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Podstawy prawne

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

marca 2004 r. ustanawiające ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej

„służby żeglugi powietrznej” oznaczają służby ruchu lotniczego; służby łączności, nawigacji i dozorowania; 

służby meteorologiczne dla żeglugi powietrznej; oraz służby informacji lotniczej;

„instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej” oznaczają wszelkie publiczne lub prywatne 

instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej dla ogólnego ruchu lotniczego;

„służby meteorologiczne” oznaczają takie urządzenia i usługi, które zapewniają statkowi powietrznemu 

prognozy meteorologiczne, wskazówki oraz obserwacje, jak również wszelkie inne informacje i dane 

meteorologiczne zapewniane przez państwa do wykorzystania lotniczego;

„dane operacyjne” oznaczają informacje dotyczące wszystkich faz lotu, jakie wymagane są do podjęcia 

decyzji operacyjnych przez instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej, użytkowników przestrzeni 

powietrznej, operatorów portów lotniczych i innych zaangażowanych stron;

„użytkownicy przestrzeni powietrznej” oznaczają wszystkie statki powietrzne operujące w ramach 

ogólnego ruchu lotniczego;
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1035/2011 z dnia 17 października

2011 r. ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej oraz

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 482/2008 i (UE) nr 691/2010

3.1. Zarządzanie bezpieczeństwem

Instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej zarządzają 

bezpieczeństwem wszystkich swoich służb. W związku z tym ustanawiają 

formalne kontakty ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami mogącymi mieć 

bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ich służb.

Wprowadzając nowe systemy lub zmieniając istniejące systemy funkcjonalne, 

instytucje opracowują procedury zarządzania bezpieczeństwem.
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1035/2011 z dnia 17 października

2011 r. ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej oraz

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 482/2008 i (UE) nr 691/2010

„zagrożenie” oznacza wszelkie warunki, zdarzenia lub okoliczności mogące prowadzić do wypadku; 

„ryzyko” oznacza połączenie ogólnego prawdopodobieństwa lub częstotliwości występowania szkodliwych 

skutków spowodowanych zagrożeniem i ich rozmiaru;

„zapewnienie bezpieczeństwa” oznacza wszystkie planowe i systematyczne działania niezbędne w celu 

zapewnienia odpowiedniego zaufania, dzięki którym produkt, służba, organizacja lub system funkcjonalny 

osiągają akceptowalny lub dopuszczalny poziom bezpieczeństwa; 

„wymóg bezpieczeństwa” oznacza środki ograniczania ryzyka, zdefiniowane w strategii ograniczania 

ryzyka służącej osiągnięciu szczególnego celu w zakresie bezpieczeństwa, w tym wymogi organizacyjne, 

operacyjne, proceduralne, funkcjonalne, wykonawcze i interoperacyjne lub cechy środowiskowe; 

„organizacja” oznacza podmiot zapewniający służby żeglugi powietrznej; 

„instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej” oznacza wszelkie publiczne lub prywatne instytucje 

zapewniające służby żeglugi powietrznej dla ogólnego ruchu lotniczego, w tym organizację, która wystąpiła o 

certyfikat na świadczenie takich służb. 
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Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 października 2013 r. w 

sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego

§ 6. Ze względu na bezpieczeństwo ruchu lotniczego do zapewniania osłony meteorologicznej

lotnictwa cywilnego instytucja:

2) ustanawia system zarządzania bezpieczeństwem (SMS – Safety Management System) spełniający

wymagania określone w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1035/2011 z dnia 17

października 2011 r. ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej oraz

zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 482/2008 i (UE) nr 691/2010 albo zarządza bezpieczeństwem przez:

a) identyfikację zagrożeń, analizę ryzyka i ocenę poziomu bezpieczeństwa świadczonej osłony

meteorologicznej,

b) wykorzystywanie sformalizowanych procedur działania, szczególnie w przypadkach stwierdzonych

niezgodności, dokumentowania działań w zakresie bezpieczeństwa oraz bezpiecznego wprowadzania zmian

w systemach osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego,

c) zawieranie porozumień z dostawcami zewnętrznymi w celu zapewnienia bezpiecznego świadczenia

dostarczanych usług,

d) zawieranie porozumień z odbiorcami określających działania podejmowane w przypadku awarii, wykrycia

błędu lub niezgodności w dostarczonych danych i informacjach meteorologicznych
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Załącznik 3 – Służba meteorologiczna dla międzynarodowej żeglugi powietrznej

4.2 Porozumienie między władzami służb ruchu lotniczego i meteorologicznymi

Zalecenie. — W celu uregulowania niżej wymienionych zagadnień powinno być zawarte porozumienie między

władzami meteorologicznymi a właściwymi władzami ATS dotyczące:

a) zaopatrzenia organów służb ruchu lotniczego we wskaźniki powiązane ze zintegrowanymi automatycznymi

systemami;

b) kalibracji i utrzymania tych wskaźników/przyrządów;

c) wykorzystania tych wskaźników/przyrządów przez personel służb ruchu lotniczego;

d) oraz gdzie to niezbędne, wykonywania uzupełniających obserwacji wzrokowych (np. zjawisk

meteorologicznych mających istotne znaczenie operacyjne w strefach wznoszenia po starcie i podejścia do

lądowania), jeśli i gdy są one wykonywane przez personel służb ruchu lotniczego w celu uaktualnienia lub

uzupełnienia informacji dostarczanych przez stacje meteorologiczne;

e) informacji meteorologicznych uzyskiwanych od lądujących lub startujących statków powietrznych (np.

dotyczące uskoku wiatru); oraz

f) jeżeli są dostępne, informacji uzyskiwanych z naziemnych radarów meteorologicznych.

Uwaga. — Zalecenia dotyczące koordynacji pomiędzy ATS i lotniczymi służbami meteorologicznymi są podane w podręczniku

Doc 9377 Manual on Coordination between Air Traffic Services Aeronautical Information Services and Aeronautical

Meteorological Services
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Porozumienia operacyjne pomiędzy Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem

Badawczym a Polską Agencją Żeglugi Powietrznej są zawierane w następujących obszarach:

1. Automatyczne systemy pomiarów parametrów meteorologicznych (systemy AWOS) – wykonywanie

pomiarów i obserwacji meteorologicznych

2. Lotniskowe Stacje Meteorologiczne (LSM) – MET REPORT, SPECIAL, METAR

3. Lotniskowe Biura Meteorologiczne (LBM) – prognozy TAF, ostrzeżenia lotniskowe, TREND EPWA,

zestawienia i tablice klimatologiczne, dokumentacja lotniczo-meteorologiczna, briefing i konsultacja, informacje

dla ATS i AIS

4. Meteorologiczne Biuro Nadzoru (MBN) – SIGMET, AIRMET, GAMET, VA, informacje dla ATS i AIS,

informacje dla SAR, VOLMET WAFC, VAAC, TCAC, OPMET

Zakres porozumień operacyjnych jest następujący:

1. Systemy AWOS na 7 lotniskach:

EPGD PA-2, EPKT PA-2, EPKK PA-1, EPRZ PA-2, EPWR PA-2, EPLL PA-1, EPSC PA-1

2. Lotniskowe Stacje Meteorologiczne na 13 lotniskach:

EPBY PA-1, EPGD PA-2, EPKT PA-2, EPKK PA-1, EPLL PA-1, EPLB PA-2, EPMO PA-2, EPPO PA-1,

EPRZ PA-2, EPSC PA-1, EPWA PA-2 PA-3, EPWR PA-2, EPZG PA-1
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3. Lotniskowe Biura Meteorologiczne dla 13 lotnisk:

CBPL Warszawa: EPBY PA-1, EPGD PA-2, EPLL PA-1, EPLB PA-2, EPMO PA-2, EPSC PA-1,

EPWA PA-2 PA-3

CBPM Kraków: EPKT PA-2, EPKK PA-1, EPRZ PA-2

BPM Wrocław: EPPO PA-1, EPWR PA-2, EPZG PA-1

4. Meteorologiczne Biuro Nadzoru dla FIR-u i 15 lotnisk:

CBPL - MBN Warszawa: FIR EPWW, EPBY PA-1, EPGD PA-2, EPKT PA-2, EPKK PA-1, EPLL PA-1,

EPLB PA-2, EPMO PA-2, EPPO PA-1, EPRA NPA, EPRZ PA-2, EPSC PA-1, EPSY PA-1, 

EPWA PA-2 PA-3, EPWR PA-2, EPZG PA-1
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Wskaźniki bezpieczeństwa:

Terminowość – oznacza zachowanie wymaganego czasu przesyłania produktów

Poprawność formalna – oznacza zgodność formy produktu i jego zawartości z wymaganiami przepisów

ICAO/WMO

Dostępność – oznacza pewność dysponowania przez użytkownika produktami

Kompletność – oznacza ilość przekazywanych do użytkownika zestawów produktów

Pomiary parametrów meteorologicznych (system AWOS) – urządzenia/przyrządy pomiarowe pracują w

sposób ciągły w trybie 24/7/365, wyliczane są wartości średnie 1min, 2 min, 10 min oraz 3 s dla wyznaczenia

porywów wiatru, czas odświeżania 1 min

Przykładowe ilości wytwarzanych produktów:

MET REPORT, METAR - 1440/1488 miesięcznie na jednym lotnisku, komunikaty wydawane są regularnie, co

pół godziny w ciągu doby

TAF FT/24 - 240/248 miesięcznie dla jednego lotniska, prognozy wydawane są regularnie, co 3 godziny w

ciągu doby

TAF FC/9 – 240/248 miesięcznie dla jednego lotniska, prognozy wydawane są regularnie, co 3 godziny w

ciągu doby

TREND – 1440/1488 miesięcznie dla jednego lotniska, prognozy wydawane są regularnie, co pół godziny w

ciągu doby
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Obserwowany element Operacyjnie pożądana dokładność pomiarów lub obserwacji *

Średni wiatr przy powierzchni ziemi Kierunek: ± 10°
Prędkość: ± 0,5 m/s (1 kt) do 5 m/s (10 kt),

± 10% powyżej 5 m/s (10 kt)

Odchylenia od wiatru średniego ± 1 m/s (2 kt) w stosunku do podłużnych i bocznych składowych

Widzialność ± 50 m do 600 m
± 10% od 600 m do 1 500 m
± 20% powyżej 1 500 m

Zasięg widzialności wzdłuż drogi startowej  RVR ± 10 m do 400 m
± 25 m od 400 m do 800 m
± 10% powyżej 800 m

Wielkość zachmurzenia ± 1 okta

Wysokość podstawy chmur ± 10 m (33 ft) do 100 m (330 ft)
±10% powyżej 100 m (330 ft)

Temperatura powietrza i punktu rosy ±1°C

Ciśnienie (QNH, QFE) ± 0,5 hPa
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Prognozowany element
Operacyjnie pożądana dokładność prognoz 

TAF

Minimalny procent przypadków wewnątrz 

zakresu

Kierunek wiatru ± 20° 80% przypadków

Prędkość wiatru ± 2,5 m/s (5 kt) 80% przypadków

Widzialność ± 200 m do 800 m
± 30% pomiędzy 800 m do 10 km

80% przypadków

Opad Wystąpienie lub brak 80% przypadków

Wielkość zachmurzenia Jedna kategoria poniżej 450 m (1500 ft)
Pojawienie się lub brak BKN lub OVC

pomiędzy 450 m (1500 ft) i 3 000 (10 000ft)

70% przypadków

Wysokość podstawy 
chmur

± 30 m (100 ft) do 300 m (1 000 ft)
± 30% pomiędzy 300 m (1 000 ft) do 3 000 m 

(10 000 ft)

70% przypadków

Temperatura powietrza ±1°C 70% przypadków
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Prognozowany 

element

Operacyjnie pożądana dokładność prognoz   

TREND

Minimalny procent przypadków wewnątrz 

zakresu

Kierunek wiatru ± 20° 90% przypadków

Prędkość wiatru ± 2,5 m/s (5 kt) 90% przypadków

Widzialność ± 200 m do 800 m
± 30% pomiędzy 800 m do 10 km

90% przypadków

Opad Wystąpienie lub brak 90% przypadków

Wielkość 
zachmurzenia

Jedna kategoria poniżej 450 m (1500 ft)
Pojawienie się lub brak BKN lub OVC

pomiędzy 450 m (1500 ft) i 3 000 (10 000ft)

90% przypadków

Wysokość podstawy 
chmur

± 30 m (100 ft) do 300 m (1 000 ft)
± 30% pomiędzy 300 m (1 000 ft) do 3 000 m 

(10 000 ft)

90% przypadków
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Zarządzanie bezpieczeństwem to zorganizowane podejście obejmujące monitoring

zdarzeń i analizę informacji w obszarze:

• struktury organizacyjnej,

• zasobów ludzkich,

• procedur,

• technologii i wyposażenia,

• produktu/wyrobu,

• użytkowników

• oraz relacji pomiędzy nimi.

W tych obszarach prowadzona jest zgodnie z określonymi wymogami bezpieczeństwa

identyfikacja zagrożeń, ryzyka oraz ocena poziomu zapewnianego bezpieczeństwa.
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Dziękuję za uwagę 

Anna Ordak
Departament Żeglugi Powietrznej 
tel. +48(22)520 72 91 tel. kom.: +48 602 744 988
e-mail aordak@ulc.gov.pl


