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Struktura w polskiej przestrzeni powietrznej  



Stałe i elastyczne struktury  
przestrzeni  powietrznej  



Wyznaczenie przestrzeni (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. 



 
Dynamiczna 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; 



Jak zaprojektować przestrzeń  
 do pokazu lotniczego? 

Czynniki  wpływające na  kształt  strefy  pokazu: 
 
1. Miejsce przeprowadzenia pokazu  lotniczego: 

a.rejon lotniska kontrolowanego,  
b.obszar zurbanizowany, 
c. teren  płaski,  
d. teren górzysty,  
e. akwen wodny (sprawdzić szlaki wodne) 
 

2. Klasa przestrzeni powietrznej w jakiej ma być wykonany 
pokaz lotniczy(C, D, G) 



Jak zaprojektować przestrzeń  
 do pokazu lotniczego? 

Czynniki  wpływające na  kształt  strefy  pokazu: 
 
3. Kolizyjność struktury przestrzeni jaka może wystąpić   

w miejscu planowanego pokazu lotniczego. 
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2018 roku w 
sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych 

warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni. 
 

a.     stała struktura przestrzeni powietrznej w FIR EPWW       
     w której możliwe jest wykonanie pokazu lotniczego   
    (ATZ, ADIZ, CTR, MCTR, MATZ, R, P), 
 

b.     elastyczna struktura przestrzeni powietrznej w FIR      
    EPWW, w której możliwe jest wykonanie pokazu   
    lotniczego (TSA,TRA,MRT). 
  

4. Planowany typ statków powietrznych  
 (Vmax. lotu poziomego, manewrowość  SP). 
 
 



Jak zaprojektować przestrzeń  
do pokazu lotniczego? 

Czynniki  wpływające na  kształt  strefy  pokazu: 
 
5. Forma planowanego pokazu lotniczego.  

(akrobacja, prezentacja w locie, przelot) 

6. Analiza  maksymalnej wysokości lotu na podstawie  
oświadczenia dowódcy SP biorącego udział w pokazie. 
(przy lotach grupowych wywiad z dowódcą formacji) 

7. Wyznaczenie  punktów oczekiwania tzw. „Holding point”. 

8. Uwzględnienie terenu niezbędnego do wykonania procedur  
startów i lądowań. 

9.  Datę i planowany czas rozpoczęcia i zakończenia aktywności 
strefy  (miesiąc, dzień, godzina). 

 



Jak zaprojektować przestrzeń 
do pokazu lotniczego? 

Czynniki  wpływające na  kształt  strefy  pokazu: 
 
10. Uwzględnienie dodatkowego ruchu: 

a. loty widokowe; newscopter oraz  drony  
b.  wlot do strefy SP wykonujących lot na hasła GARDA i  RATOWNIK  
        albo SP ze statusem lotu HOSP, SAR, FFR i MEDEVAC. 

11. Inne  uwarunkowania, które mogą wpłynąć na kształt strefy 
pokazu lotniczego: 
a.niekorzystny wiatr w strefie,  
b.migracja ptaków. 
c. przeszkody sztuczne i terenowe 
 



12.  Priorytety Przydziału Struktur Przestrzeni Powietrznej  
 

• Wnioski o rezerwację przestrzeni powietrznej są rozpatrywane przez Ośrodek 
Planowania Strategicznego ASM i przydzielane przez AMC zgodnie z nw. 
priorytetami: 

• Międzynarodowe ćwiczenia wojskowe; 
• Międzynarodowe pokazy lotnicze (np. Air Show); 
• Międzynarodowe zawody lotnicze (aeroklubowe); 
• Zawody rangi światowej; 
• Zawody rangi europejskiej; 
• Międzynarodowe Mistrzostwa Polski; 
• Połączone ćwiczenia rodzajów wojsk; 
• Krajowe zawody lotnicze; 
• Krajowe ćwiczenia wojskowe; 
• Loty na tankowanie w powietrzu; 
• Loty bezzałogowych statków powietrznych; 
• Krajowe zawody lotnicze (aeroklubowo-lokalne); 
• Próby bicia rekordów (lokalne pokazy lotnicze); 
• Loty na potrzeby gospodarki narodowej (zrzut szczepionek, zabiegi agrolotnicze, 

patrolowanie linii przesyłowych); 
• Loty fotogrametryczne posiadające akceptację ULC; 



Dyrektor pokazu lotniczego 

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

Strefa pokazu lotniczego jest wyznaczana  
z uwzględnieniem warunków bezpiecznego 
wykonywania lotów przez statki powietrzne biorące 
udział w pokazie lotniczym zgodnie z następującymi 
parametrami : 



STREFA  PUBLICZNOŚCI 

700 x 300 m 
III kategoria SP 

Parametry strefy pokazu lotniczego 
zgodne z wytycznymi MI 

Wielkość strefy pokazu lotniczego wyznacza się w zależności od kategorii 
prędkościowej statków powietrznych, które będą wykonywać loty w tych strefach.  



 
Strefa pokazu  lotniczego 

 
Wielkość strefy pokazu w zależności od  

prędkości SP 

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). 



STREFA  PUBLICZNOŚCI 

1000 x 400 m 
II kategoria SP 

700 x 300 m 
III kategoria SP 

Parametry strefy pokazu lotniczego 
zgodne z wytycznymi MI  

Wielkość strefy pokazu lotniczego wyznacza się w zależności od kategorii 
prędkościowej statków powietrznych, które będą wykonywać loty w tych strefach.  



 
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  PUBLICZNOŚCI 

Parametry strefy pokazu lotniczego 
zgodne z wytycznymi MI  

Wielkość strefy pokazu lotniczego wyznacza się w zależności od kategorii 
prędkościowej statków powietrznych, które będą wykonywać loty w tych strefach.  

700 x 300 m 
III kategoria SP 

2500 x 1000 m 
I kategoria SP 

1000 x 400 m 
II kategoria SP 



 
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 2.5 NM wewnątrz strefy. 



STREFA  PUBLICZNOŚCI 

Parametry strefy pokazu lotniczego 
zgodne z wytycznymi MI  

Wielkość strefy pokazu lotniczego wyznacza się w zależności od kategorii 
prędkościowej statków powietrznych, które będą wykonywać loty w tych strefach.  

700 x 300 m 
III kategoria SP 

2500 x 1000 m 
I kategoria SP 

1000 x 400 m 
II kategoria SP 

Uwaga!  
Przy wyznaczaniu strefy dla kategorii I SP należy uwzględnić bufor 2.5 NM wewnątrz strefy 



 
 
 
 
 
 
• Prezentacja w locie I kat. SP, 
• Akrobacja II i I kat.SP oraz śmigłowce 

 

Minimalne odległości linii pokazu  
od strefy  publiczności 

Strefa dla publiczności 
Granica strefy publiczności 

100 m 
150 m 

230 m 

 
 
 
• Prezentacja w locie III i II kat. SP,  
• Akrobacja  III kat. SP oraz śmigłowce 

 

 
Prezentacja w locie, ultralekkie 
SP, szybowce, motolotnie, lotnie 



 
Określenie kształtu przestrzeni  

strefy pokazu lotniczego 
 

Strefa Pokazu 
TRA 

Strefa Pokazu 
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Określenie kształtu przestrzeni  

strefy pokazu lotniczego 
 

Strefa Pokazu 
TRA 

Strefa Pokazu 
EA 

 
Strefa 
TRA 

Strefa Pokazu 
TRA 

 

3000 m 

5500 ft 

1000 m 1500  ft 



 
Efekt określenia wielkości strefy  

pokazu dynamicznego 
 

Zaleca się przyjęcie większych wartości  
dla strefy pokazu z uwzględnieniem w/w elementów. 



Wyznaczenie strefy pokazu  lotniczego 

TRA 89 



 
Graficzny obraz strefy - przykład 

 



Wyznaczenie strefy pokazu  lotniczego 

Akwen wodny przeznaczony do pokazu 



Wyznaczenie strefy pokazu  lotniczego 
Akwen wodny przeznaczony do pokazu 



Wyznaczenie strefy pokazu  lotniczego 
Strefa  przeznaczona do pokazu lotniczego 



 
Określenie miejsca pokazu lotniczego w terenie  

 
Inny teren przeznaczony do pokazu (tylko w formie przelotu) 

150 m 



 
Graficzny obraz strefy - przykład 

 



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  
przestrzeń w postaci strefy o określonych  wymiarach celem zabezpieczenia pokazu 
lotniczego na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2020 
r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące (Dz.U. 2020 poz.714);  

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



Wyznaczenie strefy pokazu lotniczego 

Zaprojektowaną strefę do pokazu lotniczego zgłaszamy  
do  Działu Planowania Strategicznego (ASM 1).  
Głównym zadaniem  ASM 1 jest analiza zaprojektowanej 
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 



Załącznik 1 (projekt strefy) 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REZERWACJI PRZESTRZENI 
POWIETRZNEJ NA POTRZEBY ĆWICZEŃ, ZAWODÓW, POKAZÓW 

ORAZ INNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ LOTNICZYCH 

https://www.pansa.pl/asm1/formularze-zgloszeniowe/ 



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

Fundacja  Wenus 
ul Marsa  123456 
08-478  Saturn 



UWAGA !!! 

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. 



- 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 

Złożenie wniosku RQA  
Przy złożeniu wniosku na przestrzeń należy pamiętać: 



Baza stref lotniczych 

 Mapa lotnicza Polski VFR 1:500 000 



Baza stref lotniczych 

Źródło: www.lotnik.org/strefy 



Baza stref lotniczych 
Źródło: https://airspace.pansa.pl/ 



Baza stref lotniczych 

Źródło: AIP POLSKA 



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

mailto:edward.sokol@pansa.pl
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