


Wyznaczenie strefy  
do  pokazu lotniczego 

Co to jest strefa pokazu lotniczego? 

Jest to wyznaczona okresowo przestrzeń powietrzna  
o określonych granicach poziomych i pionowych, wydzielona 

na potrzeby przeprowadzenia pokazu lotniczego. 

     Strefa pokazu 



Podstawa prawna 



Podstawa prawna 



Wyznaczenie strefy  
pokazu lotniczego 

§ 10. 1. Organizator pokazu lotniczego zwraca się do  
            instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego  
            z wnioskiem o wydzielenie przestrzeni  powietrznej  
           dla strefy pokazu lotniczego, ustalenie trasy pokazu  
           lotniczego, tras dolotowych i strefy zrzutu na potrzeby   
           pokazu  lotniczego, w terminie do: 

1) 90 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem pokazu lotniczego  
 w przypadku pokazu lotniczego, w którym przewiduje się udział 
więcej niż 50 samolotów lub śmigłowców; 

2)   10 dni roboczych przed rozpoczęciem pokazu lotniczego  
       w przypadku pozostałych pokazów lotniczych. 



Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  
(Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1829), 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wprowadza na wniosek organizatora odpowiednią  
strefę celem zabezpieczenia pokazu lotniczego na podstawie Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie 
dłuższy niż 3 miesiące (Dz.U. 2019 poz. 618);   

Instytucją zapewniająca zarządzanie przestrzenią powietrzną Polski  
jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.  



Wyznaczenie strefy  
pokazu lotniczego 

§ 3. 1. Część przestrzeni powietrznej, w której wprowadza się ograniczenia lotów,     
            wyznacza się jako TSA, TRA, D albo R. Dla tych stref określa się klasę przestrzeni   
            powietrznej właściwą dla przestrzeni kontrolowanej lub niekontrolowanej 
            albo pozostawia się je jako niesklasyfikowane. 
       2. Datę rozpoczęcia i zakończenia oraz czas trwania ograniczenia lotów i rodzaj   
            ograniczenia lotów określa się stosownie do daty rozpoczęcia i zakończenia oraz     
            czasu trwania i rodzaju działań, o których mowa w § 4 ust. 1 albo § 5, albo § 6 
            ust. 1, przy czym czas tego ograniczenia dla działań o charakterze długotrwałym       
            nie może przekroczyć łącznie 3 miesięcy dla danego działania. 



Wyznaczenie strefy  
pokazu lotniczego 

Głównym zadaniem Działu Planowania Strategicznego (ASM 1)  
jest rezerwacja przestrzeni powietrznej, która powinna być zgłoszona  
za pośrednictwem odpowiedniego formularza i wysłana na adres: 
 
Dział Planowania Strategicznego 
Biuro Operacyjne  
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 
ul. Wieżowa 8 02-147 Warszawa   
 
lub na adres: 
e-mail: asm1@pansa.pl 



Formularz zgłoszenia rezerwacji przestrzeni powietrznej: 

Załącznik 1 (projekt strefy) 



Zgoda PAŻP na zajęcie przestrzeni powietrznej dla pokazu lotniczego (przykład): 

Fundacja  Wenus 
ul Miła 345 
08-478 Kolno 



Ważne! 

Jeśli planujesz złożyć RQA pamiętaj, że: 
- każda depesza przysyłana mailem powinna obejmować czas jednego AUP  
(06:00 UTC do 06:00 UTC kolejnego dnia), co oznacza, że jedno zamówienie to jeden 
e-mail. Przestrzeganie powyższych zasad związane jest z procesem automatyzacji 
przyjmowania zamówień. 
- RQA należy złożyć do 10:00 UTC 
Zawsze dołącz dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za działania w strefie. 
Zawsze należy czekać na potwierdzenie otrzymania RQA. 
Strefę pokazu lotniczego należy aktywować na min. 30 minut przed planowanym 
pokazem i po zakończeniu pokazu niezwłocznie dezaktywować ją telefonicznie w 
AMC Polska pod numerem telefonu: +48 22 574 5731/33 

Po otrzymaniu pisma wyrażającego zgodę na pokaz lotniczy należy pamiętać, że 
wydanie przez PAŻP zgody na zajęcie przestrzeni powietrznej w FIR EPWW nie 
zwalnia organizatora ze złożenia wniosku o zajęcie przestrzeni powietrznej w AUP. 
Niezbędnym działaniem w celu „zamówienia” struktury przestrzeni należy złożyć 
wniosek RQA do godziny 10:00 UTC dnia poprzedzającego pokaz lotniczy. Jeżeli pokaz 
odbędzie się w dniach wolnych należy złożyć wniosek najpóźniej w ostatni dzień 
roboczy przed planowanym pokazem lotniczym. 



 
Określenie miejsca pokazu 

 lotniczego w terenie  
 

Lotnisko kontrolowane (CTR, INOP) 



 
Określenie miejsca pokazu 

 lotniczego w terenie  
 

Lotnisko niekontrolowane (ATZ, TRA) instrukcja operacyjna 



 
Określenie miejsca pokazu 

 lotniczego w terenie  
 

Lądowisko  (klasa G)  



 
Określenie miejsca pokazu 

 lotniczego w terenie  
 

Inny teren przeznaczony do pokazu 



 
Określenie miejsca pokazu 

 lotniczego w terenie  
 

Inny teren przeznaczony do pokazu (tylko w formie przelotu) 

150 m 



 
Strefa pokazu  lotniczego 

 
Wielkość strefy pokazu w zależności od  

typu SP oraz prędkości 

Kategoria I SP– statki powietrzne o napędzie tłokowym, 
turbinowym albo turbośmigłowym, osiągające podczas 

pokazów lotniczych maksymalną prędkość lotu 
poziomego większą niż 450 km/h (240 kt); 

Uwaga! Przy wyznaczaniu strefy dla kategorii I SP 
należy uwzględnić bufor 3.5 NM wewnątrz strefy. 



 
Strefa pokazu  lotniczego 

 
Wielkość strefy pokazu w zależności od  

typu SP oraz prędkości 

Kategoria II SP– statki powietrzne o napędzie 
tłokowym, turbinowym, turbośmigłowym albo 

elektrycznym, osiągające podczas pokazów lotniczych 
maksymalną prędkość lotu poziomego  

od 280 km/h (150 kt)  do 450 km/h (240 kt); 



 
Strefa pokazu  lotniczego 

 
Wielkość strefy pokazu w zależności od  

typu SP oraz prędkości 

Kategoria III SP– statki powietrzne o napędzie 
tłokowym, turbinowym, turbośmigłowym albo 

elektrycznym, osiągające podczas pokazów lotniczych 
maksymalną prędkość lotu poziomego mniejszą  

niż 280 km/h (150 kt). 



Dyrektor pokazu lotniczego 

§ 13. 1. Dyrektor pokazu lotniczego wyznacza  
            strefę  pokazu  lotniczego. 

Strefa pokazu lotniczego jest wyznaczana  
z uwzględnieniem warunków bezpiecznego 
wykonywania lotów przez SP biorące udział 
w pokazie lotniczym oraz zgodnie z następującymi 
warunkami: 



 
 
 
 
 
 
I kategoria SP 
2500 m x 1000 m 

 

 
Określenie kategorii strefy  

pokazu  lotniczego 
 

Strefa dla publiczności 
Granica strefy publiczności 

100 m 
150 m 

230 m 

 
 
 
II kategoria SP 
1000 m x 400 m 

 

III kategoria SP 
700 m x 300 m 



 
Strefa pokazu lotniczego 

 

4) w sposób umożliwiający znalezienie się statku  
     powietrznego po zakończeniu każdej figury akrobacyjnej  
     na wysokości nie mniejszej niż 150 m nad poziomem  
     terenu – w przypadku pokazu lotniczego, o którym mowa  
     w art. 123 ust. 1d ustawy. 

1) nad terenem o najmniejszej zwartości zabudowy; 

2) w zasięgu ciągłej obserwacji kierownika lotów; 

3) w sposób umożliwiający wylądowanie statku powietrznego  
    w sytuacji awaryjnej; 



 
Metoda określenia wielkości  

strefy dla pokazu 
 

W celu określenia wielkości strefy pokazu należy uwzględnić: 

• kolizyjności strefy do innych struktur przestrzeni, 

• rodzaj struktury przestrzeni FIR EPWW, 

• strefy wyczekiwania w powietrzu, 

• typy SP (tłokowe, turbośmigłowe oraz odrzutowe), 

• ustalenie wysokość od GND – >H AGL 

• uwzględnienie dodatkowego ruchu (STS, loty widokowe, 

newscopter, drony), 

•  nad akwenami wodnymi sprawdzić szlaki wodne, 



 
Efekt określenia wielkości  
strefy pokazu lotniczego 

 



 
Metoda określenia wielkości strefy  

pokazu dynamicznego 
 

• określenie typów  SP biorących udział w pokazie  
oraz prędkości Vmax. (lot poziomy) 
 

• manewrowość  SP, 
 

• wywiad z dowódcą SP lub formacji dla kategorii  I,II i III, 
(oświadczenie dowódcy SP), 
 

• uwzględnienie ukształtowania terenu  
oraz przeszkód terenowych, 
 

• uwzględnienie niekorzystnego wiatru w strefie pokazu, 



 
Efekt określenia wielkości strefy  

pokazu dynamicznego 
 

Zaleca się przyjęcie większych wartości  
dla strefy pokazu  dynamicznego z uwzględnieniem  

w/w elementów. 



 
Określenie kształtu strefy  

pokazu lotniczego 
 

Strefa Pokazu 
TRA 

Strefa Pokazu 
 

Strefa Pokazu 
EA 
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Określenie kształtu strefy  

pokazu lotniczego 
 

Strefa Pokazu 
TRA 

Strefa Pokazu 
EA 

 
Strefa 
TRA 

Strefa Pokazu 
TRA 

 

3000 m 

5500 ft 

1000 m 1500  ft 



Baza stref lotniczych 

Narzędzia:  Mapa lotnicza Polski VFR 1:500 000 



Interaktywna baza stref lotniczych 

Źródło: www.lotnik.org/strefy 



 
Graficzny obraz strefy 

 
Źródło: geoportal.gov.pl 



 
Graficzny obraz strefy 

 
Narzędzie:  maps.google.com 



Edytor Microsoft Paint 

 
Narzędzie do tworzenia grafiki strefy pokazu 

 



Edytor graficzny CorelDraw 

 
Narzędzie do tworzenia grafiki strefy pokazu 

 



 
Narzędzie do tworzenia grafiki strefy pokazu 

 
Edytor graficzny Adobe Photoshop 



 
Graficzny obraz strefy - przykład 

 



 
Graficzny obraz strefy - przykład 

 



 
Graficzny obraz strefy - przykład 

 



 
Graficzny obraz strefy - przykład 

 



 
Graficzny obraz strefy - przykład 

 



 
Graficzny obraz strefy - przykład 

 



 
Graficzny obraz strefy - przykład 

 



 
Graficzny obraz strefy - przykład 

 



Edward Sokół 
edward.sokol@pansa.pl 
tel.603 191 446 

mailto:edward.sokol@pansa.pl
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