

REP AT nnnn nnnnn lub
OBS [AT nnnn] lub
FCST

REP AT 1510 B747 
OBS AT 1205 
FCST

Szczegó y dotycz ce zjawiska 
(C)2

Opis zjawiska powoduj cego wydanie 
ostrze enia o uskoku wiatru 

SFC WIND: nnn/nnMPS (lub nnn/nnKT) 
nnnM (nnnFT)-WIND: nnn/nnMPS (lub
nnn/nnKT) 

lub 

nnKMH (lub nnKT) LOSS nnKM (lub
nnNM) FNA RWYnn 

lub 

nnKMH (lub nnKT) GAIN  nnKM (lub
nnNM) FNA RWYnn 

SFC WIND: 320/5MPS 
60M-WIND: 360/13MPS 
(SFC WIND: 320/10KT 
200FT-WIND: 360/26KT) 

60KMH LOSS 4 KM 
FNA   RWY 13 
(30KT LOSS 2 NM 
FNA   RWY 13) 

LUB

Odwo anie ostrze enia o uskoku 
wiatru3

Odwo anie ostrze enia o uskoku 
wiatru zgodnie z identyfikacj .

CNL WS WRNG [n]n nnnnnn/nnnnnn CNL WS WRNG 1211230/2113303

Uwagi: 

1. Lokalizacja fikcyjna. 
2. Dodatkowe wymagania w pkt.  6.2.3. 
3. Koniec informacji (kiedy ostrze enie o uskoku wiatru jest anulowane). 
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Tabela A6–4.   Zakresy i rozdzielczo  dla warto ci liczbowych elementów  
zawartych w informacjach doradczych o pyle wulkanicznym  
i cyklonach tropikalnych, komunikatach SIGMET/AIRMET  

oraz ostrze eniach lotniskowych i ostrze eniach o uskoku wiatru 

Element okre lony w Dodatkach 2  i  6 Zakres Rozdzielczo

Elewacja                                                                                      M 
                                                                                                   FT 

000–8 100 
000–2 7000 

1
1

Numer informacji doradczej                                  dla VA (indeks)*

                                                                                                                            dla TC (indeks)*
000–2 000 

00–99 
1
1

Maksymalny wiatr przy ziemi                                              MPS 
                                                                                                  KT 

00–99 
00–199 

1
1

Ci nienie                                                                                  hPa 850–1050 1 

Pr dko  wiatru przy ziemi:                                                 MPS 
                                                                                                 KT 

15–49  
30–99 

1
1

Widzialno  przy ziemi:                                                             M  
                                                                                                M 

0000–0750  

0800–5 000 

50
100 

Chmury  —  wysoko  podstawy:                                             M  
                                                                                                   FT 

000–300  
000–1 000 

30
100 

Chmury — wysoko  wierzcho ków:                                        M  
                                                                                               M  
                                                                                              FT  
                                                                                              FT 

000–2 970  
3 000–20 000  

000–9 900  
10 000–60 000 

30
300  
100  

1 000 

Szeroko :                                                                      ° (stopnie)  
                                                                                         ’ (minuty) 

00–90  
00–60 

1
1

D ugo :                                                                         o (stopnie)  
                                                                                     ’ (minuty) 

000–180  
00–60 

1
1

Poziom lotu: 000–650 10 

Ruch:                                                                                     KMH  
                                                                                                   KT 

0–300  
0–150 

10
5

* bez jednostek 

Przyk ad A6–1. Komunikaty SIGMET i AIRMET i odpowiednie anulowania 

SIGMET Anulowanie SIGMET
YUDD SIGMET 2 VALID 101200/101600 YUSO-    YUDD SIGMET 3 VALID 101345/101600  YUSO- 
YUDD SHANLON FIR/UIR OBSC TS FCST            YUDD SHANLON FIR/UIR CNL SIGMET 2                  
S OF N54 TOP FL390 MOV E WKN                           101200/101600 

AIRMET Anulowanie AIRMET
YUDD AIRMET I VALID 151520/151800 YUSO-     YUDD AIRMET 2 VALID 151650/151800 YUSO- 
SHANLON FIR ISOL TS OBS                                     YUDD SHANLON FIR CNL AIRMET 1  
 N OF S50 TOP ABV FL100 STNR WKN                   151520/151800 
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Przyk ad A6–2 Informacja SIGMET dla cyklonu tropikalnego

YUCC SIGMET 3 VALID 251600/252200 YUDO- 
YUCC AMSWELL FIR TC GLORIA OBS AT 1600Z N2706 W07306 CB TOP FL500 WI 150NM OF 
CENTRE MOV NW 10KT NC FCST 2200Z  TC CENTRE N2740 W07345 

Znaczenie: 

Trzecia informacja SIGMET wydana dla FIR AMSWELL* (YUCC) przez meteorologiczne biuro nadzoru 
Donlon/International* (YUDO), od godziny 0001 UTC, informacja jest wa na od godziny 1600 UTC do 
2200 UTC dnia 25 bm, cyklon tropikalny Gloria by  obserwowany o godz. 1600 UTC w lokalizacji 27 stopni 
6 minut szeroko ci geograficznej pó nocnej i 73 stopni 6 minut d ugo ci geograficznej zachodniej z górna 
granic  chmur cumulonimbus na poziomie FL500 w promieniu 150 mil morskich, oczekiwany ruch cyklonu 
w kierunku pó nocno zachodnim z pr dko ci  10 w z ów, nie oczekuje si  zmian intensywno ci, prognoza 
pozycji centrum cyklonu tropikalnego na 2200 UTC to 27 stopni 40 minut pó noc i 73 stopni 45 minut 
zachód.

* Lokalizacja fikcyjna.

Przyk ad A6–3 Informacja SIGMET dla py u wulkanicznego 

YUDD SIGMET 2 VALID 211100/211700 YUSO- 
YUDD SHANLON FIR/UIR VA ERUPTION MT ASHVAL PSN S1500 E07348 VA CLD OBS AT 1100Z 
FL310/450 APRX 220KM BY 35KM S1500 E07348E - S1530 E07642 MOV SE 65KMH FCST 1700Z VA CLD 
APRX S1506  E07500 - S1518 E08112 - S1712 E08330 - S1824 E07836 

Znaczenie:  

Druga informacja SIGMET wydana dla FIR SHANLON* (YUDD) przez Shanlon/International*

meteorologiczne biuro nadzoru (YUSO) od 0001 UTC, informacja jest wa na od 1100 UTC do 1700 UTC w 
dniu 21 bie cego miesi ca; erupcja py u wulkanicznego wulkanu Mount Ashval* po o onego na 15 stopniu 
po udnie i 73 stopniu 48 minucie wschód; chmura py u wulkanicznego by a obserwowana o 1100 UTC 
mi dzy poziomami FL 310 oraz FL450 w przybli eniu na obszarze 220 km na 35 km mi dzy 15 stopniem 
po udnie i 73 stopniem 48 minut wschód oraz 15 stopniem 30 minut po udnie i 76 stopni 42 minut wschód, 
oczekiwany ruch chmur py u wulkanicznego w kierunku po udniowy-wschód z pr dko ci  65 km/h; 
prognozuje si  na 1700 UTC lokalizacj  chmury w przybli eniu na obszarze ograniczonym nast puj cymi
punktami: 15 stopni 6 minut po udnie i 75 stopni wschód, 15 stopni 18 minut po udnie i 81 stopni 12 minut 
po udnie, 17 stopni 12 minut po udnie i 83 stopnie 30 minut wschód, i 18 stopni 24 minuty po udnie i 78 
stopni 36 minut wschód. 

* Lokalizacja fikcyjna. 

Przyk ad A6–4 Informacja SIGMET dla intensywnej turbulencji 

YUCC SIGMET 5 VALID 221215/221600 YUDO- 
YUCC AMSWELL FIR SEV TURB OBS AT 1210Z AT YUSB FL250 MOV E 40KMH WKN 

Znaczenie:  

Pi ta informacja SIGMET, wydana dla FIR AMSWELL* (YUCC) przez meteorologiczne biuro nadzoru 
Donlon/International* (YUDO), od godziny 0001 UTC, informacja jest wa na od godziny 1215 UTC do 
1600 UTC dnia 22 bm., silna turbulencja by a obserwowana o godzinie 1210 UTC nad lotniskiem 
Siby/Bistock* (YUSB), na poziomie lotu 250; oczekiwane jest przemieszczanie turbulencji w kierunku 
wschodnim  
z pr dko ci  40 km/h i os abienie jej intensywno ci.

* Lokalizacja fikcyjna. 
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Przyk ad A6–5 Informacja AIRMET dla umiarkowanych fal górskich 

YUCC AIRMET 2 VALID 221215/221600 YUDO - 
YUCC AMSWELL FIR MOD MTW OBS AT 1205Z N48 E010 FL080 STNR NC 

Znaczenie:  

Druga informacja AIRMET, wydana dla AMSWELL* FIR (YUCC) przez meteorologiczne biuro nadzoru 
Donlon/Intemational* (YUDO), od godziny 0001 UTC; informacja jest wa na od godziny 1215 UTC do 
1600 UTC dnia 22 bie cego miesi ca;  umiarkowana fala górska zosta a zaobserwowana o godzinie 1205 
UTC, 48 stopni szeroko ci geograficznej pó nocnej i 10 stopni d ugo ci geograficznej wschodniej, na 
poziomie lotu 080; oczekuje si e fala pozostanie stacjonarna i nie nast pi adne zmiany intensywno ci.

* Lokalizacja fikcyjna. 
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DODATEK 7.  

SPECYFIKACJE TECHNICZNE DOTYCZ CE LOTNICZEJ INFORMACJI 
KLIMATOLOGICZNEJ 

(patrz Rozdzia  8 niniejszego Za cznika)

1.  PRZETWARZANIE LOTNICZEJ INFORMACJI KLIMATOLOGICZNEJ 

Zalecenie.— Dane z obserwacji meteorologicznych, dotycz ce lotnisk zasadniczych i zapasowych, nale y
gromadzi , opracowywa  i przechowywa  w takiej postaci, która pozwoli przygotowa  lotniskow  informacj
klimatologiczn .

2. WYMIANA LOTNICZEJ INFORMACJI KLIMATOLOGICZNEJ 

Zalecenie.— Lotnicze informacje klimatologiczne powinny by , na danie, wymieniane mi dzy w adzami 
meteorologicznymi. U ytkownicy statków powietrznych oraz inni u ytkownicy lotniczy, potrzebuj cy takich 
informacji, powinni zwraca  si  w tej sprawie do w a ciwej w adzy meteorologicznej, odpowiedzialnej za ich 
przygotowanie. 

3.   ZAWARTO  LOTNICZEJ INFORMACJI KLIMATOLOGICZNEJ 

3.1  Lotniskowe tablice klimatologiczne 

3.1.1 Zalecenie. — Lotniskowe tabele klimatologiczne  powinny zawiera :

a) warto ci rednie elementów meteorologicznych i ich odchylenia, w czaj c warto ci maksymalne  
i minimalne (np. temperatury powietrza); 

b) cz sto  wyst powania zjawisk pogody bie cej, maj cej wp yw na dzia anie lotnictwa (np. burz 
piaskowych); 

c) cz sto  wyst powania okre lonych warto ci jednego lub kombinacji dwóch, lub wi cej elementów (np. 
kombinacji s abej widzialno ci i niskiej podstawy chmur);

3.1.2 Zalecenie. — Lotniskowe tabele klimatologiczne powinny zawiera  informacje niezb dne do 
przygotowania lotniskowych charakterystyk klimatologicznych,  zgodnie z pkt. 3.2.

3.2  Lotniskowe zestawienia klimatologiczne 

Zalecenie. — Lotniskowe zestawienia klimatologiczne powinny zawiera :

a) cz stotliwo  wyst powania RVR/widzialno ci i/lub wysoko ci podstawy najni szej warstwy chmur  
o wielko ci zachmurzenia 5/7 – 7/8 (BKN) lub 8/8 (OVC), rozci gaj ce si   poni ej ustalonych warto ci 
w okre lonych przedzia ach czasu; 

b) cz stotliwo  wyst powania widzialno ci poni ej ustalonych warto ci, w okre lonych przedzia ach 
czasu; 

c) cz stotliwo  wyst powania wysoko ci podstawy najni szej warstwy poprzerywanych chmur o wielko ci
zachmurzenia 5/7 – 7/8 (BKN) lub 8/8 (OVC), rozci gaj cej Si poni ej ustalonych warto ci
w okre lonych przedzia ach czasu; 

d) cz stotliwo  wyst powania zbie nych kierunków i pr dko ci wiatru w granicach ustalonych zakresów; 

e) cz stotliwo  wyst powania temperatury powietrza przy powierzchni ziemi, w ustalonych  
5-stopniowych (5°C) zakresach, w okre lonych przedzia ach czasu; 



Dziennik Urzędowy 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 1 — 16� — Poz. 1

APP 7-218/11/10

Dodatek 7Załącznik 3 – Służba meteorologiczna dla mędzynarodowej żeglugi powietrznejZa cznik 3 – S u ba meteorologiczna dla mi dzynarodowej eglugi powietrznej                           Dodatek 7                           

18/11/10 APP 7-2 

f) rednie warto ci i ich odchylenia, w czaj c maksymalne i minimalne warto ci elementów 
meteorologicznych, niezb dne do celów planowania eksploatacyjnego, uwzgl dniaj c obliczenia 
charakterystyk startowych. 

Uwaga. — Modele zestawie  klimatologicznych, wymienionych w a) do  e) s  opisane w pkt. C.3.2, Tom II, 
„Przepisów Technicznych WMO”, dokument nr 49, publikacja „Technical Regulations”, Volume II,  C. 3.2.).
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DODATEK 8.  

SPECYFIKACJE TECHNICZNE DOTYCZ CE INFORMOWANIA OPERATORÓW 
I CZ ONKÓW ZA ÓG POWIETRZNYCH 

(patrz Rozdzia  9 niniejszego Za cznika)

Uwaga. —  Specyfikacje zwi zane z dokumentacj  lotniczo-meteorologiczn  ( cznie z wzorami map i szablonami) 
s  podane w Dodatku 1. 

1.   RODKI DOSTARCZANIA I FORMAT INFORMACJI METEOROLOGICZNYCH 

1.1 Informacje meteorologiczne s  dostarczane u ytkownikom i cz onkom za óg lotniczych, zgodnie  
z ustaleniami pomi dzy w adzami meteorologicznymi a w a ciwym u ytkownikiem, na jeden lub na wi cej
z przedstawionych sposobów (przedstawiona ni ej kolejno  nie poci ga za sob  priorytetów ich wa no ci):

a) materia  pisany lub drukowany, w czaj c okre lone mapy i formularze; 

b) dane w postaci cyfrowej; 

c) odprawa meteorologiczna przed lotem; 

d) konsultacja; 

e) prezentacja materia ów; 

f) uwzgl dniaj c pkt a) do e), za pomoc  zautomatyzowanego systemu informacji przed lotem, 
umo liwiaj cego samodzielne uzyskanie niezb dnej dokumentacji lotniczo-meteorologicznej, 
zapewniaj c jednocze nie dost p u ytkownikom i cz onkom za óg lotniczych, do mo liwo ci 
konsultacji (je li jest ona konieczna) w biurze meteorologicznym, zgodnie z pkt. 5.1. 

1.2 W adze meteorologiczne w konsultacji z u ytkownikiem ustalaj :

a) rodzaj i posta  dostarczanych informacji meteorologicznych; 

b) metody i rodki dostarczania informacji. 

1.3 Zalecenie. — Na yczenie u ytkowników, informacje meteorologiczne dla potrzeb planowania lotów powinny 
zawiera  dane dla okre lenia najni szego, mo liwego do wykorzystania poziomu lotu. 

2.  SPECYFIKACJE DOTYCZ CE INFORMACJI DLA WST PNEGO PLANOWANIA LOTÓW  
i ZMIAN PLANU W TRAKCIE LOTU 

2.1  Format informacji dotycz cej górnych warstw atmosfery w w z ach regularnej siatki 

W przypadku, gdy informacje dotycz ce górnych warstw atmosfery s  dostarczane przez WAFC, w w z ach
regularnej siatki powinny by  przedstawione w postaci klucza GRIB. 

Uwaga. —  Klucz GRIB jest opisany w publikacji WMO Nr 306 „Podr cznik kluczy”, Tom I.2, Cz  B — 
„Klucze binarne” („Manual on Codes”, tom I.2, part B — „Binary Codes”). 
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2.2  Format informacji o istotnych zjawiskach pogody 

Informacje o istotnych zjawiskach pogody dostarczane przez WAFS do wst pnego planowania lotów oraz dla 
zmiany planu lotu w trakcie lotu s  przedstawiane w postaci klucza BUFR. 

Uwaga. —  Klucz BUFR jest opisany w publikacji WMO Nr 306 „Podr cznik kluczy”, tom I.2, cz  B — 
„Klucze binarne” ( „Manual on Codes”, tom I.2, part B —  „Binary Codes”). 

2.3  Specyficzne wymagania dotycz ce operacji mig owców 

Zalecenie. — Do informacji meteorologicznej zebranej w celu wykonywania wst pnego planowania  
i zmiany, przez u ytkowników planu lotu, w trakcie lotu mig owców wykonuj cych loty na instalacje na 
otwartym morzu, nale y w czy  dane o warstwach od poziomu morza do poziomu lotu FL 100. W szczególno ci, 
nale y wykaza  prognozowan  widzialno  na powierzchni, ilo , typ (w przypadkach, kiedy dane s  dost pne), 
podstaw  i wierzcho ki chmur poni ej FL 100, stan morza, temperatur  powierzchni morza, rednie ci nienie na 
poziomie morza, wyst puj ce i przewidywane powstanie turbulencji i oblodzenia, zgodnie z regionalnym  
porozumieniem eglugi powietrznej.

3.  SPECYFIKACJE DOTYCZ CE ODPRAW METEOROLOGICZNYCH I KOSULTACJI 

3.1  Wymagania dotycz ce zobrazowania informacji 

Zalecenie. — Prezentowany materia  powinien by atwo dost pny dla cz onków za óg lotniczych i dla personelu 
lotniczego.  

4.  SPECYFIKACJE DOTYCZ CE DOKUMENTACJI LOTNICZO-METEOROLOGICZNEJ 

4.1  Prezentacja dokumentacji lotniczo-meteorologicznej 

4.1.1  Dokumentacja lotniczo-meteorologiczna, odnosz ca si  do prognoz wiatrów górnych i temperatury 
powietrza na wysoko ciach oraz zjawisk SIGWX, powinna by  prezentowana w postaci map. Dla lotów na 
ma ych wysoko ciach nale y alternatywnie u y  prognoz obszarowych GAMET. 

Uwaga. —  Wzory map i depesz do u ycia podczas przygotowania dokumentacji lotniczo-meteorologicznej s
podane w Dodatku 1. Wzory map  i sposoby ich opracowania s  opisane przez wiatow  Organizacj
Meteorologiczn  (WMO)  na podstawie odpowiednich  wymaga  operacyjnych podanych przez Mi dzynarodow
Organizacj  Lotnictwa Cywilnego (ICAO). 

4.1.2    METAR i SPECI (w cznie z prognozami trend wydawanymi zgodnie z regionalnymi porozumieniami
eglugi powietrznej), TAF, GAMET, SIGMET, AIRMET i informacje doradcze na temat py u wulkanicznego  

i cyklonów tropikalnych powinny by  prezentowane zgodnie ze wzorami w Dodatkach odpowiednio 1, 2, 3, 5  
i 6. Informacje te otrzymane od innych biur meteorologicznych powinny by  w czone do dokumentacji 
lotniczo-meteorologicznej bez dokonywania w nich zmian. 

Uwaga. —  Przyk ady postaci prezentacji METAR /SPECI i TAF s  podane w Dodatku 1. 

4.1.3 Zalecenie. — Wska niki po o enia i skróty u yte powinny by  wyja nione w dokumentacji lotniczo-
meteorologicznej. 

4.1.4 Zalecenie. — Wzory i legenda map w czonych do dokumentacji lotniczo-meteorologicznej powinny by
wydrukowane w j zyku angielskim francuskim, rosyjskim lub hiszpa skim. Tam, gdzie jest to odpowiednie,  
nale y u y  zatwierdzonych skrótów. Nale y wskaza  jednostki u yte dla ka dego elementu; powinny one by
zgodne z Za cznikiem 5 ICAO. 
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4.2  Mapy w dokumentacji lotniczo-meteorologicznej 

4.2.1  Charakterystyka map 

4.2.1.1 Zalecenie. — Mapy w czone do dokumentacji lotniczo-meteorologicznej powinny by  wyra ne i czytelne 
oraz posiada  odpowiednie charakterystyki fizyczne: 

a) dla wygody — najwi ksze wymiary map powinny mie  rozmiar oko o 42x30 cm (standard A3),  
a najmniejsze oko o 21x30 cm (standard A4). Wybór standardu powinien zale e  od d ugo ci trasy i od 
ilo ci szczegó ów, które na podstawie ustale  pomi dzy w adzami meteorologicznym a u ytkownikami,  
powinna zawiera  mapa; 

b) g ówne elementy geograficzne, takie jak linie brzegowe, g ówne rzeki i jeziora, powinny by
przedstawione tak, by atwo mo na je by o rozpozna ;

c) na mapach przygotowanych przez komputer, dane meteorologiczne powinny mie  pierwsze stwo nad 
danymi t a mapy, likwiduj c te ostatnie, w przypadku pokrywania si  ich na mapie; 

d) g ówne lotniska powinny by  zaznaczone kropk  i oznaczone pierwsz  liter  nazwy miasta, które jest 
obs ugiwane przez to lotnisko, tak jak okre la tablica AOP odpowiedniego regionalnego planu eglugi 
powietrznej; 

e) siatka geograficzna powinna by  zaznaczona, z równole nikami i po udnikami, w postaci linii 
kropkowanych co 10° szeroko ci i d ugo ci. Kropki powinny znajdowa  si  w odst pie jednego stopnia 
geograficznego; 

f) warto ci szeroko ci i d ugo ci geograficzne powinny by  wpisane w ró nych miejscach (tj. nie tylko 
przy kraw dziach mapy); 

g) legenda mapy powinna by  jasna i czytelna, powinna przedstawia  nazw wiatowego o rodka prognoz 
obszarowych, lub dla  produktów nie WAFS centrum powstania dokumentu,  rodzaj mapy, dat  i czas 
wa no ci, oraz je li jest to konieczne, w jednoznaczny sposób u yte rodzaje jednostek.

4.2.1.2 Informacje meteorologiczne, w czone do dokumentacji lotniczo-meteorologicznej, powinny by
przedstawione w sposób nast puj cy:

a) wiatr na mapach powinien by  przedstawiony na wystarczaj co g stej siatce punktów, przy pomocy 
strza ek z piórkami i zamalowanymi chor giewkami; 

b) temperatura powinna by  przedstawiona w postaci liczb na wystarczaj co g stej siatce wspó rz dnych 
geograficznych; 

c) dane dotycz ce wiatru i temperatury, wybrane z serii danych otrzymywanych ze wiatowego centrum 
prognoz obszarowych, powinny by  przedstawione na dostatecznie g stej siatce wspó rz dnych 
geograficznych; 

d) symbole wiatru powinny mie  pierwsze stwo przed temperaturami, a obydwa elementy, przed znakami 
t a.

4.2.1.3 Zalecenie. — Mapy opracowane dla krótkich przelotów powinny pokrywa  ograniczone obszary, tak jak 
ustalono w regionalnym porozumieniu eglugi powietrznej i posiada  skal  1:15x10 6.

4.2.2 Zestawy dostarczanych map  

4.2.2.1 Minimalny zestaw map dla lotów na poziomach FL 250 — 630, powinien zawiera  mapy istotnych 
zjawisk pogody w górnych warstwach atmosfery SIGWX (dla FL 250–630) oraz mapy prognostyczne wiatru  
i temperatury dla poziomu 250 hPa. Zestawy aktualnych map, dla planowania lotu przed lotem i planowania  
w trakcie lotu oraz dla dokumentacji lotniczo-meteorologicznej, powinny by  ustalone porozumieniem mi dzy 
w adzami meteorologicznymi i w a ciwymi u ytkownikami. 

APP 8-3 18/11/10

Dodatek 8Załącznik 3 – Służba meteorologiczna dla mędzynarodowej żeglugi powietrznej Dodatek 8 Załącznik 3 – Służba meteorologiczna dla mędzynarodowej żeglugi powietrznej



Dziennik Urzędowy 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 1 — 172 — Poz. 1

APP 8-418/11/10

Dodatek 8Załącznik 3 – Służba meteorologiczna dla mędzynarodowej żeglugi powietrznej Dodatek 8 Załącznik 3 – Służba meteorologiczna dla mędzynarodowej żeglugi powietrznejZa cznik 3 – S u ba meteorologiczna dla mi dzynarodowej eglugi powietrznej                           Dodatek 8                           

18/11/10 APP 8-4 

4.2.2.2 Mapy, które maj  by  dostarczane, musz  by  tworzone na podstawie prognoz cyfrowych 
otrzymywanych z WAFC-ów, w przypadku, gdy prognoza ta pokrywa przewidywan  tras  lotu w odpowiednim 
czasie, wysoko ci i obszarze geograficznym, chyba e porozumienie pomi dzy w adz  meteorologiczn  a 
zainteresowanymi operatorami stanowi inaczej.

4.2.3  Wska niki wysoko ci

W dokumentacji lotniczo-meteorologicznej wskazania wysoko ci powinny by  podawane w sposób nast puj cy:

a) wszystkie informacje dotycz ce warunków meteorologicznych na trasie lotu, takie jak: wysoko ci
wiatrów górnych, turbulencji albo wysoko ci dolnej i górnej granicy chmur, powinny by  w zasadzie 
wyra one w poziomach lotu, mog  równie  by  wyra one w jednostkach wysoko ci barometrycznej, 
ci nienia, wysoko ci bezwzgl dnej, a dla lotów na ma ych wysoko ciach — w wysoko ciach nad 
poziomem ziemi; 

b) wszystkie odniesienia do warunków meteorologicznych na lotnisku (np. wysoko  podstawy chmur), 
powinny by  wyra one w wysoko ci ponad poziomem lotniska. 

4.3   Specyfikacje dotycz ce  lotów na ma ych wysoko ciach

4.3.1  W postaci map 

Zalecenie. — W przypadku, gdy prognozy s  dostarczane w postaci map, dokumentacja lotniczo-
meteorologiczna dla lotów na ma ych wysoko ciach, w czaj c w to loty odbywaj ce si  zgodnie z zasadami 
lotów z widoczno ci  na wysoko ciach do poziomu lotu FL 100 (do poziomu lotu FL 150 — w obszarach 
górzystych lub wy ej), gdzie jest to konieczne powinna zawiera  poni sze informacje, stosownie do lotu: 

a) dane z informacji SIGMET i AIRMET; 

b) mapy wiatrów górnych i temperatur powietrza na wysoko ciach, jak przedstawiono w Dodatku 5, pkt 
4.3.1; 

c) mapy istotnych zjawisk pogody, jak przedstawiono w dodatku 5, pkt  4.3.2. 

4.3.2  W postaci tekstu otwartego z u yciem obowi zuj cych skrótów  

Zalecenie. — W przypadku, gdy prognozy nie s  dostarczane w postaci map, dokumentacja lotniczo-
meteorologiczna dla lotów na ma ych wysoko ciach, w czaj c w to loty odbywaj ce si  zgodnie z zasadami 
lotów z widoczno ci  na wysoko ciach do FL 100 (do FL 150 — w obszarach górzystych lub wy ej, gdzie jest to 
konieczne), powinna zawiera  poni sze informacje, stosownie do lotu: 

a) informacje SIGMET i AIRMET, 

b) prognozy obszarowe GAMET. 

Uwaga. —  Przyk ad postaci prognozy obszarowej GAMET zaprezentowano w Dodatku 5. 
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5.  SPECYFIKACJE DOTYCZ CE AUTOMATYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZED 
LOTEM DLA INFORMOWANIA, KONSULTACJI, PLANOWANIA LOTÓW ORAZ 

DOKUMENTACJI LOTNICZO-METEOROLOGICZNEJ 

5.1  Dost p do systemu 

Zautomatyzowane systemy informacji przed lotem, zapewniaj ce rodki do uzyskania samodzielnej odprawy, 
musz  równie  zapewnia  u ytkownikom lub cz onkom za óg lotniczych, dost p do konsultacji (je li s  one 
konieczne) z biurem meteorologicznym, przy wykorzystaniu telefonu lub innych rodków czno ci.

5.2  Szczegó owa specyfikacja systemów 

Zalecenie. — Zautomatyzowane systemy informacji przed lotem wykorzystywane do dostarczenia informacji 
meteorologicznej, w celu samodzielnej odprawy, planowania wst pnego i zestawienia dokumentacji lotniczo-
meteorologicznej, powinny: 

a) prowadzi  ci g  aktualizacj  bazy danych i kontrol  wiarygodno ci oraz jednolito ci, wprowadzanych 
do systemu, informacji meteorologicznych; 

b) umo liwia  dost p do systemu wszystkim u ytkownikom lotniczym, poprzez odpowiednie rodki 
czno ci;

c) stosowa  procedury dost pu i zapyta  oparte na zastosowaniu tekstu otwartego z u yciem 
obowi zuj cych skrótów - lokalizacyjne oznaczenia ICAO i wska nik typu danych lotniczych kluczy 
meteorologicznych, wprowadzonych przez WMO lub oparte na menu prowadz cym u ytkownika 
interfejsu albo innych, odpowiednich mechanizmach, zgodnie z uzgodnieniami pomi dzy w adz
meteorologiczna  a zainteresowanymi u ytkownikami;

d) zapewni  uzyskanie szybkiej odpowiedzi na zapytanie zadane przez u ytkownika systemu. 

Uwaga. —  Skróty i kody oraz lokalizacyjne oznaczenia ICAO, s  przedstawione w „Kody i skróty stosowane w 
mi dzynarodowym lotnictwie cywilnym” (Procedures for Air Navigation Services ICAO Abbreviations and 
Codes PANS-ABC, Doc. 8400) i „Wska nikach po o enia”, (Location Indicators Doc 7910). Wska niki typu 
danych lotniczych kluczy meteorologicznych, s  zawarte w publikacji WMO Nr 386, „Podr cznik wiatowego 
systemu telekomunikacyjnego” („Manual on the Global Telecommunication System”).

6.  SPECYFIKACJE DOTYCZ CE INFORMACJI DLA STATKU POWIETRZNEGO W LOCIE 

6.1  Dostarczanie informacji na danie statku powietrznego w locie 

Zalecenie. — Je li statek powietrzny podczas lotu, potrzebuje informacji meteorologicznych, to biuro 
meteorologiczne, które odebra o pro b , powinno zorganizowa  dostarczenie informacji, je li jest to konieczne, z 
pomoc  innego biura meteorologicznego.

6.2  Informacja dla planowania w locie przez operatora 

Zalecenie. — Informacje meteorologiczne potrzebne u ytkownikowi do planowania w trakcie lotu statku 
powietrznego, powinny by  dostarczane w trakcie lotu oraz powinny zawiera  niektóre lub wszystkie wymienione 
dane: 

a) METAR i SPECI  (w czaj c w to prognozy zgodnie z regionalnymi porozumieniami eglugi 
powietrznej); 

b) TAF i poprawiony TAF; 

c) depesze SIGMET i AIRMET oraz specjalne raporty z powietrza odnosz ce si  do lotu, o ile nie uj to ich 
w depeszy SIGMET; 

d) informacje o wiatrach górnych i temperaturze powietrza na wysoko ciach; 
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e) informacje doradcze na temat py u wulkanicznego i cyklonów tropikalnych odnosz ce si  do lotu; i 

f) inne informacje meteorologiczne w postaci alfanumerycznej lub graficznej zgodnie z ustaleniami 
pomi dzy w adzami meteorologicznymi a operatorem. 

Uwaga. — Wskazówki dotycz ce graficznego przedstawiania informacji w kokpicie zawarte s  w Manual of 
Aeronautical Meteorological Practice (Doc 8896). 
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Rysunek A8-1  Ustalone obszary stosowania prognoz WAFS w postaci map — odwzorowanie Mercatora 
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Rysunek A8-2    Ustalone obszary stosowania prognoz WAFS w postaci map — odwzorowanie biegunowe 
stereograficzne (pó nocna hemisfera) 
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CHART LATITUDE LONGITUDE  CHART LATITUDE LONGITUDE 
EUR N5830 E06800  I N0200 W11000 
EUR N2600 E03145  I N4000 W03953 
EUR N2100 W02130  I N2000 E13000 
EUR N4700 W05800  I S0500 E18000 

G S1000 E11000  L N1205 E11449 
G S0530 E04515  L N1518 E4500 
G N3500 W02000  L N2020 E6900 
G N2000 E16500  L N1413 E14338 
H N0230 W00500  NAT N4454 W10130 
H N2500 E05600  NAT N1953 E00945 
H N3000 W14500  NAT N1721 W05354 
H N0500 W08000  NAT N5047 E06004 

Figure A8-2.    Fixed areas of coverage of WAFS forecasts in chart form — 
Polar stereographic projection (northern hemisphere)
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Rysunek A8-3    Ustalone obszary pokrycia prognoz WAFS w postaci map — odwzorowanie biegunowe 
stereograficzne (po udniowa hemisfera) 
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CHART LATITUDE LONGITUDE 
J S2305 W03700 
J S2245 E11322 
J S0616 E17245 
J S0722 W09347 
K S1000 E00500 
K S2845 W16730 
K N0500 E12800 
K N1200 E05500 

Figure A8-3.    Fixed areas of coverage of WAFS forecasts in chart form —  
Polar stereographic projection (southern hemisphere)

_____________________ 
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DODATEK 9.  

SPECYFIKACJE TECHNICZNE DOTYCZ CE INFORMOWANIA S U B RUCHU 
LOTNICZEGO,  S U B POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA ORAZ S U B

INFORMACJI LOTNICZEJ 
(patrz Rozdzia   10 niniejszego Za cznika)

1.  INFORMACJA DOSTARCZANA ORGANOM S U B RUCHU LOTNICZEGO 

1.1  Wykaz informacji dla wie y kontroli lotniska 

Wyznaczone lotniskowe biuro meteorologiczne dostarcza wie y kontroli lotniska, w miar  potrzeb, nast puj ce 
informacje meteorologiczne: 

a) lokalne komunikaty regularne i  specjalne,  METAR i SPECI, TAF oraz prognozy trend w czaj c w to 
zmiany do nich, dotycz ce danego lotniska; 

b) informacje SIGMET i AIRMET, ostrze enia i alarmy o uskoku wiatru i ostrze enia lotniskowe; 

c) inne lokalnie uzgodnione informacje uzupe niaj ce, takie jak prognozy wiatru przyziemnego, celem 
okre lenia mo liwo ci zmiany drogi startowej; 

d) otrzymane informacje dotycz ce chmur py u wulkanicznego, dla których nie wydano jeszcze informacji 
SIGMET, zgodnie z uzgodnieniami mi dzy zainteresowanymi w adzami meteorologicznymi i w adzami 
ATS; 

e) otrzymane informacje o przederupcyjnej  aktywno ci wulkanicznej i/lub erupcji wulkanicznej  wed ug 
umowy  pomi dzy odpowiednimi w adzami meteorologicznymi i w adzami ATS. 

1.2  Wykaz informacji dla organów kontroli zbli ania 

Wyznaczone lotniskowe biuro meteorologiczne dostarcza organom kontroli zbli ania, w miar  potrzeb, 
nast puj ce informacje meteorologiczne: 

a) lokalne komunikaty regularne i specjalne METAR i SPECI,  TAF i prognozy trend oraz zmiany do nich, 
dotycz ce lotniska (lotnisk), które obs uguje dany organ kontroli zbli ania; 

b) informacje SIGMET i AIRMET, ostrze enia o uskoku wiatru i odpowiednie specjalne meldunki  
z powietrza, dla przestrzeni powietrznej obs ugiwanej przez organ kontroli zbli ania oraz ostrze enia 
lotniskowe; 

c) inne uzupe niaj ce informacje meteorologiczne, zgodnie z uzgodnieniami lokalnymi; 

d) otrzymane informacje dotycz ce chmur py u wulkanicznego, dla których nie wydano jeszcze informacji 
SIGMET, zgodnie z ustaleniami mi dzy zainteresowanymi w adzami meteorologicznymi i w adzami 
ATS; 

e) otrzymane informacje o przederupcyjnej  aktywno ci wulkanicznej i/lub erupcji wulkanicznej  wed ug 
umowy  pomi dzy odpowiednimi w adzami meteorologicznymi i w adzami ATS. 
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1.3 Wykaz informacji dla centrum kontroli obszarowej i o rodków informacji lotniczej 

Nast puj ce informacje meteorologiczne powinny by  dostarczane, w miar  potrzeb, o rodkom informacji 
lotniczej lub centrum kontroli obszarowej przez odpowiednie meteorologiczne biuro nadzoru: 

a) METAR i SPECI, w czaj c w to aktualne dane o ci nieniu dla lotnisk i dla innych lokalizacji, TAF  
i prognozy trend oraz zmiany do nich, obejmuj ce rejon informacji powietrznej lub obszar 
kontrolowany, oraz, je li jest to wymagane, przez o rodek informacji powietrznej lub centrum kontroli 
obszaru, dla lotnisk s siednich rejonów informacji powietrznej, okre lonych przez regionalne 
porozumienie eglugi powietrznej; 

b) prognozy wiatrów górnych, temperatury powietrza na wysoko ciach oraz istotnych zjawisk pogody na 
trasie lotu i zmiany do nich, w szczególno ci obejmuj ce takie zjawiska, podczas których lot  
z widzialno ci   mo e okaza  si  niemo liwy do wykonania, informacje SIGMET i AIRMET, oraz  
odpowiednie specjalne meldunki z powietrza dotycz ce rejonu informacji powietrznej lub 
kontrolowanego obszaru, a tak e s siednich rejonów informacji powietrznej, je li tak ustala regionalne 
porozumienie eglugi powietrznej i tego wymaga o rodek informacji lotniczej lub centrum kontroli 
obszaru, dla s siednich obszarów lotów; 

c) ka d  inn  informacj  meteorologiczn  wymagan  przez o rodek informacji lotniczej lub centrum 
kontroli obszaru, w celu spe nienia wymaga  statków powietrznych w locie. Je li wymagana 
informacja nie jest dost pna w wyznaczonym meteorologicznym biurze nadzoru, powinno si  ono 
zwróci  o pomoc do innego biura, w celu jej dostarczenia; 

d) otrzymane informacje dotycz ce chmur py u wulkanicznego, dla których nie wydano jeszcze informacji 
SIGMET, zgodnie z uzgodnieniami pomi dzy zainteresowanymi w adzami meteorologicznymi  
i w adzami ATS; 

e) otrzymane informacje, dotycz ce przypadkowego uwolnienia do atmosfery materia ów radioaktyw-
nych, zgodnie z porozumieniem pomi dzy w adz  meteorologiczn  i w adz  ATS; 

f) informacje doradcze dotycz ce cyklonu tropikalnego wydane przez TCAC w jego obszarze 
odpowiedzialno ci;

g) informacje doradcze dotycz ce py u wulkanicznego wydane przez VAAC w jego obszarze 
odpowiedzialno ci;

h) informacje otrzymane o przederupcyjnej aktywno ci wulkanicznej i/lub erupcji wulkanicznej, jak to 
uzgodniono pomi dzy odpowiednimi w adzami  meteorologicznymi i ATS. 

1.4  Dostarczanie informacji do lotniczych stacji telekomunikacyjnych 

Tam, gdzie to niezb dne do celów informacji lotniczej, dostarcza si  do wyznaczonych lotniczych stacji 
telekomunikacyjnych aktualne informacje meteorologiczne oraz prognozy. Kopia informacji jest przesy ana, 
je li s  takie wymagania, do centrów informacji lotniczej oraz centrów kontroli obszaru. 

1.5  Format informacji 

1.7.1 Zalecenie. — Lokalne regularne i specjalne komunikaty, METAR i SPECI, TAF i prognozy trend, 
informacje SIGMET i AIRMET, prognozy wiatrów górnych i temperatur na wysoko ciach oraz poprawki do nich 
powinny by  dostarczane do organów ruchu lotniczego w postaci, w jakich zosta y przygotowane, 
rozpowszechniane do innych biur meteorologicznych lub odebrane od innych biur meteorologicznych, chyba e
lokalnie zosta o inaczej ustalone. 

1.7.2 Zalecenie. — Je li s u by ruchu lotniczego maj  dost p do przetworzonych komputerowo danych 
dotycz cych górnych warstw atmosfery dla w z ów regularnej siatki w postaci cyfrowej, ich sk ad, format i 
ustalenia odno nie transmisji, powinny by  uzgodnione przez w adze meteorologiczne i w a ciwe w adze ATS. 
Dane powinny by  dostarczone tak szybko, jak jest to mo liwe, po zako czeniu przetwarzania prognozy.
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2.  INFORMACJA DOSTARCZANA ORGANOM S U BY POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA 

2.1  Wykaz informacji 

Informacje meteorologiczne dostarczane do o rodków koordynacji poszukiwania i ratownictwa zawieraj  opis 
warunków meteorologicznych, które panowa y podczas ostatniej znanej pozycji zaginionego statku 
powietrznego i wzd u  planowanej trasy lotu statku, ze szczególnym odniesieniem do: 

a) istotnych zjawisk pogody na trasie; 

b) wielko ci zachmurzenia i rodzaju chmur (szczególnie Cumulonimbus), wysoko ci podstaw i wierz-
cho ków chmur; 

c) widzialno ci i istotnych zjawisk pogody ograniczaj cych widzialno ;

d) wiatru przyziemnego i górnego; 

e) stanu gruntu, w szczególno ci wyst powanie pokrywy nie nej lub wody; 

f) temperatury powierzchni morza, stanu morza, pokrywy lodowej (w przypadku gdy wyst puje) i pr dów 
oceanicznych (gdy odnosz  si  do obszaru poszukiwa );

g) ci nienia na poziomie morza. 

2.2  Informacje dostarczane na danie 

2.2.1 Zalecenie. — Na danie o rodka koordynacji poszukiwania i ratownictwa, wyznaczone biuro 
meteorologiczne powinno zapewni  uzyskanie szczegó ów z dokumentacji na lot, która by a dostarczona 
zaginionemu statkowi powietrznemu, cznie ze wszelkimi zmianami do prognoz przekazanymi statkowi 
powietrznemu w trakcie trwania lotu.

2.2.2 Zalecenie. — Dla u atwienia akcji poszukiwania i ratownictwa, wyznaczone biuro meteorologiczne 
powinno dostarczy  na danie: 

a) pe n  i szczegó ow  informacj  o aktualnych i prognozowanych warunkach meteorologicznych w rejonie 
poszukiwa ,

b) informacje o aktualnych i prognozowanych warunkach meteorologicznych na trasie lotu statków 
powietrznych poszukiwawczych, wylatuj cych i powracaj cych na lotnisko, z którego jest prowadzona 
akcja poszukiwania.

2.2.3 Zalecenie. — Na danie o rodka koordynacji poszukiwania i ratownictwa, wyznaczone biuro 
meteorologiczne powinno dostarczy  lub zapewni  dostarczenie informacji meteorologicznych wymaganych 
przez statki morskie podejmuj ce akcje poszukiwania i ratownictwa.

3.  INFORMACJA DOSTARCZANA DLA ORGANÓW S U BY INFORMACJI LOTNICZEJ 

3.1  Wykaz informacji 

Organ s u by informacji lotniczej, w miar  potrzeb, otrzymuje nast puj ce informacje: 

a) dotycz ce os ony meteorologicznej mi dzynarodowej eglugi powietrznej, w celu umieszczenia ich w 
Zbiorze Informacji Lotniczej (AIP); 

Uwaga. —   Szczegó y znajduj  si  w Za czniku 15,  1, Cz  1, GEN 3.5 i  Cz  3, AD  2.2, 2.11, 3.2 i 3.11.

b) niezb dne dla przygotowania NOTAM lub ASHTAM, uwzgl dniaj c szczególnie informacj  o: 

1) wprowadzeniu, anulowaniu i znacznych zmianach w procesie os ony meteorologicznej 
lotnictwa. Wskazane jest, aby informacja by a przesy ana do organu s u b informacji lotniczej, 
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dostatecznie wcze niej przed dat  wprowadzenia w ycie, aby mo liwe by o wys anie 
NOTAM zgodnie z Za cznikiem 15 ICAO, pkt. 5.1.1 i 5.1.1.1; 

2) o przypadku aktywno ci wulkanu; 

Uwaga. —   Tre  wymaganej informacji jest opisana w Rozdziale 3, pkt 3.3.2 i Rozdziale 4, pkt 4.8, niniejszego 
Za cznika. 

3) przypadkowym uwolnieniu radioaktywnych materia ów do atmosfery, na mocy porozumienia 
pomi dzy w a ciwymi w adzami meteorologiczn  i lotnictwa cywilnego; 

Uwaga. —   Niezb dne informacje s  zawarte w Rozdziale 3, pkt 3.4.2 g). 

c) niezb dne do przygotowania okólników informacji lotniczej, uwzgl dniaj c szczególnie informacj  o: 

1) przewidywanych wa nych zmianach w procedurach os ony meteorologicznej lotnictwa, w 
zakresie informacji  i rodków jej udzielania, 

2) wp ywie istotnych zjawisk meteorologicznych na wykonywanie lotów. 

APP  9-4APP 9-418/11/10
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DODATEK 10. 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE DOTYCZ CE WYMAGA
I WYKORZYSTANIA CZNO CI

(patrz Rozdzia  11 niniejszego Za cznika)

1. SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA CZNO CI

1.1 Wymagany czas przesy ania informacji meteorologicznych 

Zalecenie. — O ile regionalne porozumienie eglugi powietrznej nie ustali o inaczej, czas przes ania 
komunikatów i biuletynów zawieraj cych operacyjne dane meteorologiczne w sieci AFTN nie powinien 
przekracza :

Informacje SIGMET i AIRMET, informacje doradcze dotycz ce chmury popio u
wulkanicznego i cyklonu tropikalnego oraz specjalne 
meldunki z powietrza..................................................................................................  5 minut

Przekazywane tekstem otwartym z u yciem obowi zuj cych skrótów zmiany  
do prognoz istotnych zjawisk pogody i prognoz górnych poziomów.........................  5 minut 

Poprawione TAF i zmiany do TAF. ..........................................................................  5 minut 

Komunikaty METAR. 

Prognozy trend 

TAF 

SPECI

0–900 km 
(500 NM) ....................................................  5 minut 

ponad 900 km 
(500 NM) .................................................  10 minut 

1.2  Dane w w z ach regularnej siatki dla ATS i operatorów 

1.2.1 Zalecenie. — Je li organy s u b ruchu lotniczego maj  mo liwo  wykorzystania danych dotycz cych 
górnych warstw atmosfery w w z ach regularnej siatki w postaci cyfrowej, to zasady dotycz ce ich transmisji 
musz  by  okre lone mi dzy w adzami meteorologicznymi i odpowiednimi w adzami ATS.

1.2.2 Zalecenie. — W przypadku, kiedy do planowania przez u ytkowników lotów z wykorzystaniem komputera, 
s  dostarczane dane dotycz ce górnych warstw atmosfery w w z ach regularnej siatki w postaci cyfrowej, 
zasady transmisji powinny by  okre lone mi dzy zainteresowanym wiatowym lub centrum prognoz obszarowych 
a w adzami meteorologicznymi i u ytkownikami. 

2.  WYKORZYSTANIE STA EJ S U BY LOTNICZEJ I INTERNETU 

2.1  Biuletyny meteorologiczne w postaci alfanumerycznej 

2.1.1  Sk adanie biuletynów 

Zalecenie. — Kiedy jest to mo liwe, operacyjne informacje meteorologiczne powinny by  wymieniane w postaci 
zwartych biuletynów z o onych z informacji tego samego rodzaju.
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2.1.2  Przesy anie biuletynów 

Zalecenie. — Biuletyny meteorologiczne, przeznaczone do regularnej wymiany, powinny by  przekazywane do 
transmisji regularnie, w okre lonych rozk adem terminach. Informacje w postaci klucza METAR powinny by
przekazywane do transmisji nie pó niej ni  5 minut po ustalonym czasie obserwacji. Prognozy TAF powinny by
przekazane do transmisji przynajmniej na 1 godzin  przed rozpocz ciem ich czasu wa no ci, o ile nie zosta o
ustalone inaczej w regionalnym porozumieniu eglugi powietrznej.

2.1.3  Nag ówki biuletynów 

Biuletyny meteorologiczne zawieraj ce operacyjne informacje meteorologiczne, przekazywane z wykorzystaniem 
sta ej s u by lotniczej lub Internetu, musz  posiada  nag ówek sk adaj cy si  z: 

a) identyfikatora  sk adaj cego si  z czterech liter i dwóch cyfr, 

b) czteroliterowego wska nika lokalizacji stosowanego w ICAO, odpowiadaj cego geograficznemu 
po o eniu biura meteorologicznego, z którego biuletyn pochodzi, lub które go zestawi o, 

c) grupy daty i czasu, 

d) je li jest to konieczne, trzyliterowego wska nika. 

Uwaga 1. —   Szczegó owy opis formatu i zawarto ci nag ówka jest podany w wydawnictwie WMO Publikacja 
nr 386 — „Podr cznik wiatowego systemu telekomunikacyjnego” („Manual on the Global Telecommunications 
System”)  tom. I oraz w wydawnictwie ICAO  „Podr cznik meteorologii lotniczej” („Manual of Aeronautical 
Meteorological Practice”, Doc 8896). 

Uwaga 2. —  Wska niki lokalizacji stosowane w ICAO, s  podane w wydawnictwie ICAO, Doc 7910 „Wska niki 
po o enia” („Location Indicators”). 

2.1.4  Struktura biuletynów 

Biuletyny meteorologiczne zawieraj ce operacyjne informacje meteorologiczne, przeznaczone do przesy ania  
z wykorzystaniem sta ej telekomunikacyjnej sieci lotniczej AFTN, s  w czane do tekstowej cz ci informacji 
AFTN. 

2.2  Produkty wiatowego systemu prognoz obszarowych 

2.2.1  Telekomunikacyjne rodki do przesy ania produktów WAFS 

Zalecenie. — rodkiem telekomunikacyjnym do przesy ania produktów wiatowego systemu prognoz 
obszarowych powinny by rodki czno ci sta ej s u by lotniczej lub Internetu. 

2.2.2 Wymagania dotycz ce jako ci map 

Zalecenie. — W przypadkach, kiedy produkty wiatowego systemu prognoz obszarowych rozpowszechnia si  w 
formie map, jako  odbieranych map powinna by  taka, by umo liwi  ich powielenie w postaci wystarczaj co
czytelnej, dla planowania lotów i dokumentacji na lot. Odbierane mapy powinny by  czytelne w ponad 95% ich 
powierzchni.

2.2.3  Wymagania dotycz ce jako ci transmisji 

Zalecenie. — Transmisja powinna by  zorganizowana w taki sposób, aby przerwy nie przekracza y
10 minut w dowolnym przedziale 6 godzinnym. 

2.2.4  Nag ówki biuletynów zawieraj cych produkty WAFS 

Biuletyny meteorologiczne, zawieraj ce produkty wiatowego systemu prognoz obszarowych WAFS  
w formie cyfrowej i przekazywane z wykorzystaniem rodków sta ej s u by lotniczej lub Internetu, posiadaj
nag ówek przedstawiony w pkt. 2.1.3. 
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3.  WYKORZYSTANIE RUCHOMEJ S U BY LOTNICZEJ 

3.1  Zawarto  i format informacji meteorologicznych 

3.1.1 Tre  i forma komunikatów, prognoz oraz informacji SIGMET przekazywanych statkom powietrznym, 
musi by  zgodna z ustaleniami rozdzia ów 4, 6 i 7 niniejszego Za cznika. 

3.1.2 Tre  i forma meldunków z powietrza przekazywanych przez statki powietrzne jest zgodna z ustaleniami 
Rozdzia u 5 niniejszego Za cznika i „Procedurami dla s u b eglugi powietrznej” („Procedures for Air 
Navigation Services — Air Traffic Management”  wydawnictwa PANS-ATM, Doc 4444,  Za cznik 1). 

3.2  Zawarto  i format biuletynów meteorologicznych 

Tre  biuletynu meteorologicznego, przekazywana z wykorzystaniem ruchomej s u by lotniczej, powinna 
pozosta  niezmieniona w stosunku do tre ci zawartej w biuletynie oryginalnym. 

4.  WYKORZYSTANIE LOTNICZYCH CZY TRANSMISJI DANYCH – D-VOLMET 

4.1  Szczegó owa zawarto  meteorologicznej informacji dost pnej w D-VOLMET 

4.1.1 Regionalne porozumienie eglugi powietrznej powinno ustali  lotniska, z których nale y udost pni
METAR, SPECI i TAF poprzez kana czno ci do statku powietrznego w locie. 

4.1.2 Regionalne porozumienie eglugi powietrznej powinno ustali  rejony informacji powietrznej, z których 
informacje SIGMET i AIRMET nale y udost pni , poprzez kana czno ci, do statku powietrznego w locie. 

4.2 Kryteria zwi zane z informacj  dost pna w D-VOLMET 

4.2.1 Zalecenie. — Ostatnie dost pne informacje  METAR i SPECI,TAF, SIGMET i AIRMET powinny by
przekazywane poprzez kana czno ci  do statku powietrznego w locie. 

4.2.2 Zalecenie. — TAF w czone do informacji D-VOLMET powinny by  korygowane, je li jest to konieczne, 
aby zagwarantowa , e prognoza, która jest udost pniona poprzez kana czno ci do statku powietrznego  
w locie, odzwierciedla ostatni  opini  w a ciwego biura meteorologicznego. 

4.2.3 Zalecenie. — Je li brak jest informacji SIGMET z rejonu informacji powietrznej, wska nik „NIL 
SIGMET” powinien by  w czony do informacji  D-VOLMET. 

4.3  Format informacji dost pnej dla D-VOLMET 

Tre  i posta  komunikatów, prognoz i informacji SIGMET i AIRMET, w czonych do informacji D-VOLMET, 
jest zgodna z ustaleniami Rozdzia ów 4, 6 oraz 7 niniejszego Za cznika.  

5. WYKORZYSTANIE LOTNICZEJ S U BY ROZG ASZANIA — AUDYCJA VOLMET 

5.1  Szczegó owa zawarto  meteorologicznej informacji zawartej w audycji VOLMET 

5.1.1 Regionalne porozumienie eglugi powietrznej powinno ustali  lotniska, z których informacje METAR, 
SPECI i TAF powinny by  w czone do transmisji VOLMET, wraz z  kolejno ci  i z czasem transmisji. 

5.1.2 Informacje SIGMET powinny by  w czane do regularnych transmisji VOLMET, je eli tak ustali o
regionalne porozumienie eglugi powietrznej. Je li porozumienie przewiduje ich w czenie, to informacje 
SIGMET powinny by  przekazywane na pocz tku transmisji lub na pocz tku 5-minutowego bloku nadawania. 
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5.2  Kryteria zwi zane z informacjami zawartymi w audycji VOLMET 

5.2.1 Zalecenie. — Je li komunikat o pogodzie z lotniska nie dotar  na czas, to do transmisji VOLMET nale y
w czy  ostatni dost pny komunikat z tego lotniska, wraz z podanym czasem ostatniej  obserwacji.

5.2.2 Zalecenie. — TAF w czane do regularnych transmisji VOLMET powinny mie  najnowsze poprawki,  aby  
prognoza  w chwili przekazania, by a odbiciem naj wie szych opinii w a ciwego biura meteorologicznego. 

5.2.3  Zalecenie. — Tam, gdzie depesze SIGMET s  w czane w rutynowe audycje depesz VOLMET nale y
wysy a  identyfikator „NIL SIGMET”,  je li nie ma wa nych depesz SIGMET dla danego FIR. 

5.3  Format informacji zawartych w audycji VOLMET 

5.3.1 Tre  i posta  komunikatów, prognoz i informacji SIGMET w czanych do transmisji VOLMET, jest  
zgodna z ustaleniami Rozdzia ów 4, 6 i 7 niniejszego Za cznika.

5.3.2 Zalecenie. — Transmisja VOLMET powinna by  realizowana przy pomocy standardowej frazeologii 
radiowej. 

Uwaga. —  Wskazówki dotycz ce standardowej frazeologii radiowej stosowanej w transmisji VOLMET s
przedstawione w „Podr czniku w sprawie koordynacji pomi dzy s u bami ruchu lotniczego, s u bami informacji 
lotniczej i lotniczymi s u bami meteorologicznymi” („Manual on Coordination between Air Traffic Services 
Aeronautical Information Services and Aeronautical Meteorological Services”), Doc 9377,  Za cznik 1).

APP 10-418/11/10
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ZA CZNIK A. 

OPERACYJNIE PO DANA DOK ADNO  POMIARÓW
I OBSERWACJI 

Uwaga. —  Informacje podane w niniejszej  tabeli odnosz  si  do Rozdzia u 4 „Obserwacje  
i komunikaty meteorologiczne”, w szczególno ci do pkt. 4.1.9. 

Obserwowany element Operacyjnie po dana dok adno  pomiarów lub  obserwacji * 

redni wiatr przy powierzchni ziemi Kierunek: ± 10° 
Pr dko : ± 0,5 m/s (1 kt) do 5 m/s (10 kt),   
                  ± 10% powy ej 5 m/s (10 kt)   

Odchylenia od wiatru  redniego  ± 1 m/s (2 kt)  w stosunku do pod u nych i bocznych sk adowych

Widzialno  ± 50 m do 600 m 
± 10% od 600 m do 1 500 m 
± 20% powy ej 1 500 m 

Widzialno  wzd u  drogi startowej 
RVR 

± 10 m do 400 m 
± 25 m od 400 m do 800 m 
± 10% powy ej 800 m 

Wielko  zachmurzenia  ± 1 okta 

Wysoko  podstawy chmur ± 10 m (33 ft) do 100 m (330 ft)  
±10% powy ej 100 m (330 ft) 

Temperatura powietrza i punktu rosy  ±1°C

Ci nienie  (QNH, QFE)              ± 0,5 hPa 

*    Przez operacyjnie po dan  dok adno  pomiarów i obserwacji nale y rozumie  dok adno  zalecan  przez 
operatora, a nie dok adno  wymagan .

Uwaga. — Wskazówki co do dok adno ci pomiarów i obserwacji mo na znale  w publikacji WMO nr 8 
„Przewodnik po meteorologicznych instrumentach i metodach obserwacji” („Guide to Meteorological 
Instruments and Methods of Observation” ). 
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ZA ACZNIK B.   

OPERACYJNIE PO DANA DOK ADNO  PROGNOZ 

Uwaga 1. — Informacje odno nie podanych danych s  zawarte w Rozdziale 6 — „Prognozy”  niniejszego 
Za cznika, w szczególno ci w pkt. 6.1.1. 

Uwaga 2. — Je eli dok adno  prognoz mie ci si  w przedziale operacyjnie po danej dok adno ci okre lonym 
w drugiej kolumnie dla procentowej ilo ci przypadków wskazanej w trzeciej kolumnie,  efekt b dów prognoz nie 
jest brany pod uwag  w porównaniu z efektami b dów nawigacyjnych lub innych niewiadomych operacyjnych. 

Prognozowany element Operacyjnie po dana dok adno  prognoz Minimalna sprawdzalno

TAF

Kierunek wiatru  ± 200 80% przypadków 

Pr dko  wiatru ± 2,5 m/s (5 kt)   80% przypadków 

Widzialno  ± 200 m do 800 m 
± 30% pomiedzy 800 m do 10 km 

80% przypadków 

Opad Wyst pienie lub brak  80% przypadków 

Wielko  zachmurzenia  Jedna kategoria poni ej 450 m (1500 ft) 
Pojawienie si  lub brak BKN lub OVC 
pomiedzy 450 m (1500 ft) i 3 000 (10 000ft) 

70% przypadków 

Wysoko  podstawy chmur ± 30 m (100 ft) do 300 m (1 000 ft) 
± 30% pomiedzy 300 m (1 000 ft) do 3 000 m (10 000 ft) 

70% przypadków 

Temperatura powietrza ±1°C 70% przypadków 

PROGNOZA TREND

Kierunek wiatru  ± 200 90% przypadków 

Pr dko  wiatru ± 2,5 m/s (5 kt)   90% przypadków 

Widzialno  ± 200 m do 800 m 
± 30% pomiedzy 800 m do 10 km 

90% przypadków 

Opad Wyst pienie lub brak  90% przypadków 

ATT B-1 18/11/10ZAŁĄCZNIK 3
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Prognozowany Parametr Operacyjnie Po dana Dok adno  Prognoz Minimalna Sprawdzalno

Wielko  zachmurzenia ± jedna kategoria poni ej 450 m (1 500 ft) 
Pojawienie si  lub brak BKN lub OVC pomiedzy 
450 m (1 500 ft) i 3 000 (10 000ft) 

90% przypadków 

Wysoko  podstawy chmur ± 30 m (100 ft) do 300 m (1 000 ft) 
± 30% od 300 m (1 000 ft) do 3 000 m (10 000 ft) 

90% przypadków 

PROGNOZA NA  START 

Kierunek wiatru  ± 200 90% przypadków 

Pr dko  wiatru ± 2,5 m/s (5 kt) do 12,5 m/s (25 kt)  90% przypadków 

Temperatura powietrza ±1°C 90% przypadków 

Warto  ci nienia (QNH) ±1 hPa 90% przypadków 

PROGNOZA DLA REJONU, LOTU i  NA TRAS

Temperatura na wysoko ciach ±2 ( rednio na 900 km/500 NM) 90% przypadków 

Wilgotno  wzgl dna ±20 % 90% przypadków 

Wiatry górne   ± 5 m/s (10 kt)  
(Ró nicy wektorowa dla 900 km (500 NM)) 

90% przypadków 

Istotne zjawiska pogody  
i chmury na trasie przelotu 

Wyst pienie lub brak 
Lokalizacja: ± 100 km (60 NM) 
Rozci g o  pionowa: ± 300 m  (1 000 ft) 
Tropopauza w FL: ± 300 m  (1 000 ft) 
Poziom wiatru maksymalnego: ± 300 m  (1 000 ft) 

80% przypadków 
70% przypadków 
70% przypadków 
80% przypadków 
80% przypadków 
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ZA CZNIK 3                                                        ATT D-1                                                                     18/11/10

ZA ACZNIK D.  

POPRAWKI INSTRUMENTALNE DO OBLICZANIA  
WIDZIALNO CI WZD Ó  DROGI STARTOWEJ (RVR) I WIDZIALNO CI

(patrz Dodatek 3,  pkt 4.3.5 niniejszego Za cznika) 

1. Konwersja wskaza  instrumentalnych dla oblicze  na widzialno  wzd u  drogi startowej, jest 
opracowana na podstawie regu y Koschmieder’a lub Allard’a — zale nie od tego, czy pilot mo e
uzyska  informacje o widzialno ci na podstawie reperów czy wiate  wzd u  drogi startowej. W celu 
standaryzacji oceny widzialno ci wzd u  drogi startowej, podano wskazówki odno nie konwersji 
parametrów. 

2. Jednym z parametrów, który nale y wzi  pod uwag  przy regule Koschmieder’a, jest próg kontrastu 
pilota, któr  okre la bezwymiarowa sta a 0.05. 

3. Parametrem w regule Allard’a jest próg nat enie o wietlenia. Jest on zmienny w zale no ci od 
luminancji t a. Zale no  pomi dzy zmienn  warto ci  progow   nat enia o wietlenia a luminancj
t a przy pomiarach instrumentalnych przedstawia rys. D-1. Wykorzystanie funkcji ci g ej, b d cej 
aproksymacj  funkcji krokowej (patrz rys. D-1), jest korzystniejsze z powodu wi kszej dok adno ci.

4. W systemie pomiarów instrumentalnych, które  nie maj  mo liwo ci p ynnego dostosowywania 
warto ci progowej nat enia o wietlenia, stosowanie jednakowych warto ci w relacji z luminancj  t a
jest prostsze, lecz mniej dok adne. Na rys. D-1 przedstawiono przebieg w postaci funkcji krokowej,  
a w tabeli D-1 — warto ci liczbowe. 

Uwaga 1. — Materia y informacyjne odno nie wiate  u ywanych dla okre lenia widzialno ci wzd u
drogi startowej s  podane w „The Manual of Runway Visual Range Observing and Reporting 
Practices”, Doc 9328. 

Uwaga 2. — Zgodnie z definicj  widzialno ci okre lonej dla celów lotniczych, intensywno wiecenia 
lamp u ywanych do okre lenia widzialno ci w najblizszej okolicy  powinna wynosi  w przybli eniu  
1 000 kandeli (cd). 

Tabela D-l.   Warto ci progowe nat enia o wietlenia  

Warunki Próg nat enia o wietlenia  (lx) 
Luminancja t a

(cd/m2)

Noc 8 x 10-7 < 50

Zmierzch/ wit                                    10-5 51–999

Pochmurny dzie  10-4 1 000–12 000 

S oneczny dzie   10-3 > 12 000 

ATT D-1 18/11/10ZAŁĄCZNIK 3
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ATT D-218/11/10

Załącznik DZałącznik 3 – Służba meteorologiczna dla mędzynarodowej żeglugi powietrznej

Annex 3 — Meteorological Service for International Air Navigation Attachment D

18/11/10 ATT D-2  

Figure D-1.    Relationship between the illumination threshold ET (lx) 
and background luminance B (cd/m2)

— END — 
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