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OBWIESZCZENIE NR 6
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 15 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 15 – „Służby informacji 
lotniczej” (wyd. trzynaste), obejmujący poprawki 
od 1 do 36 – do Konwencji o międzynarodowym 

lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 
7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 
i 214, z późn. zm.2)), przyjętej przez Organizację 
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
w z. Tomasz Kądziołka

Wiceprezes Urzędu

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone 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, 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. 
z  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 6
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

z dnia 28 marca 2011 r.

MI�DZYNARODOWE NORMY 
I ZALECANE METODY 
POST�POWANIA

ZA��CZNIK 15 
do Konwencji o mi�dzynarodowym  
lotnictwie cywilnym 

S�U�BY
INFORMACJI LOTNICZEJ 

Niniejsze wydanie zawiera wszystkie zmiany 
przyj�te przez Rad� przed dniem 23 lutego 2010 r.
i z dniem 18 listopada 2010 r. zast�puje wszystkie 
wcze�niejsze wydania Za�	cznika 15. 

W celu uzyskania informacji na temat zastosowania Norm  
i Zalecanych Metod Post�powania, patrz Przedmowa. 

Wydanie trzynaste  
Lipiec 2010 r. 

Organizacja Mi�dzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) 
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(ii)

ZMIANY

REJESTRACJA ZMIAN I KOREKT 

ZMIANY KOREKTY 

Nr
Data

wej�cia
w �ycie

Data
wprowa-
dzenia

Osoba  
wprowadzaj�ca Nr

Data
wej�cia
w �ycie

Data
wprowa-
dzenia

Osoba  
wprowadzaj�ca

1-36 Wprowadzone do niniejszego wydania      

         
        
        

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Zmiany s� og�aszane w suplementach do Katalogu publikacji ICAO. Katalog i suplementy do niego s� dost�pne 
na stronie internetowej ICAO - www.icao.int. Tabele umieszczone poni�ej s�u�� do rejestracji zmian. 
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PRZEDMOWA 

T�o historyczne 

Normy i Zalecane Metody Post�powania dla s�u�b informacji lotniczej po raz pierwszy zosta�y przyj�te przez Rad� 15 
maja 1953 r., zgodnie z postanowieniami Artyku�u 37 Konwencji o mi�dzynarodowym lotnictwie cywilnym (Chicago 
1944 r.). Nazwano je Za��cznikiem 15 do Konwencji.

Za��cznik 15, zanim osi�gn�� obecn� posta	, przeszed� szereg opracowa�. Pierwsze wymogi zosta�y sprecyzowane 
przez Komitet �eglugi powietrznej, w wyniku zalece� opracowanych podczas spotka� po�wi�conych regionalnej �egludze 
powietrznej, a nast�pnie opublikowane (z upowa�nienia Rady) w styczniu 1947 r., w postaci Procedur do mi�dzynarodo-
wych informacji dla pilotów (PANS-NOTAM, PICAO Doc 2713). W 1949 r., podczas specjalnego spotkania NOTAM, 
dokonano rewizji procedur i zaproponowano wprowadzenie poprawek. Poprawione procedury opublikowano jako „Proce-
dury dla s�u�b �eglugi powietrznej” (PANS-AIS, Doc 7106). Zacz��y one obowi�zywa	 od 1 sierpnia 1951 r. W 1952 r. 
PANS-AIS zosta�y poddane rewizji podczas 1. sesji Oddzia�u s�u�b informacji lotniczych, na której zaproponowano przy-
j�cie Norm i Zalecanych Metod Post�powania. Po rozpatrzeniu przez wszystkie zainteresowane Pa�stwa, zalecenia podda-
no rewizji przez Komisj� ds. �eglugi powietrznej. Pierwszy zestaw Norm i Zalecanych Metod Post�powania Rada przyj��a
15 maja 1953 r. jako Za��cznik 15 do Konwencji, a zacz�� on obowi�zywa	 1 kwietnia 1954 r.

W tabeli A podano zarówno 
ród�a wprowadzanych poprawek (wraz z wykazem g�ównych tematów, których po-
prawki dotyczy�y), jak równie� daty przyj�cia Za��cznika i poprawek przez Rad� oraz daty, od których zacz��y one obo-
wi�zywa	 i od których zacz��y by	 stosowane. 

Dzia�ania podejmowane przez Umawiaj�ce si� Pa�stwa 

Powiadomienia o wyst�puj�cych ró�nicach. Uwag� Umawiaj�cych si� Pa�stw kieruje si� na zobowi�zanie na�o�one arty-
ku�em 38 Konwencji, na mocy którego wymaga si� od nich poinformowania Organizacji o wszelkich ró�nicach wyst�puj�-
cych w ich krajowych przepisach i praktykach w odniesieniu do Mi�dzynarodowych Norm podanych w niniejszym Za-
��czniku, jak równie� o wszelkich wprowadzanych do nich poprawkach. Umawiaj�ce si� Pa�stwa proszone s� o rozszerze-
nie powiadomienia o wszelkie ró�nice w Zalecanych Metodach Post�powania zawartych w niniejszym Za��czniku
i o wszelkich do nich poprawkach, szczególnie w sytuacji, gdy jest to istotne dla bezpiecze�stwa �eglugi powietrznej. Po-
nadto, od Umawiaj�cych si� Pa�stw wymaga si� informowania na bie��co i bez opó
nienia o wszelkich ró�nicach, które 
mog� wyst�pi	, b�d
 te� o wyeliminowaniu wszelkich ró�nic, które zosta�y zg�oszone uprzednio. Wniosek dotycz�cy zg�a-
szania ró�nic b�dzie wysy�any do Umawiaj�cych si� Pa�stw niezw�ocznie po przyj�ciu ka�dej poprawki do niniejszego 
Za��cznika.

Status cz��ci sk�adowych Za��cznika 

Za��cznik sk�ada si� z przedstawionych poni�ej cz��ci, z których nie wszystkie musz� si� znale
	 w ka�dym Za��czniku. 
Posiadaj� one nast�puj�ce oznaczenie:  

1. Materia� zawarty w Za��czniku: 

a) Normy i Zalecane Metody Post�powania przyj�te przez Rad� na mocy postanowie� Konwencji. Zdefiniowano je 
w nast�puj�cy sposób: 

Norma: Ka�dy wymóg dotycz�cy cech fizycznych, konfiguracji, materia�ów, dzia�ania, personelu lub procedur, 
którego jednolite zastosowanie uznawane jest za niezb�dne dla bezpiecze�stwa lub regularno�ci mi�dzynarodowej 
�eglugi powietrznej i do którego Umawiaj�ce si� Pa�stwa b�d� stosowa	 si� zgodnie z Konwencj�. W przypadku 
niemo�no�ci zastosowania si� obowi�zuje, na mocy Artyku�u 38, przes�anie stosownego powiadomienia do Rady; 

Zalecana Metoda Post�powania: Ka�dy wymóg dotycz�cy cech fizycznych, konfiguracji, materia�ów, dzia�ania, 
personelu lub procedur, którego jednolite zastosowanie uznawane jest za po��dane w interesie bezpiecze�stwa, 
regularno�ci lub efektywno�ci mi�dzynarodowej �eglugi powietrznej i którego Umawiaj�ce si� Pa�stwa podejm�
prób� stosowania zgodnie z Konwencj�;

b) Dodatki zawieraj�ce materia� zgrupowany dla wygody oddzielnie, tworz�cy jednak cz��	 Norm i Zalecanych  
Metod Post�powania przyj�tych przez Rad�;

c) Definicje terminów u�ywanych w Normach i Zalecanych Metodach Post�powania, które nie maj� zatwierdzonych 
znacze� zawartych w s�owniku. Definicja nie ma niezale�nego statusu, lecz stanowi podstawow� cz��	 ka�dej
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Normy i Zalecanej Metody Post�powania, w której dany termin jest u�ywany, poniewa� jakakolwiek zmiana zna-
czenia terminu mia�aby wp�yw na wymagania przedstawiane w niniejszym dokumencie; 

d) Tabele i rysunki, które uzupe�niaj� lub ilustruj� dane Normy i Zalecane Metody Post�powania i do których czy-
nione jest odniesienie, tworz� cz��	 Norm lub Zalecanych Metod Post�powania i maj� ten sam status. 

Nale�y zauwa�y	, i� niektóre Normy przedstawione w niniejszym Za��czniku zawieraj�, zgodnie z odniesieniem, inne 
dokumenty o statusie Zalecanych Metod Post�powania. W takich przypadkach tekst Zalecanych Metod Post�powania staje 
si� cz��ci� Normy. 

2. Materia� zatwierdzony przez Rad� do opublikowania wraz z Normami i Zalecanymi Metodami Post�powania.

a) Przedmowy zawieraj�ce materia� historyczny i wyja�niaj�cy, oparty na dzia�aniach Rady i uwzgl�dniaj�cy obja-
�nienie zobowi�za� Umawiaj�cych si� Pa�stw w zakresie zastosowania Norm i Zalecanych Metod Post�powania, 
wynikaj�cych z Konwencji i z rezolucji o jej przyj�ciu;

b) Wst�py zawieraj�ce materia� wyja�niaj�cy wprowadzany na pocz�tku poszczególnych cz��ci, rozdzia�ów lub sek-
cji Za��cznika; 

c) Uwagi w��czane do tekstu, tam gdzie ma to zastosowanie, w celu przedstawienia informacji opartych na faktach, 
wzgl�dnie odniesie� zwi�zanych z danymi Normami lub Zalecanymi Metodami Post�powania, lecz nie stanowi�-
cymi cz��ci Norm lub Zalecanych Metod Post�powania; 

d) Dodatki zawieraj�ce materia� uzupe�niaj�cy do Norm i Zalecanych Metod Post�powania lub uj�ty w charakterze 
wytycznych do ich zastosowania. 

Wybór j�zyka 

Niniejszy Za��cznik zosta� sporz�dzony w sze�ciu j�zykach: angielskim, arabskim, chi�skim, francuskim, rosyjskim  
i hiszpa�skim. Ka�de spo�ród Umawiaj�cych si� Pa�stw proszone jest o wybór jednej wersji j�zykowej dokumentu w celu 
wdro�enia go na szczeblu narodowym lub w innych celach okre�lonych Konwencj�, poprzez jego bezpo�rednie zastosowa-
nie lub poprzez przet�umaczenie na w�asny j�zyk, o czym nale�y powiadomi	 Organizacj�.

Praktyki wydawnicze 

W celu wskazania statusu poszczególnych nag�ówków, zastosowano nast�puj�c� praktyk�: tekst Norm zosta� wydrukowa-
ny czcionk� Roman pismem zwyk�ym; tekst Zalecanych Metod Post�powania zosta� wydrukowany pismem zwyk�ym 
kursyw�, za� ich status zosta� wskazany nag�ówkiem Zalecenia; tekst Uwag zosta� wydrukowany pismem zwyk�ym kur-
syw�, za� ich status zosta� wskazany nag�ówkiem Uwaga.

W trakcie okre�lania wymaga� zosta�a zastosowana nast�puj�ca praktyka wydawnicza: w przypadku Norm u�yty zo-
sta� czasownik „b�dzie”, a w przypadku Zalecanych Metod Post�powania u�yty zosta� czasownik „powinien by	”.

Jednostki miar, u�ywane w niniejszym dokumencie, s� zgodne z Mi�dzynarodowym Uk�adem Jednostek Miar (SI), 
zgodnie z wyszczególnieniem podanym w Za��czniku 5 do Konwencji o mi�dzynarodowym lotnictwie cywilnym. Tam, 
gdzie Za��cznik 5 zezwala na u�ycie alternatywnych jednostek nienale��cych do uk�adu SI, jednostki te zosta�y przedsta-
wione w nawiasach po jednostkach podstawowych. Tam, gdzie podawane s� dwa zestawy jednostek, nie nale�y zak�ada	,
i� pary warto�ci s� równe i wymienne. Mo�na jednak zak�ada	, �e osi�gni�ty zosta� ekwiwalentny poziom bezpiecze�stwa,
kiedy u�ywany jest wy��cznie jeden zestaw jednostek.  

Jakiekolwiek odniesienie do cz��ci niniejszego dokumentu, które jest okre�lone liczb� i/lub tytu�em, obejmuje wszyst-
kie podgrupy tej cz��ci.
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Tabela A. Zmiany Za��cznika 15 

Zmiana �ród�o Temat
Zatwierdzenie

Wej�cie w �ycie 
Stosowanie

pierwsze 
wydanie

1. Sesja Oddzia�u s�u�b informacji lotni-
czej.

15 maja 1953 r. 
1 wrze�nia 1953 r. 
1 kwietnia 1954 r. 

1 Konsultacje z Pa�stwami. Korekty wydawnicze pod k�tem spójno�ci terminologii. 27 maja 1955 r. 
1 pa
dziernika 1955 r. 
1 pa
dziernika 1955 r. 

2 Konsultacje z Pa�stwami. Korekty wydawnicze pod k�tem spójno�ci terminologii. 15 maja 1956 r. 
15 wrze�nia 1956 r. 
1 grudnia 1956 r. 

3 Konsultacje z Pa�stwami. Definicja oraz okre�lenie stref zakazanych, niebezpiecznych  
i ograniczonych. 

16 kwietnia 1957 r. 
1 wrze�nia 1957 r. 
1 grudnia 1957 r. 

4 Konsultacje z Pa�stwami. Wytyczne dotycz�ce zastosowania definicji strefy zakaza-
nej, strefy niebezpiecznej i strefy ograniczonej. 

14 listopada 1958 r. 
-
14 listopada 1958 r. 

5 Konsultacje z Pa�stwami. Korekty wydawnicze pod k�tem spójno�ci terminologii; 
ustanowienie ogólno�wiatowego zastosowania wska
ników
lokalizacji zamiast skrótów nazw miejsc. 

24 marca 1959 r. 
1 wrze�nia 1959 r. 
1 pa
dziernika 1959 r. 

6 Oddzia� s�u�b informacji lotniczej i map 
lotniczych. 

Tre�	 Zbioru Informacji Lotniczych (AIP); wymagania 
odno�nie Biuletynu Informacji Lotniczej i Kodu NOTAM. 

20 czerwca 1960 r. 
1 pa
dziernika 1960 r. 
1 stycznia 1961 r. 

7 Oddzia� s�u�b informacji lotniczej i map 
lotniczych. 

Anulowanie wytycznych. 2 grudnia 1960 r. 
1 stycznia 1961 r. 

8 Korespondencja oraz dzia�ania Rady 
maj�ce na celu zatwierdzenie nowych 
„Kodów i skrótów ABC – ICAO”
(Doc 8400). 

System regulowany (AIRAC); anulowanie „Kodu NOTAM” 
oraz „Skrótów do wykorzystania przez s�u�by informacji 
lotniczej”; niewielkie korekty dodatku 1. 

25 marca 1964 r. 
1 sierpnia 1964 r. 
1 listopada 1964 r. 

9 Przepisy ruchu lotniczego i s�u�by ruchu 
lotniczego; spotkanie Oddzia�u
operacyjnego. 

Definicja strefy zakazanej, strefy niebezpiecznej i strefy  
ograniczonej.

10 grudnia 1965 r. 
10 kwietnia 1966 r. 
25 sierpnia 1966 r. 

10 Oddzia� s�u�b informacji lotniczej  
i map lotniczych (1966 r.). 

Wymagania odno�nie planu od�nie�ania; definicja oraz  
pro forma dla SNOWTAM; tekst NOTAM klasy I; tre�	
AIP; okre�lenia oraz wyznaczenie ograniczonej przestrzeni 
powietrznej; Biuletyny Informacji Lotniczych. 

13 czerwca 1967 r. 
8 pa
dziernika 1967 r. 
8 lutego 1968 r. 

11 5 Konferencja  �eglugi powietrznej. Us�ugi zwi�zane z przekazywaniem informacji przed lotem; 
informacje dotycz�ce systemów RVR. 

23 stycznia 1969 r. 
23 maja 1969 r. 
18 wrze�nia 1969 r. 

12 6 Konferencja  �eglugi powietrznej oraz 
przeniesienie z Regionalnych procedur 
uzupe�niaj�cych. 

Opublikowanie informacji dotycz�cych systemów s�u�b
ruchu lotniczego, tj. punktów meldowania oraz minimalnych 
wysoko�ci bezwzgl�dnych lotu; informacje NOTAM doty-
cz�ce prowadzenia operacji poszukiwawczo-ratowniczych. 

15 maja 1970 r. 
15 wrze�nia 1970 r. 
4 lutego 1971 r. 

13 Oddzia� s�u�b informacji lotniczej i map 
lotniczych. 

Ustalony system dystrybucji NOTAM klasy I; struktura 
NOTAM; informacje o urz�dzeniach i s�u�bach meteorolo-
gii lotniczej, dost�pnych dla celów mi�dzynarodowej �eglu-
gi powietrznej. 

19 marca 1971 r. 
6 wrze�nia 1971 r. 
6 stycznia 1972 r. 

14 Zalecenia ze spotkania nt. regionalnej 
�eglugi powietrznej o zastosowaniu 
ogólno�wiatowym. Zalecenie 19/29 ze 
spotkania CAR IV RAN (1966 r.); zale-
cenie 19/10 ze spotkania SAM/SAT/III 
(1967 r.); zalecenia 19/4  
i 19/5 ze spotkania MID/SEA RAN 
(1968 r.); zalecenie 17/5 ze spotkania 
NAT/V RAN (1970 r.). 

Dost�pno�	 s�u�b informacji lotniczej w sytuacjach, w któ-
rych nie jest zapewniona 24-godzinna obs�uga; dekodowanie 
NOTAM dla celów planowania przed lotem; opublikowanie 
informacji o tym, i� nie zosta� wydany NOTAM klasy II; 
dostarczenie informacji do s�u�b informacji lotniczej przez 
s�u�by ka�dego z Pa�stw zajmuj�ce si� operacjami lotni-
czymi; opublikowanie w AIP wspó�rz�dnych anten stacji 
wykorzystywanych do zapewnienia mobilnych s�u�b lotni-
czych i/lub �eglugi powietrznej z dok�adno�ci� do co naj-
mniej jednej dziesi�tej minuty. 

15 grudnia 1971 r. 
15 kwietnia 1972 r. 
7 grudnia 1972 r. 
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15 Poprawka 43 do Za��cznika 4 Mapy 
Lotnicze; poprawka 1 do wydania dzie-
si�tego PANS RAC (Doc 4444); zalece-
nia 16/3, 16/8, 19/10 b) oraz 16/15 z 6 
spotkania EUM RAN; poprawka 28 do 
Za��cznika 14 Lotniska; poprawka 51 do 
Za��cznika 10 Telekomunikacja lotnicza.

Opublikowanie w AIP informacji nt. rozmieszczenia punk-
tów kontrolnych VOR i INS na terenie lotnisk; opublikowa-
nie w AIP nazw, kodowych wska
ników i wspó�rz�dnych 
geograficznych istotnych punktów okre�laj�cych trasy s�u�b
ruchu lotniczego oraz informacji nt. skupisk ptaków  
w s�siedztwie lotnisk i tras w�drówek ptaków; wykazy 
rodzajów informacji nieodpowiednich do publikowania  
w NOTAM; rodzaj informacji odpowiednich do publikowa-
nia w Biuletynie Informacji Lotniczej; ujednolicenie termi-
nologii dotycz�cej �niegu zalegaj�cego na ziemi z definicj�
zawart� w Za��czniku 14. 

19 marca 1973 r. 
30 lipca 1973 r. 
23 maja 1974 r. 

16 Wniosek Rady (78-14) o przeprowadze-
nie konsultacji z Pa�stwami w sprawie 
opublikowania w AIP ró�nic w Za��cz-
nikach i PANS; poprawka 6 do PANS-
RAC.

Opublikowanie w AIP ró�nic wyst�puj�cych w krajowych 
przepisach i praktykach stosowanych przez poszczególne 
Pa�stwa oraz zwi�zanych z nimi Normami, Zalecanymi 
Metodami Post�powania i Procedurami; wyeliminowanie 
niespójno�ci wyst�puj�cych w wymogach w dodatku 1  
i odpowiadaj�cych im postanowieniach Za��cznika; przenie-
sienie wymogów dotycz�cych informacji nt. ATIS z roz-
dzia�u MET do  RAC AIP. 

25 czerwca 1974 r. 
25 pa
dziernika 1974 r. 
27 lutego 1975 r. 

17 Zalecenie 2/6 z 4 spotkania zespo�u
technicznego ds. operacji transportowych 
samolotów nadd
wi�kowych; studium 
Komisji ds. �eglugi powietrznej nt. 
przechwyce� samolotów. 

Rozpowszechnianie w formie NOTAM prognoz kosmiczne-
go promieniowania s�onecznego, tam gdzie takie prognozy 
s� udost�pniane; opublikowanie w AIP procedur przechwy-
tywania i sygna�ów wizualnych stosowanych podczas prze-
chwytywania. 

4 lutego 1975 r. 
4 czerwca 1975 r. 
9 pa
dziernika 1975 r. 

18 Zalecenia ze spotka� nt. regionalnej 
�eglugi powietrznej [(EUM 6 Rec 9/4, 
AFI/5 Rec 6/2 c) d) i ASIA/PAC 6/3 c)] 
oraz wniosek IATA o wprowadzenie 
korekt do Za��cznika 14; ogólny prze-
gl�d Za��cznika 14. 

Opublikowanie w AIP informacji dotycz�cych operacji 
usuwania uszkodzonych statków powietrznych na lotni-
skach; powiadamianie o stanie s�u�b ratowniczych i prze-
ciwpo�arowych dost�pnych na lotnisku, z uwzgl�dnieniem 
istotnych zmian w poziomie ochrony; definicje pola manew-
rowego oraz pola naziemnego ruchu lotniczego; zast�pienie 
wyra�enia „miejsce sprawdzania wysoko�ciomierza” wyra-
�eniem „punkt sprawdzania wysoko�ciomierza”. 

5 lutego 1976 r. 
5 czerwca 1976 r. 
30 grudnia 1976 r. 

19 Zalecenie 3/16 z 7. Konferencji �eglugi
powietrznej; zmiana 60 Za��cznika 3 
S�u�by meteorologiczne w mi�dzynaro-
dowej �egludze powietrznej.

W przypadku instalacji ILS - opublikowanie w AIP infor-
macji o zgodno�ci z postanowieniami Za��cznika 10  
w zakresie struktury wi�zki nadajnika kierunku i �cie�ki
schodzenia oraz wysoko�ci odniesienia (RDH) ILS;  
zmiana cz��ci 4  Meteorologia; nowe wymagania i termino-
logia, wprowadzone na mocy zmiany 60 do Za��cznika 3. 

27 czerwca 1977 r. 
27 pa
dziernika 1977 r. 
23 lutego 1978 r. 

20 9. Konferencja �eglugi powietrznej. Opublikowanie w AIP opisu tras ATS; odniesienie do pó�-
nocy (magnetycznej, geograficznej lub siatki topograficznej) 
dla tras lotu lub namiarów. 

9 grudnia 1977 r. 
9 kwietnia 1978 r. 
10 lipca 1978 r. 

21 Propozycje przed�o�one przez Republik�
Federaln� Niemiec (równie� w imieniu 
Wielkiej Brytanii) oraz Zwi�zek Socjali-
stycznych Republik Radzieckich. 

Format NOTAM klasy I oraz publikacja Zmian do AIP. 31 marca 1980 r. 
31 lipca 1980 r. 
27 listopada 1980 r. 

22 Propozycja wynikaj�ca ze studium prze-
prowadzonego przez Komisj� ds. �eglugi 
powietrznej oraz propozycja przed�o�ona
przez Sekretariat. 

Dzia�alno�	 stanowi�ca potencjalne zagro�enie dla lotów 
wykonywanych przez cywilne statki powietrzne; przyj�cie 
wydawania AIRAC NOTAM na 28 dni przed dniem obo-
wi�zywania zawartej w nim informacji. 

13 marca 1981 r. 
13 lipca 1981 r. 
26 listopada 1981 r. 

23 Propozycje przed�o�one przez Sekretariat 
oraz Wielk� Brytani�.

Biuletyny Informacji Przed Lotem zawieraj�ce zwyk�y tekst; 
przechwytywanie cywilnych statków powietrznych  
i powiadomienie NIL w AIRAC NOTAM. 

2 kwietnia 1982 r. 
2 sierpnia 1982 r. 
25 listopada 1982 r. 

24 Zalecenia 7/5, 7/8 oraz 10/2 ze spotka�
oddzia�owych po�wi�conych lotniskom, 
trasom lotniczym i urz�dzeniom naziem-
nym (1981 r.). 

Zrewidowany format SNOWTAM; opublikowanie w AIP 
informacji o sczepno�ci mokrej powierzchni drogi startowej 
oraz o wyst�powaniu strefy wolnej od przeszkód. 

17 listopada 1982 r. 
17 marca 1983 r. 
24 listopada 1983 r. 

25 Zalecenie 7/7 ze spotkania oddzia�owego
po�wi�conego lotniskom, trasom lotni-
czym i urz�dzeniom naziemnym  
(1981 r.). 

Metoda podawania daty/czasu. 25 marca 1985 
29 lipca 1985 r. 
21 listopada 1985 r. 
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26 Ró�norodne 
ród�a, ��cznie z wnioskami 
22/24 i 24/20 Europejskiej grupy ds. 
planowania �eglugi powietrznej 
(EANPG); zalecenie 9 Zespo�u ds. ope-
racji prowadzonych we wszystkich wa-
runkach atmosferycznych (AWOP); 
zalecenie 1/4 Zespo�u ds. usuwania 
przeszkód (OCP); poprawki 64, 47 i 38 
do Za��czników 3, 4 i 14 (odpowiednio); 
propozycje przed�o�one przez Wielk�
Brytani� i Sekretariat. 

Uaktualnianie postanowie� dotycz�cych zastosowania  
w AIP papieru w formacie A4; wydawanie i rozsy�anie 
NOTAM i AIC; adekwatno�	 i autentyczno�	 informacji 
lotniczych i regulowanego systemu rozpowszechniania 
i kontroli (AIRAC); zmiany we wcze�niej okre�lonym sys-
temie dystrybucji dla NOTAM klasy I; wprowadzenie skró-
conego nag�ówka i poprawek do formularza SNOWTAM 
oraz wytyczne dotycz�ce jego wype�niania; opublikowanie 
w AIP informacji nt. lokalizacji punktu wskazania zerowego 
zasi�gu DME; uaktualnianie wykazów map tworz�cych 
cz��	 AIP; opublikowanie w AIP dodatkowych danych 
operacyjnych nt. standardowych tras dla ko�uj�cych statków 
powietrznych, najwy�szego wzniesienia strefy przyziemie-
nia na drodze startowej precyzyjnego podej�cia do l�dowa-
nia oraz wspó�rz�dnych geograficznych progów drogi star-
towej i stanowisk postojowych statków powietrznych;  
odniesienia do 7. i 8. liter we wska
nikach adresowych we 
wcze�niej okre�lonym systemie dystrybucji oraz ostrzegania 
przed chmurami py�u wulkanicznego. 

6 marca 1987 r. 
27 lipca 1987 r. 
22 pa
dziernika 1987 r.

27 Ró�norodne 
ród�a, ��cznie z wnioskiem 
30/15 Europejskiej grupy ds. planowania 
�eglugi powietrznej (EANPG); przegl�d
Za��czników dokonany przez Komisj�
ds. �eglugi powietrznej; zalecenie 3/3 
Zespo�u ds. zasad prowadzenia operacji 
lotniczych i odbywania lotów w warun-
kach widoczno�ci wzrokowej (VFOP); 
propozycja przed�o�ona przez niektóre 
Pa�stwa europejskie; poprawka 39 do 
Za��cznika 14. 

Wprowadzenie Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotni-
czych oraz zweryfikowanego formatu NOTAM; opubliko-
wanie informacji nt. obszarów i tras, na których istnieje 
mo�liwo�	 przechwycenia oraz informacji dotycz�cych 
ochrony mi�dzynarodowego lotnictwa cywilnego przed 
bezprawnymi aktami ingerencji; wprowadzenie nowej klasy-
fikacji przestrzeni powietrznej ATS; zmniejszenie zagro�e-
nia zderzenia z ptakami; aktualizacja terminologii oraz 
wykazu urz�dze� mierz�cych sczepno�	 na utwardzonych 
nawierzchniach; wprowadzenie danych dotycz�cych heli-
portu.

4 marca 1991 r. 
28 lipca 1991 r. 
14 listopada 1991 r. 

28 Ró�norodne 
ród�a, ��cznie z wnioskiem 
34/12 Europejskiej grupy ds. planowania 
�eglugi powietrznej (EANPG); przyj�cie 
przez Rad� WGS-84 jako standardowego 
geodezyjnego uk�adu odniesienia dla 
lotnictwa mi�dzynarodowego; propozy-
cje przedstawione przez RGCSP/8 oraz 
Sekretariat. 

Wprowadzenie do rozdzia�u 2 nowych, zweryfikowanych 
definicji dotycz�cych heliportów oraz Zintegrowanego 
Pakietu Informacji Lotniczych; zmiany rozdzia�u 3 dotycz�-
ce wymiany informacji lotniczych oraz wprowadzenie no-
wych postanowie� zwi�zanych z publikowaniem wspó�-
rz�dnych geograficznych w uk�adzie WGS-84; zmiany  
i poprawki rozdzia�u 4 dotycz�ce zmiany struktury tre�ci 
oraz ogólnych specyfikacji AIP, Zmiany do AIP i Suple-
mentu do AIP oraz rozsy�anie ich do odbiorców; zmiany do 
rozdzia�u 5 dotycz�ce sporz�dzania i dystrybucji NOTAM 
oraz wprowadzenie nowych postanowie�, na mocy których 
publikuje si� informacje nt. uwolnionych do atmosfery 
materia�ów radioaktywnych i truj�cych �rodków chemicz-
nych; w rozdziale 6 podniesienie do rangi Normy postano-
wienia dotycz�cego wykorzystania dat cyklu AIRAC do 
publikowania zmian wymagaj�cych prac kartograficznych i 
aktualizacji nawigacyjnych baz danych; usuni�cie z rozdzia-
�u 8 Zaleconej Metody Post�powania okre�laj�cej format 
Biuletynów Informacji Przed Lotem; w rozdziale 9 zast�pie-
nie terminu „sta�a telekomunikacyjna sie	 lotnicza” (AFTN) 
terminem ogólnym „sta�a s�u�ba lotnicza” (AFS); wprowa-
dzenie do dodatku 1 ca�kowicie zmienionej tre�ci AIP. 

28 lutego 1994 r. 
28 czerwca 1994 r. 
10 listopada 1994 r. 
25 kwietnia 1996 r. 
1 stycznia 1998 r. 

29 Komisja ds. �eglugi powietrznej oraz 
Grupa badawcza ds. ostrzegania przed 
py�ami wulkanicznymi (VAWSG), wy-
danie dziesi�te. 

Bazy danych informacji lotniczych; loty z pomoc� humani-
tarn�, specjalna seria NOTAM dotycz�ca aktywno�ci wul-
kanicznej oraz sk�adowa pionowa �wiatowego Systemu 
Geodezyjnego 1984 (WGS-84). 

20 marca 1997 r. 
21 lipca 1997 r. 
6 listopada 1997 r. 
1 stycznia 1998 r. 
5 listopada 1998 r. 

30
Zalecenia 1.2/1, 3.3/2 oraz 4.1/2 ze  
spotkania Oddzia�u s�u�b informacji 
lotniczej/map lotniczych (AIS/MAP) 
(1998 r.); Komisja ds. �eglugi
powietrznej. 

Wprowadzenie do rozdzia�u 2 nowych definicji danych 
lotniczych, informacji lotniczych, s�u�by informacji lotni-
czej, strefy identyfikacji obrony powietrznej (ADIZ), pro-
duktu AIS, zasad zwi�zanych z czynnikami ludzkimi oraz 
zarz�dzania jako�ci�; nowe postanowienia w rozdziale 3 

21 lutego 2000 r. 
17 lipca 2000 r. 
2 listopada 2000 r. 
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dotycz�ce systemu jako�ci, wymiany informacji/danych 
lotniczych, praw autorskich, zwrotu kosztów oraz zagadnie�
zwi�zanych z czynnikami ludzkimi; zmienione oraz nowe 
postanowienia w rozdziale 6 dotycz�ce udost�pniania in-
formacji AIRAC w formie elektronicznej; wprowadzenie do 
dodatku 1 nowych postanowie� dotycz�cych ADIZ.  

31 Sekretariat. Nowe postanowienia w rozdziale 8 dotycz�ce zautomatyzo-
wanych systemów informacji lotniczych oraz po��czonej 
odprawy AIS/MET przed lotem, jak równie� przegl�d do-
datku 1 dotycz�cy udost�pniania informacji nt. dzia�a�
o charakterze niebezpiecznym i o innych potencjalnych 
zagro�eniach. 

7 marca 2001 r. 
16 lipca 2001 r. 
1 listopada 2001 r. 

32
(wydanie 
jedenaste)

Ró�ne 
ród�a obejmuj�ce wniosek
40/51 b) Europejskiej grupy ds. plano-
wania �eglugi powietrznej (EANPG); 
wniosek 13/51 Regionalnej grupy pla-
nowania i wdra�ania AFI (PIARG); 
Komisja  ds. �eglugi powietrznej i Sekre-
tariat. 

Wprowadzenie w rozdziale 2 poprawionej definicji Zinte-
growanego Pakietu Informacji Lotniczych; podniesienie do 
rangi Normy przepisu zawartego w rozdziale 3, dotycz�cego 
zastosowania tekstu w j�zyku angielskim; zmiany w roz-
dziale 4 dotycz�ce specyfikacji Zmian i Suplementów do 
AIP; zmiana struktury przepisów zawartych w rozdziale 5  
i dodatku 6; powiadamianie za pomoc� NOTAM o �rodkach 
alarmowych; nowe przepisy w rozdziale 8 dotycz�ce  
gromadzenia informacji nt. wyst�powania zagro�e� ze 
strony ptactwa dla operacji statków powietrznych na lotni-
skach/w heliportach; ujednolicenie zapisów dodatku 1  
z przepisami  Za��cznika 3. 

28 lutego 2003 r. 
14 lipca 2003 r. 
27 listopada 2003 r. 

33
(wydanie 
dwunaste)

Zalecenie 4/6 z OCP/12; 
zalecenie 5.3/2 z OCP/13; 
zalecenie 3/1 z GNSSP/4; 
Komisja ds. �eglugi powietrznej oraz 
Sekretariat. 

Nowe przepisy dotycz�ce definicji; pionowy uk�ad odnie-
sienia i czasowy uk�ad odniesienia dla mi�dzynarodowego 
lotnictwa cywilnego; dane elektroniczne o terenie i  prze-
szkodach; wymagania dotycz�ce jako�ci danych lotniczych; 
w��czenie do informacji lotniczej elementów zwi�zanych  
z GNSS; Mapa Minimalnych Radarowych Wysoko�ci Bez-
wzgl�dnych – ICAO; aktualizacja istniej�cych przepisów 
odnosz�cych si� do �wiatowego Systemu Geodezyjnego 
1984 (WGS-84) i Zbioru Informacji Lotniczych (AIP). 

23 lutego 2004 r. 
12 lipca 2004 r. 
25 listopada 2004 r. 
20 listopada 2008 r. 
18 listopada 2010 r. 

34 Ró�ne 
ród�a obejmuj�ce wniosek 44/19 
EANPG; zalecenie 2.3/2 ze spotkania 
oddzia�owego AIS/MAP (1998); zalece-
nia ze spotka� IAWVOPSG/1, OCP/14  
i OPLINKP/1. 

Definicje i wprowadzenie nowej Mapy Terenu i Przeszkód 
Lotniskowych – ICAO (elektronicznej); uaktualnienie istnie-
j�cych postanowie� dotycz�cych rozpowszechniania 
NOTAM o aktywno�ci wulkanicznej; stosowanie cyklu 
AIRAC; informacja podawana w trakcie odpraw przed 
lotem; informacja, która ma by	 zawarta w AIP. 

2 marca 2007 r. 
16 lipca 2007 r. 
22 listopada 2007 r. 

35 Propozycje trzeciej grupy roboczej Pane-
lu systemów nawigacyjnych 
(NSP/WG/WHL/3); Sekretariat z pomo-
c� Grupy studyjnej, wymaganej charak-
terystyki nawigacyjnej i specjalnych 
wymaga� operacyjnych (RNPSORSG); 
propozycje Panelu lotnisk (AP/1); reko-
mendacja 9/3 pierwszej grupy roboczej 
Panelu procedur lotu wed�ug wskaza�
przyrz�dów (IFPP/WG/WHL/1). 

Definicje i nowe przepisy dotycz�ce informacji nt. statusu 
pomocy nawigacyjnych; terminologia dotycz�ca wymaganej 
charakterystyki nawigacyjnej; publikowanie w AIP statusu 
certyfikacji lotniska; terminologia dotycz�ca procedur lotu 
wed�ug wskaza� przyrz�dów.

4 marca 2009 r. 
20 lipca 2009 r. 
19 listopada 2009 r.  

36 Sekretariat z pomoc� Grupy studyjnej  
ds. wykorzystania Internetu w lotnictwie  
(AUPISG) oraz Grupy studyjnej  
AIS-AIM  (AIS-AIMSG); rekomendacje 
czwartego spotkania Grupy operacyjnej 
mi�dzynarodowych linii lotniczych  
ds. obserwacji wulkanicznych 
(IAVWOPSG/4)

Nowe przepisy odnosz�ce si� do operacyjnego wykorzysta-
nia Internetu; meldowanie o zaleganiu py�u wulkanicznego; 
systemy zarz�dzania jako�ci�; wykorzystanie automatyzacji 
pozwalaj�cej na cyfrow� wymian� danych; elektroniczne 
publikacje s�u�by informacji lotniczej; format NOTAM; 
przesuni�cie daty implementacji oraz redukcja wymaga�
w zakresie elektronicznej bazy danych o przeszkodach  
i terenie.

22 luty 2010 r. 
12 lipiec 2010 r. 
18 listopad 2010 r. 
12 listopad 2015 r.  
(dla p. 10.1.4 i 10.1.5) 
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ZA��CZNIK 15 1-1 18/11/10 

MI�DZYNARODOWE NORMY I ZALECANE 
METODY POST�POWANIA

ROZDZIA	 1. WST�P

Zadaniem s�u�by informacji lotniczej jest zapewnienie przep�ywu informacji/danych niezb�dnych dla bezpiecze�stwa, 
regularno�ci oraz efektywno�ci mi�dzynarodowej �eglugi powietrznej. Rola i znaczenie informacji/danych lotniczych 
zmieni�y si� znacznie wraz z wprowadzeniem nawigacji obszarowej (RNAV), nawigacji opartej na charakterystykach 
(PBN), pok�adowych, komputerowych systemów nawigacyjnych oraz systemów transmisji danych. Zniekszta�cenia lub 
b��dy w informacjach/danych lotniczych mog� mie	 negatywny wp�yw na bezpiecze�stwo �eglugi powietrznej. 

W celu zapewnienia jednolitych i spójnych informacji/danych lotniczych, niezb�dnych do u�ytku operacyjnego  
w komputerowych systemach nawigacyjnych, nale�y tak dalece, jak jest to mo�liwe, unika	 norm i procedur innych ni�
ustanowione do u�ytku mi�dzynarodowego. 

Wymienione Normy i Zalecane Metody Post�powania s� stosowane wraz z dokumentem Procedury S�u�b eglugi 
Powietrznej – Skróty i kody stosowane w mi�dzynarodowym lotnictwie cywilnym (PANS-ABC, Doc 8400). 

Przyj�to, �e w celu sprostania szczególnym wymaganiom obowi�zuj�cym w Regionach ICAO, w pewnych przypad-
kach, mo�e zaistnie	 potrzeba ustanowienia Procedur Dodatkowych. 

Wytyczne (wskazówki) dotycz�ce organizacji i dzia�ania s�u�b informacji lotniczej s� zawarte w Podr�czniku s�u�b in-
formacji lotniczej (Doc 8126). 
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ROZDZIA	 2. DEFINICJE 

W przypadku zastosowania poni�szych terminów wyra�enia u�yte w niniejszym dokumencie przyjmuj� nast�puj�ce
znaczenia:

Adres logowania / Logon address. Kod u�ywany do logowania urz�dzenia transmisji danych do jednostki ATS. 

ASHTAM. Specjalna seria NOTAM, o okre�lonym formacie, s�u��ca do przekazywania informacji dotycz�cych aktywno-
�ci wulkanu, erupcji wulkanicznej i/lub wyst�powania chmury py�u wulkanicznego, maj�cych znaczenie dla operacji stat-
ków powietrznych. 

Aspekty czynnika ludzkiego / Human Factors principles. Zasady stosowane w lotniczych procesach projektowania, certy-
fikacji, szkolenia, operacji i dzia�alno�ci eksploatacyjnej, zmierzaj�ce do bezpiecznego wspó�dzia�ania pomi�dzy cz�owie-
kiem i innymi sk�adowymi systemu, poprzez odpowiednie uwzgl�dnianie mo�liwo�ci cz�owieka. 

Atrybut elementu / Feature attribute. Charakterystyka elementu (ISO 19101*). 

Uwaga. Atrybut elementu ma nazw�, typ danych i dziedzin� warto�ci z nim zwi�zan�.

Automatyczne zale�ne dozorowanie - rozg�aszanie (ADS-B) / Automatic dependent surveillance – broadcast (ADS-B).
Sposób, w jaki statki powietrzne, pojazdy lotniskowe i inne obiekty mog� w sposób automatyczny przekazywa	 i/lub 
otrzymywa	 dane, tj. znak rozpoznawczy, pozycj� i odpowiednio dodatkowe dane, w trybie rozg�aszania, wykorzystuj�c
lini� przesy�ania danych.

Automatyczne zale�ne dozorowanie - kontrakt (ADS-C)  / Automatic dependent surveillance – contract (ADS-C).  
Sposób, za pomoc� którego b�dzie dokonywana wymiana informacji, zgodnie z warunkami kontraktu ADS-C, mi�dzy
systemem naziemnym a statkiem powietrznym, wykorzystuj�c lini� przesy�ania danych, z okre�leniem sytuacji, w których 
meldunki ADS-C b�d� nadawane oraz jakie dane b�d� w tych meldunkach zawarte. 

Uwaga. Wyra�enie „kontrakt ADS” jest wyra�eniem ogólnym, oznaczaj�cym w ró�nych przypadkach: kontrakt dora�-
ny ADS, kontrakt ADS na ��danie, kontrakt okresowy ADS lub rodzaj zagro�enia. 

Baza danych / Database. Jeden lub wi�cej plików danych u�o�onych w taki sposób, aby odpowiednie aplikacje mog�y je 
odczytywa	 i aktualizowa	.

Uwaga. Wyra�enie to odnosi si� przede wszystkim do danych przechowywanych w formie elektronicznej, przeznaczo-
nych do przetwarzania przez komputer. 

Biuletyn Informacji Lotniczej (AIC) / Aeronautical Information Circular (AIC). Zawiadomienie zawieraj�ce informacje 
o charakterze niekwalifikuj�cym ich do w��czenia do Zbioru Informacji Lotniczych lub og�oszenia za po�rednictwem 
NOTAM, lecz dotycz�ce bezpiecze�stwa lotów, �eglugi powietrznej lub zagadnie� natury technicznej, administracyjnej 
albo prawnej. 

Biuletyn Informacji Przed Lotem (PIB) / Pre-flight information bulletin (PIB). Przygotowana przed wykonaniem lotu 
bie��ca informacja NOTAM o istotnym znaczeniu operacyjnym. 

Cyfrowy Model Wzniesienia (DEM) / Digital Elevation Model (DEM). Przedstawienie powierzchni terenu za pomoc�
ci�g�ych warto�ci odwzorowuj�cych wysoko�	 we wszystkich przekrojach okre�lonej siatki, dowi�zanych  do wspólnego 
uk�adu odniesienia. 

Uwaga. Cyfrowy Model Terenu jest czasami okre�lany jako DEM. 

Cykliczna kontrola nadmiarowa (CRC) / Cyclic redundancy check (CRC). Algorytm matematyczny stosowany w odnie-
sieniu do danych cyfrowych, zapewniaj�cy odpowiedni poziom ochrony przed ich utrat� lub zmian�.

Dane lotnicze / Aeronautical data. Przedstawienie faktów, poj�	 lub instrukcji lotniczych w sposób sformalizowany, do-
stosowany do potrzeb komunikowania si�, interpretowania lub przetwarzania. 

Deklinacja stacji / Station declination. Ró�nica mi�dzy radialem 0º radiolatarni VOR i kierunkiem pó�nocy geograficznej, 
okre�lana w czasie kalibracji tej radiolatarni. 

Dok�adno�� / Accuracy. Stopie� zgodno�ci mi�dzy warto�ci� oszacowan� lub zmierzon� a warto�ci� rzeczywist�.

Uwaga. W przypadku zmierzonych danych pozycyjnych dok�adno�	 wyra�ona jest zazwyczaj jako odleg�o�	 od okre-
�lonej pozycji, co do której istnieje pewno�	, �e obejmuje po�o�enie rzeczywiste. 

Dok�adno�� odczytu/rozdzielczo�� / Resolution. Ilo�	 jednostek lub cyfr, z jak� jest wyra�ana i stosowana warto�	, któr�
si� mierzy lub oblicza.
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Dok�adno�� pomiaru / Precision. Najmniejsza ró�nica, któr� mo�na okre�li	 w procesie pomiaru. 

Uwaga. W odniesieniu do pomiarów geodezyjnych, dok�adno�	 pomiaru jest stopniem dok�adno�ci wykonania operacji 
lub stopniem doskona�o�ci instrumentów i metod pomiarowych, u�ytych do wykonania pomiaru. 

Dzia�anie elementu / Feature operation. Dzia�anie, które mo�e zosta	 wykonane przez ka�dy element odpowiedniego 
rodzaju (ISO 19110*). 

Uwaga. Dzia�aniem zwi�zanym z rodzajem elementu „tama”, jest podniesienie tamy. Wynikiem tego dzia�ania jest 
podniesienie poziomu wody w zbiorniku. 

Element / Feature. Abstrakcja zjawiska ze �wiata realnego (ISO 19101*). 

Geodezyjny uk�ad odniesienia / Geodetic datum. Minimalny zestaw parametrów wymagany do okre�lenia lokalizacji  
i orientacji lokalnego systemu odniesienia w stosunku do globalnego systemu odniesienia. 

Geoida / Geoid. Ekwipotencjalna powierzchnia w polu grawitacyjnym Ziemi, zbie�na z niezak�óconym �rednim poziomem
morza (MSL) otaczaj�cym wszystkie kontynenty. 

Uwaga. Geoida ma kszta�t nieregularny ze wzgl�du na lokalne zak�ócenia grawitacyjne (wiatry, przyp�ywy, zasolenie, 
pr�dy itp.). Kierunek dzia�ania grawitacji jest prostopad�y do geoidy w ka�dym jej punkcie. 

Gromadzenie danych / Assemble. Proces zbierania i ��czenia danych, pochodz�cych z wielu 
róde�, w jedn� baz� oraz 
ustanawianie podstaw dla dalszego ich przetwarzania. 

Uwaga. Faza gromadzenia danych obejmuje sprawdzanie danych i usuni�cie wszystkich wykrytych b��dów i braków. 

Heliport. Lotnisko lub okre�lona powierzchnia przeznaczona ca�kowicie b�d
 cz��ciowo dla przylotów, odlotów oraz na-
ziemnego ruchu �mig�owców. 

Identyfikowalno�� / Traceability. Zdolno�	 do prze�ledzenia historii, zastosowania lub lokalizacji tego, co jest przedmio-
tem rozpatrywania (ISO 9000*). 

Uwaga. Je�li rozpatruje si� wyrób, to identyfikowalno�	 mo�e dotyczy	:
– pochodzenia materia�ów i cz��ci;
– historii wytwarzania; i 
– dystrybucji i lokalizacji wyrobu po jego dostarczeniu. 

Informacja lotnicza / Aeronautical information. Informacja powsta�a w wyniku gromadzenia, analizowania i formatowa-
nia danych lotniczych. 

Jako�� / Quality. Stopie�, w jakim zbiór inherentnych w�a�ciwo�ci spe�nia wymagania (ISO 9000*). 

Uwaga 1. Termin „jako�	” mo�na stosowa	 z przymiotnikami takimi jak niska, dobra, doskona�a.

Uwaga 2. „Inherentny”, jako przeciwny do „przypisany”, oznacza istniej�cy sam w sobie, szczególnie jako sta�a w�a-
�ciwo�	.

Jako�� danych / Data quality. Stopie� lub poziom pewno�ci, �e dostarczane dane spe�niaj� wymagania u�ytkownika pod 
wzgl�dem dok�adno�ci, rozró�nialno�ci i spójno�ci.

Kalendarz / Calendar. Wyra
ny czasowy uk�ad odniesienia, który zapewnia podstaw� dla okre�lania pozycji czasowej  
z dok�adno�ci� do jednego dnia (ISO 19108*). 

Kalendarz gregoria�ski / Gregorian Calendar. Kalendarz powszechnie stosowany, wprowadzony po raz pierwszy  
w 1582 r., który definiuje rok tropikalny dok�adniej ni� kalendarz julia�ski (ISO 19108*). 

Uwaga. W kalendarzu gregoria
skim zwyk�y rok posiada 365 dni, natomiast rok przest�pny 366 dni podzielonych 
na 12 miesi�cy. 

Lotnisko / Aerodrome. Powierzchnia na ziemi lub wodzie (w��cznie z budynkami, urz�dzeniami i wyposa�eniem) przezna-
czona do u�ytkowania w ca�o�ci lub cz��ci dla przylotów, odlotów i naziemnego ruchu statków powietrznych. 

��czno�� kontroler-pilot przy wykorzystaniu linii  przesy�ania  danych (CPDLC) / Controller-pilot data link communica-
tions (CPDLC). Sposób zapewnienia ��czno�ci pomi�dzy kontrolerem a pilotem dla potrzeb ATC, przy wykorzystaniu linii 
przesy�ania danych.  

Metadane / Metadata. Dane o danych (ISO 19115*). 

Uwaga. Dane, które opisuj� i udokumentowuj� dane. 
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Mi	dzynarodowe biuro NOTAM (NOF) / International NOTAM office (NOF). Komórka organizacyjna wyznaczona 
przez Pa�stwo do prowadzenia mi�dzynarodowej wymiany NOTAM. 

Mi	dzynarodowy port lotniczy / International airport. Ka�dy port lotniczy, wyznaczony przez Umawiaj�ce si� Pa�stwo na 
w�asnym terytorium, udost�pniony dla mi�dzynarodowego ruchu lotniczego jako port przylotu i odlotu z kontrol� celn�,
paszportow�, sanitarn�, kwarantann� zwierz�t i ro�lin oraz z podobnymi procedurami.

Minimalna wysoko�� bezwzgl	dna na trasie (MEA) / Minimum en-route altitude (MEA). Wysoko�	 bezwzgl�dna na 
trasie, która zapewnia nawigacj� i ��czno�	 ATS, przy stosowaniu si� do struktury przestrzeni powietrznej i zapewnieniu 
wymaganego przewy�szenia nad przeszkodami. 

Naturalna powierzchnia Ziemi / Bare Earth. Powierzchnia Ziemi obejmuj�ca zbiorniki wodne oraz trwa�y lód i �nieg,  
z wy��czeniem ro�linno�ci oraz obiektów wykonanych przez cz�owieka. 

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

Uwaga. Termin nawigacja obszarowa zawiera w sobie nawigacj� opart� na charakterystykach, jak równie� inne ro-
dzaje operacji, które nie s� zgodne z definicj� nawigacji opartej na charakterystykach. 

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, specyfikacji RNP)  
w poj�ciach dok�adno�ci, integralno�ci, ci�g�o�ci, dost�pno�ci i funkcjonalno�ci, wymaganej dla zamierzonej operacji  
w kontek�cie koncepcji konkretnej przestrzeni powietrznej. 

NOTAM. Wiadomo�	 rozpowszechniana za pomoc� �rodków telekomunikacyjnych, zawieraj�ca informacje (nt. ustano-
wienia, stanu lub zmian urz�dze� lotniczych, s�u�b, procedur, a tak�e o niebezpiecze�stwie), których znajomo�	 we w�a-
�ciwym czasie jest istotna dla personelu zwi�zanego z operacjami lotniczymi. 

Odcinek trasy / Route stage. Trasa lub cz��	 trasy lotu przebyta bez po�redniego l�dowania. 

Odleg�o�� geodezyjna / Geodetic distance. Najmniejsza odleg�o�	 mi�dzy dwoma dowolnymi punktami na matematycznie 
zdefiniowanej powierzchni elipsoidy.

Pole manewrowe / Manoeuvring area. Cz��	 lotniska przeznaczona do startów, l�dowa� i ko�owania statków powietrz-
nych, znajduj�ca si� poza obszarem p�yt lotniskowych. 

Pole naziemnego ruchu lotniczego / Movement area. Cz��	 lotniska przeznaczona do startów, l�dowa� i ko�owania stat-
ków powietrznych, sk�adaj�ca si� z pola manewrowego i p�yt lotniskowych. 

Porozumienia w sprawie tranzytu bezpo�redniego / Direct transit arrangements. Porozumienia specjalne  
zatwierdzone przez zainteresowane w�adze, na podstawie których statek powietrzny maj�cy krótkotrwa�� przerw� w trakcie 
przelotu nad terytorium Umawiaj�cego si� Pa�stwa, mo�e pozostawa	 pod bezpo�redni� kontrol� wspomnianych w�adz. 

Powierzchnia, z której zbiera si	 dane o przeszkodach/terenie / Obstacle/terrain data collection surface. Okre�lona po-
wierzchnia s�u��ca do zbierania danych o przeszkodach/terenie. 

Pozycja (geograficzna) / Position (geographical). Zestaw wspó�rz�dnych geograficznych (szeroko�	 i d�ugo�	) odnosz�-
cych si� do matematycznej elipsoidy odniesienia, które okre�laj� po�o�enie punktu na powierzchni Ziemi. 

Produkt AIS / AIS product. Informacja lotnicza dostarczana w formie elementów Zintegrowanego Pakietu Informacji 
Lotniczych (z wyj�tkiem NOTAM i Biuletynów Informacji Przed Lotem), wraz z mapami lotniczymi lub w postaci odpo-
wiednich no�ników elektronicznych. 

Produkt uzyskany z danych / Data product.  Zbiór danych lub serie zbiorów danych, które odpowiadaj� specyfikacji pro-
duktu uzyskanego z danych (ISO 19131*). 

Przeszkoda / Obstacle. Wszystkie sta�e (o charakterze czasowym lub trwa�ym) lub ruchome obiekty albo ich cz��ci, które: 

a) znajduj� si� w strefie przeznaczonej dla ruchu naziemnego statku powietrznego; lub 

b) przekraczaj� okre�lon� powierzchni� przeznaczon� do ochrony statku powietrznego w locie; lub 

c) pozostaj� poza tymi zdefiniowanymi powierzchniami, a które zakwalifikowano jako stanowi�ce zagro�enie dla 
�eglugi powietrznej. 
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Regulacja i Kontrola Rozpowszechniania Informacji Lotniczych / AIRAC. System maj�cy na celu wczesne powiadomie-
nie o okoliczno�ciach wymuszaj�cych zasadnicze zmiany w dzia�aniach operacyjnych, dzia�aj�cy w oparciu o wspólne daty 
wej�cia w �ycie.

Rodzaj elementu / Feature type. Klasa zjawisk �wiata realnego, o wspólnych w�a�ciwo�ciach (ISO 19110*). 

Uwaga. W katalogu elementów podstawowym poziomem klasyfikacji jest rodzaj elementu. 

Rozró�nialno�� / Post spacing. Odleg�o�	 k�towa lub liniowa mi�dzy dwoma s�siednimi punktami wysoko�ci.

Rze
ba terenu / Relief. Nierówno�ci wzniesie� na powierzchni Ziemi przedstawione na mapie lotniczej za pomoc� pozio-
mic, kolorów hipsometrycznych, cieni lub punktów wzniesie�.

Serie zbiorów danych / Data set series. Zbiory danych o tej samej specyfikacji produktu (ISO 19115*). 

Sklepienie / Canopy. Naturalna powierzchnia Ziemi uzupe�niona o wysoko�	 ro�linno�ci. 

S�u�ba automatycznej informacji lotniskowej (ATIS) / Automatic terminal information service (ATIS). Automatyczne 
dostarczanie aktualnych, bie��cych informacji przylatuj�cym/odlatuj�cym statkom powietrznym przez ca�� dob� lub  
w okre�lonych godzinach. 

Linia przesy�ania danych s�u�by automatycznej informacji lotniskowej (D-ATIS) / Data link-automatic terminal infor-
mation service (D-ATIS). Dostarczanie informacji ATIS lini� transmisji danych. 

Przesy�anie danych s�u�by automatycznej informacji lotniskowej w formie fonicznej (Voice-ATIS) / Voice-automatic 
terminal information service (Voice-ATIS). Dostarczanie informacji ATIS poprzez ci�g�e, powtarzalne nadawanie komuni-
katów fonicznych. 

S�u�ba dozorowania ATS / ATS surveillance service. Termin u�ywany w celu okre�lenia s�u�by zapewnianej bezpo�rednio 
przez system dozorowania ATS.

S�u�ba informacji lotniczej (AIS) / Aeronautical information service (AIS). S�u�ba ustanowiona w wyznaczonym obsza-
rze, odpowiedzialna za dostarczanie informacji/danych lotniczych niezb�dnych dla zapewnienia bezpiecze�stwa, regular-
no�ci i efektywno�ci �eglugi powietrznej. 

S�u�ba radionawigacji / Radio navigation service. S�u�ba zapewniaj�ca wskazówki lub dane o pozycji, w celu wykonania 
sprawnej i bezpiecznej operacji przez statek powietrzny, wspierana przez jedn� lub wi�cej pomocy radionawigacyjnych. 

SNOWTAM. NOTAM oddzielnej serii zawiadamiaj�cy, przy u�yciu specjalnego formularza, o zaistnieniu lub usuni�ciu
warunków niebezpiecznych w obr�bie pola naziemnego ruchu lotniczego, spowodowanych przez �nieg, lód, topniej�cy
�nieg lub zwi�zan� ze �niegiem stoj�c� wod�.

Specyfikacja nawigacyjna / Navigation specification. 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. Istnie-
j� dwa rodzaje specyfikacji nawigacji: 

Specyfikacja wymaganej charakterystyki nawigacyjnej (RNP) / Required navigation performance (RNP) specifica-
tion. Specyfikacja nawigacji, bazuj�ca na nawigacji obszarowej, która zawiera wymaganie na monitorowanie charaktery-
styk 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.  

Uwaga 2. Termin RNP, poprzednio definiowany jako „charakterystyka nawigacyjna konieczna do prowadzenia 
operacji w okre�lonej przestrzeni powietrznej”, zosta� usuni�ty z tekstu Za��cznika w zwi�zku z tym, �e koncepcja RNP 
zawarta jest w koncepcji PBN. Termin RNP jest u�ywany wy��cznie w kontek�cie specyfikacji nawigacji, która wymaga 
monitorowania charakterystyk i ostrzegania, np. RNP 4 dotyczy statku powietrznego i wymaga
 operacyjnych, w��czaj�c
w to wymaganie 4 NM separacji oraz monitorowania charakterystyk i ostrzegania opisanych szczegó�owo w PBN Manual 
(Doc 9613).  

Specyfikacja produktu uzyskanego z danych / Data product specification. Szczegó�owy opis zbiorów danych lub serii 
zbiorów danych wraz z informacjami dodatkowymi, które pomog� w ich stworzeniu, dostarczaniu i stosowaniu przez drug�
stron� (ISO 19131*). 

Załącznik 15 — Służby informacji lotniczej                                                                                                                   Rozdział 2
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Uwaga. Specyfikacja produktu uzyskanego z danych zapewnia opis przedmiotowej dziedziny i specyfikacj� odwzoro-
wania przedmiotowej dziedziny w zbiorze danych. Mo�e by	 stosowana do przygotowania, sprzeda�y, wykorzystania ko
-
cowego lub innych celów. 

Spójno�� (danych lotniczych) / Integrity (aeronautical data). Stopie� pewno�ci, �e dane lotnicze i ich warto�ci nie zosta�y
utracone b�d
 zmienione od czasu ich przekazania lub autoryzowanej zmiany. 

Sterowanie jako�ci� / Quality control. Cz��	 zarz�dzania jako�ci� ukierunkowana na spe�nienie wymaga� dotycz�cych 
jako�ci (ISO 9000*). 

Stosowanie / Application. Operowanie danymi i ich przetwarzanie w oparciu o wymagania u�ytkownika (ISO 19104*).

Strefa identyfikacyjna obrony powietrznej (ADIZ) / Air defence identification zone (ADIZ). Wyznaczona specjalna prze-
strze� powietrzna o okre�lonych rozmiarach, wewn�trz której statki powietrzne zobowi�zane s� do przestrzegania procedur 
identyfikacyjnych i/lub meldowania, uzupe�niaj�cych procedury zwi�zane z dzia�alno�ci� s�u�b ruchu lotniczego. 

Strefa niebezpieczna / Danger area. Przestrze� powietrzna o okre�lonych wymiarach, w której mog� odbywa	 si� w wy-
znaczonym czasie dzia�ania niebezpieczne dla lotów statków powietrznych.

Strefa ograniczona / Restricted area. Przestrze� powietrzna o okre�lonych wymiarach nad obszarami l�dowymi lub nad 
wodami terytorialnymi Pa�stwa, w której loty statków powietrznych s� ograniczone pewnymi okre�lonymi warunkami.

Strefa zakazana / Prohibited area. Przestrze� powietrzna o okre�lonych wymiarach nad obszarami l�dowymi lub nad 
wodami terytorialnymi Pa�stwa, w której loty statków powietrznych s� zabronione. 

Suplement do AIP / AIP supplement. Zmiana o charakterze tymczasowym, dotycz�ca informacji zawartych w Zbiorze 
Informacji Lotniczych i publikowana na papierze koloru �ó�tego. 

System dozorowania ATS / ATS surveillance system. Termin ogólny odnosz�cy si� do systemów ADS-B, PSR, SSR lub 
innych porównywalnych, naziemnych systemów, które umo�liwiaj� identyfikacj� statków powietrznych. 

Uwaga. Porównywalnym systemem naziemnym jest system, który pod wzgl�dem parametrów technicznych i poziomu 
bezpiecze
stwa dorównuje lub przewy�sza monoimpulsowy wtórny radar dozorowania (SSR). 

�rodowisko techniczne / Culture. Wszystkie elementy sztuczne zbudowane na powierzchni Ziemi, takie jak miasta, koleje 
i kana�y.

Teren / Terrain. Powierzchnia Ziemi zawieraj�ca naturalnie wyst�puj�ce elementy, takie jak góry, wzgórza, grzbiety gór-
skie, doliny, zbiorniki wodne, trwa�e lody i �niegi, z wy��czeniem przeszkód. 

Uwaga. Praktycznie, w zale�no�ci od przyj�tej metody pobierania danych, teren przedstawia ci�g�� powierzchni�, któ-
ra istnieje przy go�ej Ziemi, wierzchu sklepienia lub gdzie� pomi�dzy tymi dwiema sferami, zwan� tak�e „pierwsz� po-
wierzchni� odbijaj�c�”. 

Uk�ad odniesienia / Datum. Ka�da wielko�	 lub zbiór wielko�ci, które mog� s�u�y	 jako odniesienie lub podstawa do 
obliczenia innych wielko�ci (ISO 19104*). 

Undulacja geoidy / Geoid undulation. Odleg�o�	 geoidy powy�ej (dodatnia) lub poni�ej (ujemna) matematycznej elipsoidy 
odniesienia. 

Uwaga. W odniesieniu do zdefiniowanej elipsoidy �wiatowego Systemu Geodezyjnego 1984 (WGS-84), undulacj� geo-
idy jest ró�nica mi�dzy wysoko�ci� elipsoidy a wysoko�ci� ortometryczn�.

VOLMET. Informacja meteorologiczna dla statków powietrznych w locie. 

Linia przesy�ania danych VOLMET (D-VOLMET) / Data link-VOLMET (D-VOLMET). Dostarczanie: aktualnych ko-
munikatów regularnych obserwacji meteorologicznych dla lotnictwa (METAR), komunikatów specjalnie wybranych in-
formacji meteorologicznych dla lotnictwa (SPECI), prognoz dla lotniska (TAF), komunikatów SIGMET, komunikatów 
specjalnych zawieraj�cych informacj�, której nie obejmuje SIGMET oraz, je�li s� dost�pne, komunikatów AIRMET, po-
przez lini� przesy�ania danych. 

Transmisja VOLMET / VOLMET  broadcast. Dostarczanie: aktualnych komunikatów METAR, SPECI, TAF oraz 
SIGMET, poprzez ci�g�e i powtarzalne nadawanie transmisji fonicznej.   

Walidacja / Validation. Potwierdzenie, przez przedstawienie dowodu obiektywnego, �e zosta�y spe�nione wymagania do-
tycz�ce konkretnego zamierzonego u�ycia lub zastosowania (ISO 9000*). 

Weryfikacja / Verification. Potwierdzenie, przez przedstawienie dowodu obiektywnego, �e zosta�y spe�nione wyspecyfi-
kowane wymagania (ISO 9000*). 

Uwaga 1. Do oznaczenia zwi�zanego z tym statusu u�ywa si� terminu „zweryfikowany”. 
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Uwaga 2. Potwierdzenie mo�e sk�ada	 si� z nast�puj�cych dzia�a
:
–  wykonywanie oblicze
 alternatywnych, 
–  porównywanie nowej specyfikacji projektu z podobn�, wypróbowan� specyfikacj� projektu, 
–  podejmowanie bada
 i prezentacji, 
–  przegl�danie dokumentów przed ich wydaniem. 

Wymaganie / Requirement. Potrzeba lub oczekiwanie, które zosta�o ustalone, przyj�te zwyczajowo lub jest obowi�zkowe 
(ISO 9000*). 

Uwaga 1. „Przyj�te zwyczajowo” oznacza, �e istnieje zwyczaj lub powszechna praktyka organizacji, jej klientów i in-
nych stron zainteresowanych, �e rozpatrywana potrzeba lub oczekiwanie jest przyj�te.

Uwaga 2. Mo�na zastosowa	 kwalifikator do wskazania specyficznego rodzaju wymagania, np. wymaganie dotycz�ce
wyrobu, wymaganie dotycz�ce zarz�dzania jako�ci�, wymaganie klienta. 

Uwaga 3. Wymaganie wyspecyfikowane jest jednym z wymaga
 ustalonych, np. w dokumencie. 

Uwaga 4. Wymagania mog� by	 stawiane przez ró�ne zainteresowane strony. 

Wysoko�� bezwzgl	dna zapewniaj�ca minimalne przewy�szenia nad przeszkodami (MOCA) / Minimum obstacle cle-
arance altitude (MOCA). Minimalna wysoko�	 dla zdefiniowanego odcinka lotu, która zapewnia wymagane przewy�sze-
nie nad przeszkodami. 

Wysoko�� wzgl	dna / Height. Odleg�o�	 w pionie od przyj�tej podstawy do poziomu, punktu lub obiektu przyj�tego za 
punkt. 

Wysoko�� wzgl	dna ortometryczna / Orthometric height. Wysoko�	 wzgl�dna punktu w odniesieniu do geoidy, przedsta-
wiana ogólnie jako elewacja nad �rednim poziomem morza. 

Wzajemno�� elementów / Feature relationship. Zwi�zek mi�dzy elementami tego samego lub innego typu (ISO 19101*). 

Zapewnienie jako�ci / Quality assurance. Cz��	 zarz�dzania jako�ci� ukierunkowana na zapewnienie zaufania, �e wyma-
gania dotycz�ce jako�ci b�d� spe�nione (ISO 9000*). 

Zarz�dzanie jako�ci� / Quality management. Skoordynowane dzia�ania dotycz�ce kierowania organizacj� i jej nadzoro-
wania w odniesieniu do jako�ci (ISO 9000*). 

Zbiór danych / Data set. Okre�lony zbiór danych (ISO 19101*). 

Zbiór Informacji Lotniczych (AIP) / Aeronautical Information Publication (AIP). Publikacja wydawana przez Pa�stwo, 
zawieraj�ca informacje lotnicze o charakterze trwa�ym, które maj� istotne znaczenie dla �eglugi powietrznej. 

Uwaga. W dalszej cz��ci niniejszych przepisów dokument ten b�dzie okre�lany w skrócie AIP. 

Zintegrowany Pakiet Informacji Lotniczych / Integrated Aeronautical Information Package. Pakiet sk�adaj�cy si� z: 
–  AIP w��cznie ze zmianami,
–  Suplementów do AIP, 
–  NOTAM oraz Biuletynów Informacji Przed Lotem (PIB), 
–  Biuletynów Informacji Lotniczych (AIC), 
–  wykazów kontrolnych i wa�nych NOTAM. 

Zmiana do AIP / AIP Amendment. Zmiana o charakterze sta�ym, dotycz�ca informacji zawartych w AIP. 

Zobrazowanie / Portrayal. Przedstawienie informacji ludziom (ISO 19117*). 

* Norma ISO 
9000 – Systemy zarz�dzania jako�ci� – Podstawy 

 i terminologia
19101 – Informacja geograficzna – Model odniesienia 
19104 – Informacja geograficzna – Terminologia
19108 – Informacja geograficzna – Schemat tymczasowy
19109 – Informacja geograficzna – Zasady stosowania schematu
19110 – Informacja geograficzna – Schemat katalogowania elementów
19115 – Informacja geograficzna – Metadane
19117 – Informacja geograficzna – Zobrazowanie
19131 – Informacja geograficzna – Specyfikacja produktu uzyskanego z danych
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ROZDZIA	 3. PRZEPISY OGÓLNE 

3.1   Obowi�zki i zadania Umawiaj�cych si� Pa�stw

3.1.1 Ka�de Umawiaj�ce si� Pa�stwo:

a) zapewni s�u�by informacji lotniczej, lub 

b) uzgodni z innym lub innymi Umawiaj�cymi si� Pa�stwami zapewnienie wspólnych s�u�b, lub 

c) wyznaczy agencj� pozarz�dow� zapewniaj�c� s�u�by, pod warunkiem �e Normy i Zalecane Metody Post�powania 
przedstawione w niniejszym Za��czniku, zosta�y w sposób w�a�ciwy spe�nione. 

3.1.1.1 Pa�stwo jest odpowiedzialne za publikowane informacje. Informacje lotnicze, publikowane dla i w imieniu danego 
Pa�stwa, powinny jednoznacznie wskazywa	, �e s� publikowane pod nadzorem tego Pa�stwa. 

3.1.1.2 Pa�stwo podejmuje wszelkie niezb�dne dzia�ania w celu zapewnienia, �e publikowane informacje i dane lotnicze, 
odnosz�ce si� do terytorium odpowiedzialno�ci tego Pa�stwa oraz do przestrzeni poza jego terytorium, za które jest ono 
odpowiedzialne, s� w�a�ciwe, spe�niaj� wymagania jako�ci i s� dostarczane na czas. Dotyczy to równie� ustale� odnosz�-
cych si� do terminowego dostarczania wymaganych informacji/danych do organu informacji lotniczej przez wszystkie 
krajowe s�u�by zwi�zane z operacjami statków powietrznych. 

3.1.1.3 W przypadku, gdy s�u�ba informacji lotniczej nie jest zapewniana przez ca�� dob�, nale�y zapewni	 jej dost�pno�	
w trakcie trwania ca�ego lotu statku powietrznego w przestrzeni powietrznej, w której organ informacji lotniczej odpowiada 
za obs�ug� ruchu lotniczego, a tak�e na co najmniej 2 godziny przed rozpocz�ciem lotu i po jego zako�czeniu. S�u�ba po-
winna by	 równie� dost�pna w takim czasie, jaki mo�e by	 potrzebny w�a�ciwym organom naziemnym. 

3.1.2 W celu dostarczenia niezb�dnych informacji za�ogom statków powietrznych przed lotem oraz w trakcie lotu, s�u�ba
informacji lotniczej zobowi�zana jest do gromadzenia informacji lotniczych uzyskanych: 

a) od s�u�b informacji lotniczej innych Pa�stw, 

b) z innych dost�pnych 
róde�.
Uwaga. Jedno z tych �róde� zosta�o opisane w punkcie 8.3.

3.1.3 Informacje lotnicze uzyskane ze 
róde�, o których mowa w punkcie 3.1.2 a), powinny by	 rozpowszechniane ze 
wskazaniem, �e s� publikowane z upowa�nienia Pa�stwa, z którego pochodz�.

3.1.4 Informacje/dane lotnicze uzyskane ze 
róde�, o których mowa w punkcie 3.1.2 b), powinny, je�li jest to mo�liwe, by	
sprawdzone przed rozpowszechnieniem, a je�li nie zosta�y sprawdzone, rozpowszechniane z jednoznacznym wskazaniem, 
�e nie zosta�y zweryfikowane. 

3.1.5 Na ��danie s�u�b informacji lotniczej innych Pa�stw, s�u�ba informacji lotniczej powinna niezw�ocznie udost�pni	
informacje/dane lotnicze niezb�dne dla bezpiecze�stwa, regularno�ci i efektywno�ci �eglugi powietrznej, w celu umo�li-
wienia tym organom spe�nienia zada� przedstawionych w punkcie 3.1.6. 

3.1.6 S�u�ba informacji lotniczej powinna zapewni	 dost�pno�	 informacji/danych lotniczych niezb�dnych dla bezpiecze�-
stwa, regularno�ci i efektywno�ci �eglugi powietrznej w formie zgodnej z wymaganiami operacyjnymi: 

a) personelowi zwi�zanemu z operacjami lotniczymi, w tym za�ogom statków powietrznych, organom s�u�b zwi�za-
nych z planowaniem lotu, symulatorami lotów; i 

b) organom s�u�b ruchu lotniczego odpowiedzialnym za zapewnienie s�u�by informacji powietrznej i za przygotowanie 
oraz zapewnienie informacji przed rozpocz�ciem lotu. 

3.1.7 S�u�ba informacji lotniczej powinna otrzymywa	 i/lub sporz�dza	, sprawdza	 lub gromadzi	, redagowa	, formato-
wa	, publikowa	, przechowywa	 i rozpowszechnia	 informacje/dane lotnicze dotycz�ce ca�ego terytorium Pa�stwa oraz 
obszarów poza jego terytorium, w których Pa�stwo jest odpowiedzialne za zapewnienie s�u�b ruchu lotniczego. Informacje 
lotnicze powinny by	 publikowane w formie Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczych. 

3.2   System zarz�dzania jako�ci�

3.2.1 Systemy zarz�dzania jako�ci�, obejmuj�ce wszystkie funkcje s�u�by informacji lotniczej podane w p. 3.1.7, maj� by	
wdro�one i utrzymywane. Realizacja systemów zarz�dzania jako�ci� na ka�dym szczeblu funkcyjnym powinna by	 odpo-
wiednio udokumentowana, zgodnie z wymaganiami. 

18/11/103-1ZAŁĄCZNIK 15
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3.2.2 Zalecenie. Zarz�dzanie jako�ci� powinno obejmowa	 ca�y �a
cuch wymiany danych lotniczych od �ród�a do u�yt-
kownika danych, bior�c pod uwag� ich ewentualne wykorzystanie.

Uwaga 1. Zarz�dzanie jako�ci� mo�e by	 zapewnione przez pojedynczy system zarz�dzania jako�ci� lub grup� syste-
mów zarz�dzania jako�ci�.

Uwaga 2. W celu zarz�dzania �a
cuchem wymiany danych lotniczych mo�liwe jest zawieranie porozumie
 pomi�dzy
�ród�em danych a ich dystrybutorem i pomi�dzy dystrybutorem a u�ytkownikiem danych.

3.2.3 Zalecenie. System zarz�dzania jako�ci�, wprowadzony zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w punkcie 3.2.1, 
powinien by	 zgodny z Normami serii 9000 Mi�dzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) oraz powinien by	 certy-
fikowany przez upowa�nion� organizacj�.

Uwaga 1. Certyfikat ISO 9000 wydany przez akredytowany organ certyfikacyjny b�dzie uwa�any za akceptowalny spo-
sób potwierdzenia spe�nienia wymogów. 

Uwaga 2. Normy serii 9000 Mi�dzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) stanowi� podstaw� opracowania  
i rozwoju programu zapewnienia jako�ci oraz definiuj� poj�cie „akredytowany organ certyfikacyjny”. Pa
stwo powinno 
opracowa	 szczegó�owy, skuteczny program, który w wi�kszo�ci przypadków b�dzie specyficzny dla organizacji danego 
Pa
stwa.

Uwaga 3. Materia� dodatkowy w zakresie przetwarzania danych lotniczych jest zawarty w dokumencie RTCA DO-
200A oraz dokumencie Europejskiej Organizacji ds. Sprz�tu Lotnictwa Cywilnego (EUROCAE) ED-76 - Standards for 
processing aeronautical data. Standardy te wspieraj� opracowanie i wdro�enie baz danych lotniczych. 

3.2.4 W kontek�cie ustanowionego systemu zarz�dzania jako�ci�, umiej�tno�ci i wiedza, wymagane do wykonania ka�dej
czynno�ci, musz� by	 okre�lone, a wyznaczony do ich wykonywania personel musi by	 odpowiednio przeszkolony. Pa�-
stwo zapewnia personel posiadaj�cy odpowiednie umiej�tno�ci i kompetencje wymagane do wykonywania wyznaczonych, 
�ci�le okre�lonych czynno�ci oraz prowadzi i przechowuje odpowiednie zapisy umo�liwiaj�ce potwierdzenie tych kwalifi-
kacji. W celu udokumentowania wymaganych umiej�tno�ci i kompetencji personelu nale�y ustanowi	 weryfikacj� wst�pn�
i okresow�. Ocena okresowa personelu powinna by	 stosowana jako metoda wykrywania i korygowania ewentualnych 
nieprawid�owo�ci.

3.2.5 Ka�dy system zarz�dzania jako�ci� zawiera niezb�dn� polityk�, procesy i procedury w celu zapewnienia oraz weryfi-
kacji, �e dane lotnicze, w��cznie z metadanymi, mog� by	 prze�ledzone w �a�cuchu przetwarzania danych lotniczych.  
W ten sposób wykryte  zostan� pierwotne przyczyny wszelkich zniekszta�ce� lub b��dów danych. Umo�liwi to ich popra-
wienie oraz powiadomienie u�ytkowników danych. 

3.2.6 Wprowadzony system zarz�dzania jako�ci� powinien gwarantowa	, �e rozpowszechniane informacje/dane lotnicze 
spe�niaj� wymagania jako�ciowe dla danych lotniczych  (w zakresie dok�adno�ci, rozró�nialno�ci i spójno�ci) zdefiniowane 
w Dodatku 7 oraz wymagania dotycz�ce prze�ledzenia danych, poprzez zapewnienie odpowiednich metadanych, jak opisa-
no w p. 3.8.1. System powinien równie� zapewnia	 rozpowszechnienie danych z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich 
zamierzonym u�yciem oraz stosowanie si� do ustalonych dat rozpowszechniania informacji. 

3.2.7  Nale�y podj�	 wszelkie mo�liwe kroki w celu monitorowania zgodno�ci z wdro�onym systemem zarz�dzania jako-
�ci�.

3.2.8 Dok�adno�	 danych lotniczych, oparta na 95% prawdopodobie�stwie, powinna by	 zgodna z dok�adno�ci� okre�lon�
w rozdziale 2 Za��cznika 11 oraz w rozdziale 2 Za��cznika 14, tom I i II. Nale�y odró�ni	 trzy rodzaje danych pozycyj-
nych: punkty zmierzone (progi dróg startowych, miejsca lokalizacji pomocy nawigacyjnych), punkty obliczone (punkty 
otrzymane ze znanych punktów pomiarowych, punktów w przestrzeni, pozycji w wyniku oblicze� matematycznych)  
i punkty wyznaczone (np. punkty na granicy rejonu informacji powietrznej). 

3.2.9 Dok�adno�	 publikowanych danych jest zgodna z wymaganiami podanymi w Dodatkach 1 i 7 do niniejszego za��cz-
nika. 

3.2.10 Spójno�	 danych lotniczych jest zapewniona w ca�ym procesie ich przetwarzania — od chwili ich pomia-
ru/przygotowania do momentu wys�ania do u�ytkownika (podmiot, który otrzymuje informacje lotnicze od instytucji za-
pewniaj�cej s�u�b� informacji lotniczej). Wymagania dotycz�ce spójno�ci danych lotniczych powinny opiera	 si� na poten-
cjalnym ryzyku wynikaj�cym z mo�liwego zniekszta�cenia.

Nale�y stosowa	 nast�puj�c� klasyfikacj� i poziom spójno�ci danych: 

a) dla danych krytycznych — poziom spójno�ci 1 x 10-8: u�ycie zniekszta�conych danych stwarza du�e prawdopodobie�-
stwo, �e bezpiecze�stwo lotu i l�dowania statku powietrznego b�dzie powa�nie zagro�one potencjaln� katastrof�,

b) dla danych wa�nych — poziom spójno�ci 1 x 10-5: u�ycie zniekszta�conych danych stwarza ma�e prawdopodobie�-
stwo, �e bezpiecze�stwo lotu i l�dowania statku powietrznego b�dzie powa�nie zagro�one potencjaln� katastrof�,
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c) dla danych zwyk�ych — poziom spójno�ci 1 x 10-3: u�ycie zniekszta�conych danych stwarza bardzo ma�e prawdo-
podobie�stwo, �e bezpiecze�stwo lotu i l�dowania statku powietrznego b�dzie powa�nie zagro�one potencjaln� ka-
tastrof�.

Uwaga 1. Dystrybucja do u�ytkownika mo�e przyjmowa	 nast�puj�ce formy: 

Dystrybucja fizyczna. Dystrybucja informacji/danych lotniczych jest realizowana przez dostarczanie przesy�ki, np. po-
przez us�ugi pocztowe. 

lub 

Bezpo�rednia dystrybucja elektroniczna. Dystrybucja informacji/danych lotniczych jest realizowana automatycznie przy 
wykorzystaniu bezpo�redniego ��cza elektronicznego pomi�dzy AIS i u�ytkownikiem.

Uwaga 2. Ró�ne metody dystrybucji mog� wymaga	 odmiennych procedur zapewnienia wymaganej jako�ci danych.

3.2.11 Wymagania dotycz�ce jako�ci danych lotniczych, odnosz�ce si� do klasyfikacji i spójno�ci danych, powinny by	
zgodne z informacjami podanymi w tabelach A7-1 do A7-5 dodatku 7. 

3.2.12 Elektroniczne zestawy danych lotniczych nale�y zabezpiecza	 w��czaj�c do nich sum� kontroln� CRC (cykliczna 
kontrola nadmiarowa) realizowan� przez aplikacj� przetwarzaj�c� zestawy danych. Ma to zastosowanie do zabezpieczenia 
poziomów spójno�ci zestawów danych, okre�lonych w p. 3.2.10. 

Uwaga 1. Wymaganie to nie ma zastosowania do systemów ��czno�ci u�ywanych do przesy�ania zestawów danych. 

Uwaga 2. Wytyczne na temat wykorzystania 32-bitowego algorytmu CRC, w celu zabezpieczania elektronicznych ze-
stawów danych lotniczych, s� zawarte w Podr�czniku s�u�b informacji lotniczej (Doc 8126). 

3.2.13 Przed przekazaniem s�u�bie informacji lotniczej materia�u przeznaczonego do publikacji jako cz��	 Zintegrowanego 
Pakietu Informacji Lotniczych, jednostka przekazuj�ca materia� zobowi�zana jest do dok�adnego sprawdzenia i uzgodnie-
nia informacji z odpowiednimi s�u�bami tak, by przed rozes�aniem Pakiet zawiera� informacj� pe�n� i we wszystkich 
szczegó�ach prawid�ow�. W celu spe�nienia wymogów jako�ci (dok�adno�	, rozró�nialno�	 i spójno�	) oraz mo�liwo�ci 
prze�ledzenia danych lotniczych, opracowane zostan� procedury walidacji i weryfikacji. 

Uwaga. Procedury wspó�pracy z innymi s�u�bami ruchu lotniczego zawarte s� w Doc 8126. 

3.2.14 Potwierdzenie zgodno�ci z zastosowanym systemem zarz�dzania jako�ci� powinno by	 dokonywane poprzez kon-
trol�. Je�li zostan� wykryte niezgodno�ci, nale�y podj�	 dzia�ania maj�ce na celu usuni�cie przyczyn ich powstania. 
Wszystkie obserwacje dotycz�ce kontroli danych 
ród�owych oraz dzia�ania zwi�zanego z usuwaniem b��dów, powinny 
by	 ewidencjonowane i odpowiednio dokumentowane. 

Uwaga. Wymagania jako�ciowe dotycz�ce danych lotniczych zawarte s� w Podr�czniku �wiatowego Systemu Geode-
zyjnego 1984 (Doc 9674), (World Geodetic System - 1984 Manual). Materia� pomocniczy nt. zapisów w dodatkach 1 i  7, 
dotycz�cych publikowanych dok�adno�ci i spójno�ci danych lotniczych, zawarty jest w dokumencie RTCA (DO-201A) oraz 
w dokumencie Europejskiej organizacji ds. wyposa�enia lotnictwa cywilnego (EUROCAE) ED-77 — Wymagania przemy-
s�u odno�nie informacji lotniczej (Industry Requirements for Aeronautical Information).

3.3   Wymiana informacji/danych lotniczych 

3.3.1 Pa�stwo wyznacza biuro, do którego adresowane b�d� wszystkie elementy Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotni-
czych z innych Pa�stw. Biuro b�dzie uprawnione do przekazywania informacji/danych na ��danie innych Pa�stw. 

3.3.2 Je�li Pa�stwo wyznaczy wi�cej ni� jedno Mi�dzynarodowe Biuro NOTAM, powinno okre�li	 zakres odpowiedzial-
no�ci oraz terytorium dzia�ania ka�dego z tych biur. 

3.3.3 S�u�ba informacji lotniczej powinna organizowa	 wydawanie i odbieranie NOTAM rozpowszechnianych za pomoc�
�rodków telekomunikacyjnych, w celu spe�nienia wymaga� operacyjnych. 

3.3.4 Mi�dzy s�u�bami informacji lotniczej powinna by	 ustanowiona, je�li jest to konieczne, bezpo�rednia ��czno�	 w celu 
u�atwienia mi�dzynarodowej wymiany informacji/danych lotniczych. 

3.3.5 Jedna kopia wszystkich elementów Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczych, w formie drukowanej i/lub elek-
tronicznej, o któr� prosi s�u�ba informacji lotniczej Pa�stwa cz�onkowskiego ICAO, powinna by	 udost�pniana bezp�atnie 
we wzajemnie uzgodnionej formie, nawet je�li obowi�zek publikowania, przechowywania i dystrybucji zosta� przekazany 
podmiotowi komercyjnemu. 

3.3.6 Zalecenie. Wymiana wi�cej ni� jednej kopii elementów wchodz�cych w sk�ad Zintegrowanego Pakietu Informacji 
Lotniczych oraz innych dokumentów �eglugi powietrznej, ��cznie z zawieraj�cymi ustawodawstwo i przepisy dotycz�ce 
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�eglugi powietrznej, w formie drukowanej i/lub elektronicznej, powinna by	 dokonywana na zasadzie umów dwustronnych 
pomi�dzy Umawiaj�cymi si� Pa
stwami ICAO. 

3.3.7 Zalecenie. Dostarczanie informacji/danych lotniczych, ��cznie z elementami Zintegrowanego Pakietu Informacji 
Lotniczych oraz innych dokumentów �eglugi powietrznej, wraz z zawieraj�cymi ustawodawstwo i przepisy dotycz�ce �eglu-
gi powietrznej, w postaci drukowanej i/lub elektronicznej, w przypadku Pa
stw nieb�d�cych cz�onkiem ICAO oraz do in-
nych podmiotów, powinno odbywa	 si� na podstawie oddzielnych porozumie
.

3.4   Prawa autorskie 

Uwaga. W celu ochrony nak�adów zwi�zanych z produktami AIS, jak równie� w celu zapewnienia lepszej kontroli ich 
wykorzystania stosuje si� prawa autorskie, zgodnie z przepisami krajowymi. 

Dowolny pa�stwowy produkt AIS, obj�ty ochron� prawa autorskiego, który — na zasadach omówionych w punkcie 3.3 —
zosta� dostarczony innemu Pa�stwu, mo�e by	 udost�pniony stronie trzeciej jedynie pod warunkiem, �e strona ta zostanie 
odpowiednio poinformowana i jest �wiadoma tego, �e produkt ten jest chroniony prawami autorskimi. 

3.5   Refundacja kosztów 

Zalecenie. Ca�kowity koszt zwi�zany z gromadzeniem i opracowaniem informacji/danych lotniczych powinien by	 zawarty 
w op�atach lotniskowych i nawigacyjnych, zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce ICAO w sprawie op�at lotniskowych  
i nawigacyjnych (Doc 9082). 

Uwaga. Je�li koszt gromadzenia i opracowania informacji/danych lotniczych uj�ty jest w op�atach lotniskowych i na-
wigacyjnych, to op�aty pobierane od indywidualnych odbiorców za dostarczenie poszczególnych produktów AIS, zarówno 
w postaci drukowanej, jak i elektronicznej, powinny by	 ustalane na podstawie kosztów wydruku kopii lub no�ników elek-
tronicznych oraz kosztów dystrybucji. 

3.6   Wymagania ogólne 

3.6.1 Ka�dy element Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczych, przeznaczony do rozpowszechniania mi�dzynarodo-
wego, powinien zawiera	 tekst w j�zyku angielskim dla tych cz��ci, które opisane s� j�zykiem narodowym. 

3.6.2 Nazwy miejscowo�ci powinny by	 podawane zgodnie z oryginaln� pisowni�, a je�eli zajdzie potrzeba, zapisane alfa-
betem �aci�skim. 

3.6.3 Zalecenie. Jednostki miar u�ywane w rozpowszechnianiu informacji/danych lotniczych, powinny by	 zgodne z tabe-
lami zawartymi w Za��czniku 5 — Jednostki miar do wykorzystywania podczas operacji powietrznych i naziemnych. 

3.6.4 U�ywanie skrótów ICAO 

Skróty ICAO s� u�ywane przez s�u�by informacji lotniczej, je�li maj� zastosowanie i je�li ich u�ycie u�atwi rozpowszech-
nianie informacji. 

3.6.5 Zastosowanie automatyzacji 

Zalecenie. Automatyzacja, pozwalaj�ca na cyfrow� wymian� danych, powinna by	 wprowadzana w celu zwi�kszenia szyb-
ko�ci, jako�ci i wydajno�ci przekazu informacji oraz racjonalizacji kosztów s�u�b informacji lotniczej. 

Uwaga. Wytyczne dotycz�ce poj�ciowego modelu danych lotniczych oraz modelu wymiany danych lotniczych, stoso-
wanych dla potrzeb opracowania baz danych oraz ustanowienia us�ug wymiany danych, zawarte s� w Doc 8126.  

3.6.6   Wyznaczanie i oznaczanie stref zakazanych, ograniczonych i niebezpiecznych 

3.6.6.1 Ka�da ze stref zakazanych, ograniczonych lub niebezpiecznych powinna (po ustanowieniu) otrzyma	 oznaczenie,  
a pe�na informacja o niej powinna by	 opublikowana (patrz dodatek 1, ENR 5.1). 

3.6.6.2 Ustalone oznaczenie powinno by	 u�ywane dla zidentyfikowania danej strefy we wszystkich pó
niejszych publika-
cjach na ten temat. 
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3.6.6.3 Oznaczenie powinno sk�ada	 si� z grupy liter i cyfr w nast�puj�cej kolejno�ci:

a) literowe oznaczenie dla wska
ników lokalizacji przypisanych Pa�stwu lub terytorium, które ustanowi�o przestrze�
powietrzn�,

b) odpowiednio litery: P dla stref zakazanych, R dla stref ograniczonych, D dla stref niebezpiecznych,  

c) niepowtarzaj�cy si� numer w danym Pa�stwie lub terytorium. 

Uwaga. Literowe oznaczenie Pa
stwa odpowiada oznaczeniu zawartemu w dokumencie Wska
niki lokalizacji (Doc 
7910).

3.6.6.4 W celu unikni�cia pomy�ek, numer identyfikacyjny nie mo�e by	 u�yty powtórnie, dla oznaczenia innej strefy, 
przed up�ywem co najmniej 1 roku od daty likwidacji okre�lonej strefy. 

3.6.6.5 Zalecenie. Przy ustanawianiu stref zakazanych, niebezpiecznych lub ograniczonych, obszar, którego dotycz�, powi-
nien by	 tak ma�y, jak jest to mo�liwe. Jego granice powinny tworzy	 proste figury geometryczne, w celu �atwego ich zloka-
lizowania przez wszystkich zainteresowanych. 

3.6.7   Uwzgl�dnienie czynnika ludzkiego 

3.6.7.1 W celu u�atwienia optymalnego wykorzystania informacji lotniczych, organizacja s�u�b informacji lotniczej powin-
na przy tworzeniu, przetwarzaniu i dystrybucji informacji/danych lotniczych uwzgl�dnia	 zasady dotycz�ce czynnika ludz-
kiego. 

3.6.7.2 W przypadku, gdy informacja podlega oddzia�ywaniu cz�owieka, szczególn� uwag� nale�y zwróci	 na jej spójno�	.
Nale�y podj�	 �rodki zaradcze po identyfikacji zwi�zanego z tym ryzyka.  

Uwaga. Mo�na to osi�gn�	 poprzez odpowiednie projektowanie systemów, poprzez procedury dzia�ania lub ulepszenia 
w �rodowisku operacyjnym.  

3.7   Wspólne uk�ady odniesienia dla 
eglugi powietrznej 

3.7.1   Poziomy uk�ad odniesienia 

3.7.1.1 �wiatowy System Geodezyjny 1984 (WGS-84) jest stosowany jako poziomy (geodezyjny) uk�ad odniesienia dla 
mi�dzynarodowej �eglugi powietrznej. W zwi�zku z tym publikowane lotnicze wspó�rz�dne geograficzne (okre�laj�ce 
d�ugo�	 i szeroko�	 geograficzn�) s� wyra�ane w geodezyjnym uk�adzie odniesienia o nazwie WGS-84. 

Uwaga 1. Szczegó�owy materia� instrukta�owy dotycz�cy WGS-84 jest zawarty w podr�czniku World Geodetic System 
— 1984 (WGS-84) Manual (Doc 9674). 

Uwaga 2. Specyfikacje dotycz�ce okre�lania i przekazywania (dok�adno�	 pomiarów terenowych i spójno�	 danych) 
lotniczych wspó�rz�dnych opartych na WGS-84 dla pozycji geograficznych ustalonych przez s�u�by ruchu lotniczego, poda-
ne s� w Za��czniku 11, rozdzia� 2 i dodatku 5, tabela 1, a dla pozycji zwi�zanych z lotniskami/heliportami, podane s�
w Za��czniku 14, tom I i II, rozdzia� 2 oraz w dodatku 5 i 1,  tabela A5-1 i 1 (odpowiednio). 

3.7.1.2 Zalecenie. W precyzyjnych zastosowaniach geodezyjnych i niektórych zastosowaniach �eglugi powietrznej zaleca 
si� modelowanie i oszacowanie zmian w zale�no�ci od czasu w ruchu p�yt tektonicznych oraz od wp�ywu p�ywów na kszta�t
skorupy ziemskiej. W celu uwzgl�dnienia czynnika czasu do pomiaru bezwzgl�dnych wspó�rz�dnych stacji nale�y do��czy	
tak�e czas rozpocz�cia pomiaru. 

Uwaga 1. Pocz�tkiem pomiaru dla systemu odniesienia WGS-84 (G873) jest rok 1997.0, a pocz�tkiem pomiaru dla ak-
tualnego WGS-84 (G1150), który obejmuje model ruchu p�yt jest rok 2001.0. (Litera G wskazuje, �e wspó�rz�dne otrzyma-
no za pomoc� technik Globalnego Systemu Pozycyjnego (GPS), a liczby nast�puj�ce po literze G wskazuj� na tydzie
,
w którym te wspó�rz�dne wprowadzono w procesie precyzyjnej oceny efemeryd Narodowej Agencji Informacji Geoko-
smicznej (NGA) Stanów Zjednoczonych). 

Uwaga 2. Wspó�rz�dne geodezyjne rozmieszczonych na ca�ym �wiecie sta�ych stacji �ledzenia GPS dla ostatniej wersji 
uk�adu odniesienia WGS-84 (WGS-84 (G1150)) podane s� w Doc 9674. Dla ka�dej sta�ej stacji �ledzenia GPS dok�adno�	
indywidualnie oszacowanej pozycji w WGS-84 (G1150) jest rz�du 1 cm (1 σ). 

Uwaga 3. Innym precyzyjnym �wiatowym uk�adem wspó�rz�dnych jest System Odniesienia Przestrzennego (ITRS) Mi�-
dzynarodowej S�u�by Ruchu Obrotowego Ziemi (IERS), a wersj� ITRS jest Uk�ad Odniesienia Przestrzennego IERS (ITRF). 
Materia� instrukta�owy dotycz�cy ITRS znajduje si� w dodatku C Doc 9674. Ostatnia wersja WGS-84 (G1150) zwi�zana 
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jest z pocz�tkiem pomiaru ITRF 2000. WGS-84 (G1150) jest spójny z ITRF 2000, a ró�nica mi�dzy tymi dwoma systemami 
wynosi 1-2 cm w skali �wiatowej, co oznacza, �e w zasadzie WGS-84 (G1150) i ITRF 2000 s� identyczne. 

3.7.1.3 Wspó�rz�dne geograficzne, które zosta�y przeliczone na geodezyjny uk�ad odniesienia WGS-84, lecz których do-
k�adno�	 obliczenia lub pomiaru nie spe�nia wymaga� podanych w Za��czniku 11, rozdzia� 2 oraz w Za��czniku 14, tom I  
i II, rozdzia� 2, oznacza si� gwiazdk� (*). 

3.7.1.4 Dok�adno�	 publikowanych wspó�rz�dnych geograficznych odpowiada wymaganiom podanym w dodatku 1 i do-
datku 7, tabela A7-1, a dok�adno�	 wspó�rz�dnych geograficznych na mapie odpowiada wymaganiom podanym w Za��cz-
niku 4, dodatek 6, tabela 1. 

3.7.2   Pionowy uk�ad odniesienia 

3.7.2.1 Jako pionowy system odniesienia dla mi�dzynarodowej �eglugi powietrznej jest stosowany �redni poziom morza 
(MSL), który okre�la relacj� mi�dzy wysoko�ci� wzgl�dn� (wzniesieniem) zale�n� od grawitacji a powierzchni� zwan�
geoid�.

Uwaga 1. W skali globalnej geoida najdok�adniej oszacowuje MSL. Okre�lana jest jako powierzchnia ekwipotencjalna 
w polu grawitacyjnym Ziemi, które pokrywa si� z niezmiennym MSL otaczaj�cym wszystkie kontynenty. 

Uwaga 2. Wysoko�ci wzgl�dne (wzniesienia) zale�ne od grawitacji s� tak�e okre�lane jako wysoko�ci wzgl�dne orto-
metryczne, podczas gdy odleg�o�ci punktów powy�ej elipsoidy s� okre�lane jako wysoko�ci elipsoidalne. 

3.7.2.2 Grawitacyjny Model Ziemi — 1996 (EGM-96), zawieraj�cy dane o d�ugich falach grawitacyjnych w polu grawita-
cyjnym do 360º, z dok�adno�ci� jednego stopnia, jest stosowany w mi�dzynarodowej �egludze powietrznej jako globalny 
model grawitacyjny. 

Uwaga. Materia� instrukta�owy dotycz�cy EGM-96 jest zawarty w Doc 9674. 

3.7.2.3 W tych pozycjach geograficznych, gdzie dok�adno�	 EGM-96 nie spe�nia wymaga� dok�adno�ci dla wzniesienia  
i undulacji geoidy okre�lonych w Za��czniku 14, tom I i II, na podstawie danych z EGM-96 opracowuje si� i stosuje regio-
nalne, krajowe lub lokalne modele geoid zawieraj�ce szczegó�owe (krótkie fale grawitacyjne) dane o polu grawitacyjnym. 
Je�eli stosuje si� model geoidy inny ni� model z EGM-96, to opis stosowanego modelu, ��cznie z parametrami wymaga-
nymi do transformacji wysoko�ci mi�dzy tym modelem a EGM-96, zamieszcza si� w Zbiorze Informacji Lotniczych (AIP). 

Uwaga. Specyfikacje dotycz�ce okre�lania i przekazywania (dok�adno�	 pomiarów terenowych i spójno�	 danych) da-
nych o wzniesieniu i undulacji geoidy w okre�lonych pozycjach na lotniskach/heliportach, podane s� w Za��czniku 14, tom 
I i II, rozdzia� 2 oraz w dodatku 5 i 1 tabela A5-2 i 2 (odpowiednio). 

3.7.2.4 Oprócz wzniesienia wzgl�dem MSL (geoida), dla wyznaczonych punktów na Ziemi podaje si� tak�e undulacj�
geoidy (w odniesieniu do elipsoidy WGS-84) dla pozycji okre�lonych w dodatku 1. 

3.7.2.5 Dok�adno�	 publikowanego wzniesienia i undulacji geoidy odpowiada wymaganiom podanym w dodatku 1 i do-
datku 7 tabela A7-2, a dok�adno�	 wzniesienia i undulacji geoidy na mapie odpowiada wymaganiom podanym w Za��czni-
ku 4, dodatek 6, tabela 2. 

3.7.3   Czasowy uk�ad odniesienia 

3.7.3.1 Jako czasowy uk�ad odniesienia dla mi�dzynarodowego lotnictwa cywilnego stosuje si� kalendarz gregoria�ski
i czas uniwersalny skoordynowany (UTC). 

Uwaga 1. Warto�ci� czasu jest pozycja czasowa zmierzona w oparciu o czasowy system odniesienia. 

Uwaga 2. Czas uniwersalny skoordynowany (UTC) jest skal� czasu utrzymywan� przez Bureau International de 
l’Heure i IERS oraz stanowi podstaw� do skoordynowanego rozpowszechniania standardowych cz�stotliwo�ci i sygna�ów
czasowych. 

Uwaga 3. Materia�y instrukta�owe dotycz�ce UTC —  patrz dodatek D do Za��cznika 5. 

Uwaga 4. Norma ISO 8601 okre�la stosowanie kalendarza gregoria
skiego i czasu lokalnego 24-godzinnego lub UTC 
do wymiany informacji, a norma ISO 19108 zaleca u�ywanie kalendarza gregoria
skiego i czasu UTC jako podstawowego 
czasowego uk�adu odniesienia do stosowania w informacji geograficznej. 

3.7.3.2 W wypadku, gdy do niektórych aplikacji stosuje si� inny czasowy system odniesienia, katalog elementów lub meta-
dane zwi�zane ze schematem aplikacji albo zbiorem danych, w zale�no�ci od przypadku, zawieraj� opis tego systemu, albo 
przywo�anie dokumentu, który opisuje stosowany czasowy system odniesienia. 
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Uwaga. Norma ISO 19108, dodatek D opisuje niektóre aspekty kalendarzy, które mog� by	 niezb�dne do uwzgl�dnie-
nia w takim opisie. 

3.8   Metadane  

3.8.1 Nale�y gromadzi	 metadane zwi�zane z procesami przetwarzania danych lotniczych oraz punktami ich wymiany. 
Gromadzenie metadanych ma zastosowanie do ca�ego �a�cucha przetwarzania danych lotniczych od 
ród�a/pomiaru a� do 
momentu dystrybucji do u�ytkownika. 

3.8.2 Gromadzone metadane powinny zawiera	, minimalnie: 

a) nazw� organizacji czy podmiotu wykonuj�cego dzia�anie, 

b) wykonane dzia�anie,

c) dat� i czas dzia�ania.

Uwaga. Wykonane dzia�anie odnosi si� do ka�dego dzia�ania zwi�zanego z przygotowaniem danych, ich przesy�aniem 
czy przetwarzaniem.
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ROZDZIA	 4. ZBIORY INFORMACJI LOTNICZYCH (AIP) 

Uwaga 1. AIP wydawany jest g�ównie z my�l� o mi�dzynarodowych wymaganiach dotycz�cych wymiany informacji 
lotniczych o charakterze sta�ym, maj�cych istotne znaczenie dla �eglugi powietrznej. Je�li jest to mo�liwe, dane powinny 
by	 przedstawione w postaci u�atwiaj�cej ich u�ycie w trakcie trwania lotu. 

Uwaga 2. AIP stanowi podstawowe �ród�o informacji sta�ych i informacji o czasowych zmianach o charakterze d�ugo-
trwa�ym.

4.1  Tre��

4.1.1 Zbiór Informacji Lotniczych (AIP) sk�ada si� z trzech cz��ci zawieraj�cych rozdzia�y i podrozdzia�y, o jednolitym 
uk�adzie umo�liwiaj�cym przechowywanie i odtwarzanie danych elektronicznych, jak równie� bie��cych informacji doty-
cz�cych tematów zawartych w dodatku 1 (pisanych czcionk� Roman) i przedstawionych wed�ug tego porz�dku. Wyj�tek 
stanowi AIP lub tom AIP, który ma za zadanie u�atwienie wykorzystania operacyjnego w trakcie lotu. Dok�adny format  
i ustalenia mo�na pozostawi	 w gestii poszczególnych Pa�stw pod warunkiem, �e do��czony zostanie odpowiedni spis 
tre�ci.

4.1.1.1 Zalecenie. Zbiór Informacji Lotniczych powinien zawiera	 bie��ce informacje dotycz�ce wyró�nionych kursyw�
zagadnie
 wymienionych w dodatku 1. 

4.1.2 Zbiór Informacji Lotniczych powinien zawiera	 w cz��ci 1 — Informacje ogólne (GEN): 

a) okre�lenie kompetentnych organów odpowiedzialnych za pomoce nawigacyjne, s�u�by i procedury zawarte w AIP, 

b) warunki ogólne udost�pniania s�u�b i pomocy dla u�ytku mi�dzynarodowego, 

c) wykaz znacz�cych ró�nic mi�dzy przepisami krajowymi i odpowiednimi Normami, Zalecanymi Metodami Post�-
powania i Procedurami ICAO, w postaci pozwalaj�cej u�ytkownikowi na �atwe okre�lenie ró�nic mi�dzy nimi, 

d) przepisy krajowe, w ka�dym istotnym przypadku, gdy Normy, Zalecane Metody Post�powania i Procedury ICAO 
przewiduj� mo�liwo�	 zastosowania alternatywnych rozwi�za�.

4.1.3 Wymienione poni�ej mapy lotnicze, o ile s� wydawane dla ustalonych mi�dzynarodowych lotnisk/heliportów, wcho-
dz� w sk�ad AIP lub s� oddzielnie rozsy�ane odbiorcom AIP: 

a) Mapa Lotniska/Heliportu – ICAO, 

b) Mapa Naziemnego Ruchu Lotniskowego – ICAO, 

c) Mapa Przeszkód Lotniskowych – ICAO, typ A,  

d) Mapa Terenu i Przeszkód Lotniskowych – ICAO (elektroniczna), 

e) Mapa Parkowania/Dokowania Statków Powietrznych – ICAO,  

f)   Mapa Obszarowa – ICAO, 

g) Mapa Minimalnych Wysoko�ci Bezwzgl�dnych Dozorowania ATC – ICAO, 

h) Mapa Podej�cia Wed�ug Wskaza� Przyrz�dów – ICAO,  

i) Mapa Terenu Dla Podej�cia Precyzyjnego – ICAO,  

j) Mapa Standardowych Dolotów Wed�ug Wskaza� Przyrz�dów (STAR) – ICAO, 

k) Mapa Standardowych Odlotów Wed�ug Wskaza� Przyrz�dów (SID) – ICAO,  

l) Mapa Podej�cia z Widoczno�ci� – ICAO. 

Uwaga. Mo�na zastosowa	 kiesze
 w AIP, w celu do��czenia Mapy Terenu i Przeszkód Lotniskowych – ICAO (elek-
tronicznej) na odpowiednim no�niku elektronicznym. 

4.1.4 Tabele lub teksty zawarte w AIP mog� by	 uzupe�niane lub zast�powane przez odpowiednie mapy, szkice albo wy-
kresy. 
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Uwaga. Je�eli zajdzie taka potrzeba, mapy opracowywane zgodnie z Za��cznikiem 4 — Mapy lotnicze mog� by	 sto-
sowane w celu spe�nienia niniejszego wymogu. Wytyczne dotycz�ce wymaga
 w zakresie map i wykresów, zawarte w Zbio-
rze Informacji Lotniczych, zosta�y przedstawione w  Podr�czniku s�u�b informacji lotniczej (Doc 8126). 

4.2   Wymagania ogólne 

4.2.1 Ka�dy Zbiór Informacji Lotniczych powinien stanowi	 ca�o�	 i by	 zaopatrzony w spis tre�ci.

Uwaga. Ze wzgl�du na obj�to�	 lub dla wygody AIP mo�e by	 wydawany w dwóch lub wi�cej tomach, jednak ka�dy
z nich powinien zawiera	 informacj�, �e pozosta�e dane znajduj� si� w innym tomie. 

4.2.1.1 Zbiór Informacji Lotniczych nie powinien powiela	 informacji zawartych w ró�nych cz��ciach AIP ani informacji 
podanych w innych 
ród�ach.  

4.2.1.2  Je�eli dwa lub wi�cej Pa�stw wspólnie wydaj� AIP, zostanie to jednoznacznie stwierdzone, zarówno na ok�adce, 
jak i w spisie tre�ci.

4.2.2 Zalecenie. AIP powinien by	 publikowany w lu�nej formie, chyba �e w okre�lonych przedzia�ach czasowych jest po-
wtórnie wydawana kompletna publikacja.

4.2.3 Ka�dy Zbiór Informacji Lotniczych powinien zawiera	 dat�. W przypadku, gdy Zbiór Informacji Lotniczych jest 
publikowany w lu
nej formie, ka�da strona powinna zawiera	 dat�: dzie�, miesi�c (podany s�ownie) i rok. Data okre�la
termin publikacji lub termin wej�cia w �ycie informacji zawartych na tej stronie. 

4.2.4 Lista kontrolna zawieraj�ca aktualne daty poszczególnych stron powinna by	 wydawana z cz�stotliwo�ci� umo�liwia-
j�c� u�ytkownikowi bie��c� aktualizacj� AIP. Strona listy kontrolnej powinna zawiera	 nazw�, dat� i numer strony. 

4.2.5 Ka�da strona wchodz�ca w sk�ad AIP powinna by	 zaopatrzona w nast�puj�ce oznaczenia: 

a) oznaczenie AIP, 

b) obejmowane terytorium i, w miar� potrzeby, cz��ci tego terytorium, 

c) nazw� Pa�stwa wydaj�cego i organizacji/organu publikuj�cego AIP, 

d) numer strony/tytu� mapy, 

e) stopie� wiarygodno�ci, je�li informacja jest niepewna. 

4.2.6 Zalecenie. Rozmiar strony nie powinien przekracza	 210 x 297 mm, za wyj�tkiem przypadków, w których wi�ksze 
arkusze mog� by	 u�yte i z�o�one do takiego formatu.

4.2.7 Wszystkie zmiany do AIP lub nowe informacje na ponownie wydrukowanej stronie powinny by	 wyró�nione odpo-
wiednim symbolem lub adnotacj�.

4.2.8 Znacz�ce zmiany o charakterze operacyjnym musz� by	 publikowane zgodnie z procedurami systemu regulacji  
i kontroli rozpowszechniania publikacji AIRAC i wyra
nie oznaczane skrótem AIRAC. 

4.2.9 AIP nale�y zmienia	 lub wydawa	 od nowa w regularnych odst�pach czasu, koniecznych do utrzymania aktualno�ci
zawartych w nim informacji. Wprowadzanie korekt lub uwag nanoszonych odr�cznie powinno by	 ograniczone do mini-
mum. Zmian dokonuje si� poprzez wymian� poszczególnych stron. 

4.2.9.1 Regularne odst�py czasu, o których mowa w punkcie 4.2.9, powinny by	 podane w AIP cz��	 1 — Informacje 
ogólne (GEN). 

Uwaga. Wskazówki dotycz�ce ustalania regularnych odst�pów czasu mi�dzy kolejnymi datami publikacji zmian do AIP 
s� podane w Podr�czniku s�u�b informacji lotniczej (Doc 8126). 

4.3   Wymagania dotycz�ce Zmian do AIP 

4.3.1 Zmiany o charakterze sta�ym wprowadzane s� do AIP za pomoc� publikacji o nazwie Zmiana do AIP. 

4.3.2 Ka�dej Zmianie do AIP nadaje si� kolejny numer seryjny. 

4.3.3 Na ka�dej stronie Zmiany do AIP, ��cznie ze stron� tytu�ow�, podaje si� dat� publikacji. 

4.3.4 Na ka�dej stronie Zmiany do AIP ukazuj�cej si� w cyklu AIRAC, ��cznie ze stron� tytu�ow�, powinna by	 podana 
data wej�cia w �ycie informacji w niej zawartych. W przypadku gdy czas wej�cia w �ycie informacji jest inny ni� 0000 
UTC, powinien on tak�e by	 podany na stronie tytu�owej. 
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4.3.5 Je�li wydawana Zmiana do AIP dotyczy elementów Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczych, powinna by	
zaopatrzona w odno�niki do odpowiednich numerów seryjnych elementów tego pakietu. 

4.3.6 Na stronie tytu�owej Zmiany do AIP nale�y poda	 zwi�z�y opis wprowadzanych zmian. 

4.3.7 W sytuacji, w której Zmiana do AIP nie jest publikowana w ustalonych przedzia�ach czasowych lub w ustalonym 
dniu publikacji, powiadomienie NIL zostanie opracowane i rozpowszechnione za pomoc� miesi�cznego zestawienia obo-
wi�zuj�cych NOTAM, wymaganego zgodnie z punktem 5.2.13.3. 

4.4   Wymagania dotycz�ce Suplementów do AIP 

4.4.1 Czasowe zmiany o charakterze d�ugotrwa�ym (3 miesi�ce lub d�u�ej) oraz informacje dotycz�ce zmian krótkotrwa-
�ych, zawieraj�ce du�� ilo�	 tekstu i/lub grafiki, powinny by	 publikowane jako Suplementy do AIP. 

Uwaga. Zasady stosowania Suplementów do AIP, wraz z przyk�adami, s� zawarte w Aeronautical Information Services 
Manual (Doc 8126). 

4.4.2 Ka�demu Suplementowi do AIP przydziela si� kolejny, po��czony z rokiem kalendarzowym, numer seryjny.  

4.4.3 Strony zawieraj�ce Suplementy do AIP powinny by	 przechowywane w AIP tak d�ugo, jak d�ugo zawarte tam infor-
macje lub ich cz��	 pozostaj� wa�ne. 

4.4.4 W przypadku b��du w Suplemencie do AIP lub zmiany okresu jego obowi�zywania, powinien zosta	 wydany w jego 
miejsce nowy Suplement do AIP. 

Uwaga. W przypadku braku odpowiedniej ilo�ci czasu na dystrybucj� Suplementu do AIP, zastosowanie maj� wyma-
gania dotycz�ce NOTAM. 

4.4.5 Je�li Suplement do AIP wydawany jest w celu zast�pienia NOTAM, powinien on zawiera	 odno�nik do numeru za-
st�powanego NOTAM. 

4.4.6 Wykaz kontrolny aktualnych Suplementów do AIP b�dzie wydawany w odst�pach czasu nie przekraczaj�cych
1 miesi�ca. Informacja b�dzie wydawana za pomoc� miesi�cznego zestawienia obowi�zuj�cych NOTAM, wymaganego 
zgodnie z punktem 5.2.13.3. 

4.4.7 Zalecenie. W celu �atwiejszego rozró�nienia, strony zawieraj�ce Suplementy do AIP s� drukowane na papierze kolo-
ru �ó�tego.

4.4.8 Zalecenie. Strony zawieraj�ce Suplementy do AIP powinny by	 przechowywane na pocz�tku tej cz��ci AIP, której 
dotycz�.

4.5   Rozpowszechnianie 

AIP, Zmiany do AIP i Suplementy do AIP powinny by	 rozpowszechniane i udost�pniane za pomoc� mo�liwie najszyb-
szych �rodków dystrybucji. 

4.6   Elektroniczne AIP (eAIP) 

4.6.1 Zalecenie. AIP, Zmiany do AIP, Suplementy do AIP i AIC powinny by	 publikowane w formacie, który umo�liwia ich 
zobrazowanie na ekranie monitora komputerowego oraz ich papierowy wydruk. 

Uwaga 1. Taki z�o�ony, elektroniczny dokument nazywamy „Elektronicznym AIP (eAIP)”. Mo�e on opiera	 si� na 
formacie, który umo�liwia cyfrow� wymian� danych. 

Uwaga  2. Wytyczne dotycz�ce tworzenia i zapewniania eAIP zawarto w Doc 8126. 

4.6.2 W przypadku, gdy eAIP jest dost�pne, jego zawarto�	 informacyjna, struktura cz��ci, rozdzia�ów i podrozdzia�ów 
powinna odpowiada	 zawarto�ci i strukturze papierowego AIP. eAIP powinno zawiera	 pliki umo�liwiaj�ce wydruk papie-
rowego AIP.  

4.6.3  Zalecenie. W przypadku, gdy eAIP jest dost�pne, powinno by	 ono udost�pniane na no�niku fizycznym (CD, DVD 
itd.) i/lub bezpo�rednio przez Internet. 

Uwaga. Wytyczne dotycz�ce wykorzystania Internetu s� zawarte w Wytycznych w sprawie u�ycia Internetu w zastoso-
waniach lotniczych (Doc 985). 
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ROZDZIA	 5 – NOTAM 

5.1 Wydawanie 

5.1.1 NOTAM nale�y sporz�dza	 i rozsy�a	 bezzw�ocznie, ka�dorazowo gdy podane w nim informacje: maj� charakter 
krótkotrwa�y; dotycz� zmian o szczególnym znaczeniu operacyjnym wprowadzanych na sta�e; opisuj� czasowe zmiany  
o charakterze d�ugotrwa�ym, które mo�na opublikowa	 w formie krótkiej informacji bez du�ej ilo�ci tekstu i/lub grafiki. 

Uwaga 1. Zmiany o wa�nym znaczeniu operacyjnym, dotycz�ce okoliczno�ci wymienionych w dodatku 4 cz��	 1, wy-
dawane s� w ramach cyklu AIRAC, który zosta� omówiony w rozdziale 6. 

Uwaga 2. Informacje o charakterze krótkotrwa�ym, zawieraj�ce du�� ilo�	 tekstu i/lub grafiki, nale�y publikowa	 jako 
Suplement do AIP (patrz rozdzia� 4, punkt 4.4). 

5.1.1.1 NOTAM musi by	 sporz�dzany i rozpowszechniany z uwzgl�dnieniem nast�puj�cych informacji:  

a) ustanowienie, zamkni�cie lub istotne zmiany w u�ytkowaniu lotniska/heliportu lub dróg startowych; 

b) ustanowienie, wycofanie lub istotne zmiany w dzia�aniu s�u�b lotniczych (AGA, AIS, ATS, CNS, MET, SAR itp.); 

c) uruchomienie, wy��czenie i znacz�ce zmiany parametrów operacyjnych urz�dze� i s�u�b radionawigacyjnych i ��cz-
no�ci powietrze - ziemia, ��cznie z: przerwaniem lub wznowieniem pracy, zmian� cz�stotliwo�ci, zmian� opubliko-
wanych godzin pracy, zmian� znaków identyfikacyjnych, zmian� orientacji (pomoce kierunkowe), zmian� lokaliza-
cji, wzrostem lub spadkiem mocy o 50% lub wi�cej, zmian� harmonogramu lub tre�ci rozg�aszania, nieregularno�ci�
lub niedok�adno�ci� w pracy jakichkolwiek urz�dze� i s�u�b radionawigacyjnych oraz ��czno�ci powietrze – ziemia; 

d) ustanowienie, wycofanie lub istotne zmiany dotycz�ce u�ycia pomocy wzrokowych; 

e) przerwy lub w��czenie do pracy g�ównych elementów systemów o�wietlenia lotniska; 

f) ustanowienie, wycofanie lub istotne zmiany procedur �eglugi powietrznej; 

g) zaistnienie lub usuni�cie znacznych niesprawno�ci lub utrudnie� na polu manewrowym; 

h) zmiany i ograniczenia dost�pno�ci paliwa, oleju i tlenu; 

i) istotne zmiany dotycz�ce dzia�ania dost�pnych �rodków oraz s�u�b poszukiwania i ratownictwa; 

j) wprowadzenie, wycofanie lub przywrócenie do eksploatacji oznakowania przeszkód lotniczych; 

k) zmiany w przepisach wymagaj�ce podj�cia natychmiastowych dzia�a�, np. ustanowienie strefy zakazanej zwi�zanej 
z akcj� SAR; 

l) obecno�	 zagro�e� dla �eglugi powietrznej, ��cznie z przeszkodami, 	wiczeniami wojskowymi, pokazami, zawoda-
mi oraz skokami spadochronowymi wykonywanymi poza opublikowanymi miejscami; 

m) wzniesienie, usuni�cie lub zmiany przeszkód lotniczych w strefach startu/wznoszenia, nieudanego podej�cia, podej-
�cia, oraz na pasie startowym; 

n) ustanowienie lub wycofanie, ��cznie z rozpocz�ciem i zako�czeniem aktywno�ci, je�li ma to miejsce, lub zmiany  
w statusie stref zakazanych, niebezpiecznych lub ograniczonych; 

o) ustanowienie lub likwidacja stref, tras lub ich cz��ci, w których wyst�puje mo�liwo�	 przechwycenia i istnieje ko-
nieczno�	 prowadzenia sta�ego nas�uchu w pa�mie VHF na cz�stotliwo�ci alarmowej 121,5 MHz; 

p) przydzielenie, wycofanie lub zmiana wska
ników lokalizacji; 

q) istotne zmiany w poziomie dost�pnego na lotnisku/heliporcie ratownictwa i ochrony przeciwpo�arowej. NOTAM 
powinien by	 wydawany tylko wtedy, gdy nast�puje zmiana kategorii, która powinna by	 wyra
nie podana (patrz 
Za��cznik 14, tom I, rozdzia� 9 oraz dodatek A, dzia� 17); 

r) wyst�powanie, usuni�cie lub istotne zmiany niebezpiecznych warunków spowodowanych �niegiem, topniej�cym
�niegiem, lodem, materia�em radioaktywnym, toksycznymi chemikaliami, osiadaniem py�u wulkanicznego lub wo-
d� na polu naziemnego ruchu lotniczego; 

s) wybuchy epidemii powoduj�ce wprowadzenie zmiany do opublikowanych wymaga� dotycz�cych szczepie� i kwa-
rantanny; 

t) prognozy o s�onecznym promieniowaniu kosmicznym, je�li s� dostarczane; 
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u) wyst�pienie wa�nych operacyjnie zmian w aktywno�ci wulkanicznej, miejsce, data i czas erupcji wulkanicznej i/lub 
pionowe i poziome rozmiary chmury py�u wulkanicznego, ��cznie z kierunkiem jej przemieszczania, poziomami  
lotu i trasami lub ich odcinkami, których chmura mo�e dotyczy	;

v) wypuszczenia do atmosfery materia�ów radioaktywnych lub chemikaliów toksycznych, w nast�pstwie j�drowego 
albo chemicznego incydentu, miejsce, data i czas tego incydentu, poziomy lotu i trasy lub ich odcinki, na które mo�e
oddzia�ywa	 ska�enie oraz kierunek przemieszczania si� ska�enia; 

w) prowadzenie akcji pomocy humanitarnej podejmowanych pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
��cznie z procedurami i/lub ograniczeniami maj�cymi wp�yw na �eglug� powietrzn�;

x) wdro�enie krótkoterminowych �rodków zapasowych w przypadku ca�kowitego lub cz��ciowego zak�ócenia dzia�a-
nia s�u�b ruchu lotniczego oraz pokrewnych s�u�b zabezpieczaj�cych.

Uwaga. Patrz Za��cznik 11, punkt 2.28 i dodatek D do tego Za��cznika. 

5.1.1.2 Zalecenie. Nale�y rozpatrzy	 potrzeb� wydania NOTAM we wszystkich innych operacyjnie wa�nych okoliczno-
�ciach, które mog� mie	 wp�yw na operacje statków powietrznych. 

5.1.1.3 Poni�sze informacje nie powinny by	 publikowane za pomoc� NOTAM: 

a) rutynowe prace konserwacyjne odbywaj�ce si� na p�ytach postojowych i drogach ko�owania, niemaj�ce wp�ywu na 
bezpieczne poruszanie si� statków powietrznych; 

b) prace przy oznakowaniu drogi startowej, je�li operacje statków powietrznych mog� odbywa	 si� bezpiecznie na in-
nych dost�pnych drogach startowych, lub gdy u�ywany sprz�t mo�e by	, w razie potrzeby, usuni�ty;

c) tymczasowe przeszkody znajduj�ce si� w pobli�u lotnisk/heliportów, niemaj�ce wp�ywu na bezpiecze�stwo operacji 
statków powietrznych; 

d) cz��ciowe usterki urz�dze� �wietlnych lot-niska/heliportu, niemaj�ce bezpo�redniego wp�ywu na operacje statków 
powietrznych; 

e) cz��ciowe, tymczasowe usterki w ��czno�ci powietrze-ziemia, je�eli wiadomo, �e s� dost�pne i mog� by	 wykorzy-
stane odpowiednie cz�stotliwo�ci zapasowe; 

f) brak s�u�b obs�uguj�cych p�yt� postojow� oraz brak kierowania ruchem drogowym; 

g) brak znaków wskazuj�cych po�o�enie i kierunek, a tak�e innych znaków informacyjnych na polu naziemnego ruchu 
lotniczego danego lotniska; 

h) skoki spadochronowe w przestrzeni powietrznej niekontrolowanej w warunkach VFR (patrz punkt 5.1.1.1,  l))  
i w miejscach opublikowanych lub wewn�trz stref niebezpiecznych i zakazanych, znajduj�cych si� wewn�trz prze-
strzeni powietrznej kontrolowanej; 

i) inne informacje o podobnym, tymczasowym charakterze. 

5.1.1.4 Informacje o rozpocz�ciu aktywno�ci ustanowionych stref zakazanych, niebezpiecznych i ograniczonych oraz  
o dzia�alno�ci innej ni� ratownicza, wymagaj�cej wprowadzenia tymczasowych ogranicze� przestrzeni powietrznej, nale�y
podawa	 z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. 

5.1.1.4.1 Zalecenie. Informacje o zako
czeniu aktywno�ci, skróceniu czasu aktywno�ci lub zmniejszeniu wymiarów prze-
strzeni powinny by	 podawane tak szybko, jak jest to mo�liwe. 

Uwaga. Dla potrzeb planowania wykorzystania przestrzeni powietrznej po��dane jest 24-godzinne wyprzedzenie, nie-
zb�dne do wykonania procedur zwi�zanych z powiadamianiem u�ytkowników przestrzeni powietrznej. 

5.1.1.5 W NOTAM zawiadamiaj�cym o niesprawno�ci pomocy nawigacyjnych, urz�dze� ��czno�ci lub s�u�b ��czno�ci
nale�y poda	 przewidywany czas trwania tych niesprawno�ci lub przewidywany czas, po którym dzia�anie zostanie wzno-
wione. 

5.1.1.6 Je�li Zmiana lub Suplement do AIP publikowane s� zgodnie z cyklem AIRAC, nale�y wyda	 NOTAM z krótkim 
opisem tre�ci, dat� i czasem wej�cia w �ycie oraz numerem seryjnym Zmiany lub Suplementu. NOTAM powinien wej�	
w �ycie z t� sam� dat� i czasem jak Zmiana b�d
 Suplement i obowi�zywa	 w Biuletynie Informacji Przed Lotem (PIB) 
przez 14 dni. 

Uwaga. Wytyczne na temat opracowania NOTAM og�aszaj�cego istnienie Zmian AIRAC do AIP lub Suplementów do 
AIP („Trigger NOTAM”), zosta�y przedstawione w Aeronautical Information Services Manual  (Doc 8126). 
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5.2   Wymagania ogólne 

5.2.1 Za wyj�tkiem przypadków opisanych w punktach 5.2.3 oraz 5.2.4, tre�	 ka�dego NOTAM powinna zawiera	 infor-
macje w kolejno�ci przedstawionej w formularzu NOTAM zamieszczonym w dodatku 6. 

5.2.2 Tekst NOTAM sk�ada si� z definicji/skrótów przypisanych kodom NOTAM ICAO, uzupe�niaj�c je o skróty ICAO, 
wska
niki, oznaczniki, znaki wywo�awcze, cz�stotliwo�ci, liczby i tekst otwarty. 

Uwaga. Szczegó�owe wytyczne dotycz�ce tworzenia NOTAM, SNOWTAM, ASHTAM i PIB, zawarte s� w Doc 8126.  

5.2.2.1 Je�li NOTAM przeznaczony jest do wykorzystania mi�dzynarodowego to dla tych cz��ci, które wyra�one s� otwar-
tym tekstem, nale�y poda	 tekst w j�zyku angielskim. 

Uwaga 1. Kod NOTAM ICAO oraz definicje/jednolita frazeologia i skróty ICAO zawarte s� w Podr�czniku PANS-
ABC (Doc 8400). 

5.2.3 Informacje dotycz�ce �niegu, lodu i wody zalegaj�cych na nawierzchni lotniska/heliportu przekazywane za pomoc�
SNOWTAM, powinny by	 podane w kolejno�ci przedstawionej w formularzu SNOWTAM zamieszczonym w dodatku 2. 

5.2.4 Informacje dotycz�ce operacyjnie znacz�cych zmian w aktywno�ci wulkanicznej, erupcji  wulkanicznej i/lub chmury 
py�u wulkanicznego, przekazywane za pomoc� ASHTAM, powinny by	 podane w  kolejno�ci przedstawionej w formula-
rzu ASHTAM zamieszczonym w dodatku 3. 

5.2.5 Ka�demu NOTAM, z okre�lonej serii NOTAM, nadawca powinien przydzieli	 numer serii sk�adaj�cy si� z litery  
i czterech cyfr, po których nast�puje uko�nik i dwucyfrowy numer oznaczaj�cy rok. Ta czterocyfrowa liczba jest kolejnym 
numerem NOTAM w danym roku kalendarzowym. 

Uwaga. Do oznaczania serii NOTAM mo�na wykorzysta	 litery od A do Z, z wyj�tkiem liter S i T. 

5.2.6 W przypadku wyst�pienia b��du w NOTAM, nale�y wyda	 z nowym numerem NOTAM zast�puj�cy b��dny 
NOTAM lub nale�y skasowa	 b��dny NOTAM oraz wyda	 nowy. 

5.2.7 W przypadku wydawania NOTAM kasuj�cego lub zast�puj�cego NOTAM wydany poprzednio nale�y poda	 numer  
i seri� NOTAM kasowanego lub zast�powanego. Seria, wska
nik lokalizacji oraz temat obu NOTAM powinny by	 takie 
same. Tylko jeden NOTAM powinien by	 kasowany i zast�powany przez inny NOTAM.  

5.2.8 Ka�dy NOTAM dotyczy tylko jednego tematu i jednego przypadku tego tematu. 

 Uwaga. Wytyczne dotycz�ce po��czenia tematu i przypadku dla tego tematu zgodnie z kryteriami selekcji NOTAM s�
zawarte w Podr�czniku s�u�b informacji lotniczej (Doc 8126). 

5.2.9 Ka�dy NOTAM powinien by	 mo�liwie zwi�z�y i tak zredagowany, aby jego tre�	 by�a zrozumia�a bez potrzeby 
odwo�ywania si� do innego dokumentu. 

5.2.10 Ka�dy NOTAM powinien by	 nadawany jako pojedyncza depesza telekomunikacyjna. 

5.2.11 NOTAM zawieraj�cy informacje o charakterze sta�ym lub czasowym o d�ugim czasie trwania, powinien zawiera	
odpowiedni odsy�acz do AIP lub Suplementu do AIP. 

5.2.12 Wska
niki lokalizacji podane w tek�cie NOTAM b�d� zgodne z tymi, jakie podano w dokumencie ICAO  Wska�niki 
lokalizacji (Doc 7910). 

5.2.12.1 W �adnym wypadku nie nale�y u�ywa	 wska
nika lokalizacji w formie skróconej. 

5.2.12.2 Je�li danej lokalizacji nie przydzielono �adnego wska
nika lokalizacji ICAO, nale�y wymieni	 w pe�nym brzmie-
niu nazw� danego miejsca, zgodnie z punktem 3.6.2. 

5.2.13 Lista kontrolna wa�nych NOTAM b�dzie wydawana jako NOTAM przy pomocy sta�ej s�u�by lotniczej (AFS)  
w odst�pach czasu nieprzekraczaj�cych 1 miesi�ca, przy wykorzystaniu formatu NOTAM przedstawionego w dodatku 6. 
Jeden NOTAM b�dzie wydawany dla ka�dej serii. 

Uwaga. Niewykazanie NOTAM w li�cie kontrolnej nie znaczy, �e zosta� on skasowany. 

5.2.13.1 Lista kontrolna NOTAM odnosi si� do ostatnich Zmian do AIP, Suplementów do AIP i przynajmniej do AIC 
rozpowszechnianych mi�dzynarodowo. 

5.2.13.2 Lista kontrolna NOTAM powinna by	 rozpowszechniana w takim samym zakresie jak seria NOTAM, której doty-
czy. Lista powinna by	 wyra
nie oznaczona jako kontrolna. 

5.2.13.3 Dla odbiorców Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczych nale�y przygotowywa	, w miar� mo�liwo�ci bez 
opó
nie�, comiesi�czne zestawienie zawieraj�ce tre�ci NOTAM w pe�nym brzmieniu, numery ostatnio wydanych Zmian 
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do AIP, ostatnio wydanych AIC, list� kontroln� Suplementów do AIP. Zestawienie takie nale�y wysy�a	 bez opó
nie�
i mo�liwie najszybsz� drog�.

5.3   Rozpowszechnianie 

5.3.1 NOTAM s� rozsy�ane na ��danie. 

5.3.2 NOTAM s� przygotowywane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotycz�cymi procedur ��czno�ci ICAO. 

5.3.2.1 Je�li ma to zastosowanie, do rozpowszechniania NOTAM  wykorzystywana jest AFS . 

5.3.2.2 Je�li NOTAM wymieniany zgodnie z zapisem punktu 5.3.4 wysy�any jest za pomoc� �rodków innych ni� AFS,  
to przed tekstem NOTAM nale�y wpisa	 sze�ciocyfrow� grup� okre�laj�c� dat� i czas utworzenia NOTAM oraz znak 
rozpoznawczy nadawcy. 

5.3.3 Pa�stwo wybiera NOTAM, które b�d� podlega�y dystrybucji mi�dzynarodowej. 

5.3.3.1 Zalecenie. Gdy jest to wskazane, nale�y utworzy	 i wykorzystywa	 oddzielne wykazy dystrybucji dla NOTAM. 

Uwaga. Wykazy maj� zapobiega	 nadmiernemu rozpowszechnianiu informacji. Wskazówki dotycz�ce tego zagad-
nienia zawarte s� w Podr�czniku s�u�b informacji lotniczej (Doc 8126). 

5.3.4 Mi�dzynarodowa wymiana NOTAM powinna by	 dokonywana tylko na podstawie wzajemnych porozumie� zawar-
tych pomi�dzy Mi�dzynarodowymi Biurami NOTAM zainteresowanych Pa�stw. Mi�dzynarodowa wymiana ASHTAM 
(patrz punkt 5.2.4) i NOTAM, w wypadku Pa�stw podaj�cych informacje o aktywno�ci wulkanicznej za pomoc� NOTAM, 
obejmuje o�rodki doradcze podaj�ce informacje o pyle wulkanicznym i o�rodki przeznaczone, na podstawie regionalnego 
porozumienia o nawigacji powietrznej, do obs�ugi satelitarnych systemów dystrybucji AFS (Satelitarny System Dystrybucji 
Informacji Zwi�zanych z Nawigacj� Powietrzn� (SADIS) oraz Mi�dzynarodowy System ��czno�ci Satelitarnej (ISCS))  
i uwzgl�dnia wymagania zwi�zane z operacjami o charakterze trwa�ym. 

Uwaga. Mo�liwe jest ustalenie bezpo�redniej wymiany SNOWTAM mi�dzy lotniskami/heliportami (patrz dodatek 2). 

5.3.4.1 Wymiana NOTAM mi�dzy Mi�dzynarodowymi Biurami NOTAM powinna by	 ograniczona, w miar� mo�liwo�ci 
zgodnie z wymaganiami strony odbieraj�cej, przez wydawanie oddzielnych serii NOTAM co najmniej dla lotów mi�dzyna-
rodowych i krajowych. 

5.3.4.2 Ustalony system rozpowszechniania NOTAM (zgodny z dodatkiem 5) przesy�anych za pomoc� AFS powinien  
by	 wykorzystywany mo�liwie najszerzej i odpowiada	 wymaganiom podanym w punkcie 5.3.4. 
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ROZDZIA	 6. REGULACJA I KONTROLA ROZPOWSZECHNIANIA 
INFORMACJI LOTNICZYCH (AIRAC) 

6.1   Wymagania ogólne 

6.1.1 Informacja dotycz�ca zmian wymienionych w dodatku 4, cz��	 1, powinna by	 publikowana zgodnie z systemem 
regulacji AIRAC, w którym ustanowienie, wycofanie lub wprowadzenie znacz�cych zmian opiera si� na zasadzie jednoli-
tych dat wprowadzenia ich w �ycie, w 28-dniowych przedzia�ach czasowych, w��czaj�c 14 stycznia 2010 r. Informacja nie 
powinna by	 zmieniana przez co najmniej 28 dni od daty jej wprowadzenia, z wyj�tkiem zmian tymczasowych nie obejmu-
j�cych ca�ego tego okresu. 

Uwaga. Wytyczne dotycz�ce procedur stosowanych w cyklu AIRAC zawarte s� w Podr�czniku s�u�b informacji lotni-
czej (Doc 8126). 

6.1.2 Zalecenie. System AIRAC powinien by	 równie� wykorzystywany dla podawania informacji dotycz�cych ustanowie-
nia i wycofania, oraz dla wprowadzania znacz�cych zmian warunków przedstawionych w dodatku 4, cz��	 2. 

6.1.3 Je�li do dnia publikacji, zgodnie z cyklem AIRAC, nie przedstawiono �adnej informacji do rozpowszechnienia, to 
informacj� NIL nale�y rozes�a	 za pomoc� NOTAM lub innych odpowiednich �rodków, nie pó
niej ni� jeden cykl przed 
dat� wej�cia w �ycie cyklu AIRAC, którego ta informacja dotyczy. 

6.1.4 Planowane daty wej�cia w �ycie istotnych zmian operacyjnych, wymagaj�cych prac kartograficznych i/lub aktualiza-
cji nawigacyjnych baz danych, nie powinny by	 inne ni� daty wej�cia w �ycie wynikaj�ce z cyklu AIRAC. 

6.1.5 Zalecenie. Przy wprowadzaniu znacz�cych zmian za pomoc� systemu AIRAC, nale�y unika	 stosowania dat mi�dzy 
21 grudnia i 17 stycznia w��cznie jako dat wej�cia w �ycie tych zmian. 

6.2   Dostarczanie informacji w formie drukowanej 

6.2.1 We wszystkich przypadkach informacja w systemie AIRAC powinna by	 publikowana i rozsy�ana przez s�u�by 
informacji lotniczej w formie drukowanej, z wyprzedzeniem co najmniej 42-dniowym, tak aby dotar�a do odbiorców na co 
najmniej 28 dni przed wej�ciem w �ycie.

6.2.2 Zalecenie. W przypadku planowanych znacznych zmian wymagaj�cych wcze�niejszego zawiadomienia, informacja, 
opublikowana w formie papierowej, powinna by	 rozpowszechniona przez jednostk� AIS z wyprzedzeniem co najmniej  
56-dniowym w stosunku do daty wej�cia w �ycie. Powinno mie	 to zastosowanie w przypadku wprowadzenia i planowane-
go wprowadzenia znacz�cych zmian, w okoliczno�ciach wymienionych w dodatku 4, cz��	 3 i innych znacz�cych zmian, 
je�li uznane to zostanie za konieczne. 

Uwaga. Informacje wyja�niaj�ce, co stanowi znaczn� zmian�, zawarte s� w Doc 8126. 

6.3   Dostarczanie informacji w formie elektronicznej 

6.3.1 Pa�stwa, które posiadaj� baz� danych lotniczych, podczas aktualizacji jej zawarto�ci, w przypadkach wymienionych 
w dodatku 4, cz��	 1, powinny dopilnowa	, aby data tej aktualizacji pokry�a si� z dat� cyklu AIRAC oraz aby zaktualizo-
wane dane by�y dostarczone odbiorcom w postaci wydruku. 

6.3.2 Informacje rozpowszechniane w formie elektronicznej, odnosz�ce si� do okoliczno�ci uj�tych w dodatku 4, cz��	 1, 
powinny by	 dostarczone/udost�pnione przez jednostk� AIS z wyprzedzeniem pozwalaj�cym na zawiadomienie odbiorcy 
na co najmniej 28 dni przed dat� wej�cia tych informacji w �ycie.

6.3.3 Zalecenie. W przypadku planowanego wprowadzenia znacz�cych zmian oraz gdy wcze�niejsze powiadomienie jest 
wskazane i mo�liwe do wykonania, to informacje rozpowszechniane w formie elektronicznej powinny by	 dostarczo-
ne/udost�pnione na co najmniej 56 dni przed planowan� dat� wej�cia tych zmian w �ycie. Powinno mie	 to zastosowanie  
w przypadku wprowadzenia i planowanego wprowadzenia znacz�cych zmian, w okoliczno�ciach wymienionych w dodatku 4, 
cz��	 3 i innych znacz�cych zmian, je�li uznane to zostanie za konieczne. 

Uwaga. Informacje wyja�niaj�ce, co stanowi znaczn� zmian�, zawarte s� w Doc 8126. 
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ROZDZIA	 7. BIULETYNY INFORMACJI LOTNICZYCH (AIC) 

7.1   Wydawanie 

7.1.1 AIC wydaje si� wówczas, gdy zachodzi potrzeba podania do wiadomo�ci informacji lotniczych, które nie kwalifiku-
j� si� do: 

a) w��czenia do AIP, zgodnie z zapisami podanymi w punkcie 4.1, lub 

b) wydania NOTAM, zgodnie z zapisami podanymi w punkcie 5.1. 

7.1.1.1  AIC nale�y wydawa	 wtedy, gdy po��dane jest opublikowanie: 

a) d�ugoterminowych prognoz dotycz�cych istotnych zmian w ustawodawstwie, przepisach, procedurach i u�atwie-
niach,

b) informacji o charakterze wy��cznie obja�niaj�cym lub doradczym, mog�cych mie	 wp�yw na bezpiecze�stwo lotów, 

c) informacji lub zawiadomienia o charakterze wyja�niaj�cym lub doradczym, dotycz�cych zagadnie� technicznych, 
prawnych albo administracyjnych. 

AIC powinno zawiera	:

1) przewidywane istotne zmiany w procedurach lotniczych, s�u�bach i u�atwieniach, 

2) przewidywane wprowadzenie nowych systemów nawigacyjnych, 

3) znacz�ce informacje i wnioski wynikaj�ce z bada� wypadków lub zdarze� lotniczych, mog�ce mie	 wp�yw na bez-
piecze�stwo lotów, 

4) informacje o przepisach dotycz�cych zabezpieczenia lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji, 

5) porady w sprawach medycznych o szczególnym znaczeniu dla pilotów, 

6) ostrze�enia dla pilotów dotycz�ce zapobiegania niebezpiecze�stwom o charakterze fizycznym, 

7) wp�yw pewnych zjawisk pogodowych na operacje statków powietrznych, 

8) informacje o nowych rodzajach niebezpiecze�stw maj�cych wp�yw na technik� obs�ugi statku  
powietrznego,

9) przepisy dotycz�ce ogranicze� przewozu niektórych artyku�ów drog� powietrzn�,

10) odniesienia do wymaga� prawodawstwa krajowego oraz publikowanie zmian w tych wymaganiach, 

11) ustalenia dotycz�ce licencjonowania cz�onków za�óg statków powietrznych, 

12) szkolenie personelu lotniczego, 

13) stosowanie wymaga� prawodawstwa krajowego lub zwolnienia od tych wymaga�,

14) porady dotycz�ce korzystania ze specyficznych rodzajów wyposa�enia i jego eksploatacji, 

15) aktualn� lub planowan� dost�pno�	 nowych albo poprawionych wyda� map lotniczych, 

16) informacje o wyposa�eniu w �rodki ��czno�ci, 

17) informacje wyja�niaj�ce, dotycz�ce ograniczania ha�asu, 

18) wybrane dyrektywy dotycz�ce zdatno�ci do lotu, 

19) zmiany w publikowanych seriach NOTAM lub w ich dystrybucji, nowe wydania AIP lub powa�ne zmiany w jego 
tre�ci, zakresie b�d
 formacie, 

20) szczegó�owe informacje dotycz�ce planu od�nie�ania (patrz punkt 7.1.1.2), 

21) inne informacje o podobnym charakterze. 

Uwaga. Wydanie Biuletynu Informacji Lotniczej nie zwalnia od obowi�zków okre�lonych w rozdzia�ach 4 i 5. 

7.1.1.2 Plan od�nie�ania, publikowany zgodnie z postanowieniami zawartymi w dodatku 1, punkt AD 1.2.2, powinien by	
uzupe�niany informacjami sezonowymi, rozpowszechnianymi odpowiednio wcze�niej przed rozpocz�ciem ka�dego sezonu 
zimowego, nie pó
niej ni� 1 miesi�c przed nastaniem warunków zimowych. Plan zawiera ni�ej wymienione informacje: 
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a) wykaz lotnisk/heliportów, na których przewiduje si� prowadzenie akcji od�nie�ania podczas nadchodz�cej zimy: 

1) * zgodnie z uk�adami dróg startowych i dróg ko�owania, lub 

2) * w zaplanowany sposób odbiegaj�cy od systemu dróg startowych (d�ugo�	, szeroko�	 i liczba dróg starto-
wych, zwi�zane z nimi drogi ko�owania, p�yty postojowe oraz ich cz��ci),

b) * dane dotycz�ce wszelkich o�rodków wyznaczonych do koordynowania informacji o post�pie od�nie�ania oraz  
      o bie��cym stanie dróg startowych, dróg ko�owania i p�yt postojowych, 

c)    przydzielone lotniskom/heliportom listy adresów dystrybucji SNOWTAM w celu zapobie�enia rozsy�aniu
      nadmiernej liczby NOTAM, 

d) * informacje o niewielkich zmianach wprowadzanych do sta�ego planu od�nie�ania,

e) * wykaz sprz�tu do oczyszczania wraz z opisem, 

f)     * informacj� o minimalnych krytycznych wymiarach zasp (band) �nie�nych dla ka�dego lotniska/heliportu, na  
      którym takie pomiary s� dokonywane. 

7.2   Wymagania ogólne 

7.2.1 AIC nale�y wydawa	 w postaci drukowanej. 

Uwaga. Biuletyn mo�e zawiera	 zarówno tekst, jak i rysunki. 

7.2.1.1 Pa�stwo opracowuj�ce upowa�nione jest do okre�lenia, które z biuletynów powinny by	 rozpowszechniane w skali 
mi�dzynarodowej. 

7.2.1.2 Ka�dy AIC ma przydzielony kolejny numer seryjny w danym roku kalendarzowym. 

7.2.1.3 Je�eli AIC s� rozsy�ane w wi�cej ni� jednej serii, to ka�da z nich powinna by	 oddzielnie oznaczona za pomoc�
innej litery. 

7.2.1.4 Zalecenie. W wypadku wyst�powania du�ej liczby AIC, dozwolone jest wyró�nianie ich tematyki za pomoc� kolo-
rów.

Uwaga. Wytyczne dotycz�ce stosowania kolorów w zale�no�ci od tematyki AIC mo�na znale�	 w Aeronautical Infor-
mation Services Manual (Doc 8126). 

7.2.2 Wykaz kontrolny aktualnych AIC nale�y wydawa	 przynajmniej raz w roku i rozsy�a	 tak jak AIC. 

7.3   Rozpowszechnianie 

Mi�dzynarodowa dystrybucja AIC powinna odbywa	 si� w ten sam sposób, co dystrybucja AIP. 

                                          
* Informacja lub jej cz��	 mo�e by	 opublikowana w AIP, je�li jest to niezb�dne.

* Informacja lub jej cz��	 mo�e by	 opublikowana w AIP, je�li jest to niezb�dne.
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ROZDZIA	 8.  INFORMACJE/DANE PRZED ROZPOCZ�CIEM
I PO ZAKO�CZENIU LOTU 

8.1   Informacje przed rozpocz�ciem lotu 

8.1.1 Na ka�dym lotnisku/heliporcie dost�pnym dla lotów mi�dzynarodowych, informacje lotnicze maj�ce zasadnicze 
znaczenie dla bezpiecze�stwa, regularno�ci i efektywno�ci �eglugi powietrznej, dotycz�ce odcinków tras rozpoczynaj�cych 
si� na tym lotnisku/heliporcie, powinny by	 dost�pne dla lotniczego personelu operacyjnego, a w szczególno�ci dla za�óg 
statków powietrznych i dla s�u�b odpowiedzialnych za udzielanie informacji przed lotem. 

8.1.2 Informacje lotnicze, dostarczane w celach planowania przed lotem na lotniskach, o których mowa w punkcie 8.1.1, 
powinny zawiera	 stosowne: 

a) elementy Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczych, 

b) mapy i szkice. 

Uwaga. Dokumentacja wymieniona w punkcie 8.1.2  a) i b), mo�e by	 ograniczona do publikacji krajowych i (je�li ma 
to zastosowanie) publikacji pa
stw bezpo�rednio s�siaduj�cych pod warunkiem, �e jest dost�pna kompletna, centralnie 
zlokalizowana biblioteka informacji lotniczych oraz istniej� �rodki bezpo�redniej ��czno�ci mi�dzy lotniskowym organem 
s�u�by informacji lotniczej i bibliotek�.

8.1.2.1  Dodatkowe bie��ce informacje zwi�zane z lotniskiem odlotu powinny by	 zapewnione, je�li dotycz�:

a) robót budowlanych lub konserwacyjnych na polu manewrowym lub w bezpo�rednim s�siedztwie tego pola; 

b) oznakowanych lub nieoznakowanych nierówno�ci wyst�puj�cych na polu manewrowym, np. uszkodzenia na-
wierzchni dróg startowych i dróg ko�owania; 

c) wyst�powania i g��boko�ci �niegu, lodu lub wody na drogach startowych i drogach ko�owania oraz ich wp�ywu na 
skuteczno�	 hamowania; 

d) zasp lub zwa�ów �niegu na drogach startowych, drogach ko�owania i w ich pobli�u; 

e) zaparkowanych statków powietrznych oraz innych obiektów na drogach ko�owania lub w ich bezpo�rednim pobli�u; 

f) okresowego wyst�powania innych zagro�e�;

g) obecno�ci ptaków stanowi�cych potencjalne niebezpiecze�stwo dla operacji statków powietrznych; 

h) niesprawno�ci lub nieregularnego dzia�ania systemu �wietlnego lotniska lub jego elementów, w tym �wiate�: podej-
�cia, progu, dróg startowych, dróg ko�owania, przeszkodowych oraz �wiate� ostrzegaj�cych o niedost�pno�ci cz��ci
pola manewrowego, a tak�e systemu zasilania lotniska; 

i) niesprawno�ci, nieregularnego dzia�ania lub zmian w stanie operacyjnym SSR, ADS-B, ADS-C, CPDLC,  
D-ATIS, D-VOLMET, s�u�b radionawigacji, kana�ów ruchomej ��czno�ci lotniczej VHF, systemu RVR i rezerwo-
wego zasilania w energi� elektryczn�; oraz 

j) obecno�ci i wykonywania misji humanitarnych, takich jak zadania wykonywane pod auspicjami Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych, wraz z wszelkimi procedurami i ograniczeniami zwi�zanymi z ich wykonywaniem. 

8.1.3 Zestawienie bie��cych NOTAM i innych informacji o pilnym charakterze powinno by	 dost�pne dla za�óg statków 
powietrznych w postaci podanego otwartym tekstem Biuletynu Informacji Przed Lotem (PIB). 

Uwaga 1. Wytyczne dotycz�ce sporz�dzania Biuletynów Informacji Przed Lotem (PIB) zawarte s� w Podr�czniku s�u�b
informacji lotniczej (Doc 8126). 

8.2   Automatyczne systemy informacji lotniczej 

8.2.1 W�adza lotnicza lub agencja, której przekazano uprawnienia do zapewniania s�u�b, zgodnie z zapisem w punkcie 
3.1.1 c), powinna stosowa	 automatyczne systemy informacji przed  lotem dla zapewnienia informacji/danych lotniczych 
personelowi operacyjnemu, w tym cz�onkom za�óg statków powietrznych, w celu odprawy automatycznej (self-briefing),
planowania lotów i zapewnienia s�u�by informacji powietrznej. Udost�pniane informacje/dane powinny spe�nia	 wymaga-
nia zawarte w punktach 8.1.2 i 8.1.3.  
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8.2.2 Urz�dzenia automatycznego systemu informacji przed lotem, s�u��ce do odprawy automatycznej (self-briefing),
powinny umo�liwia	 personelowi operacyjnemu, w tym cz�onkom za�óg statków powietrznych i innemu personelowi lotni-
czemu, mo�liwo�	 konsultacji ze s�u�b� informacji lotniczej za pomoc� telefonu lub innych odpowiednich �rodków tele-
komunikacyjnych. Interfejs u�ytkownika powinien zapewnia	 �atwy dost�p do wszystkich potrzebnych informacji/danych.  

8.2.3 Automatyczne systemy informacji przed rozpocz�ciem lotu, przeznaczone do dostarczania informacji/danych lotni-
czych dla potrzeb odprawy, powinny: 

a) zapewnia	 nieprzerwan� i terminow� aktualizacj� bazy danych systemu oraz monitorowanie wa�no�ci i jako�ci
przechowywanych w niej danych lotniczych; 

b) zapewnia	 dost�p do systemu personelowi operacyjnemu, w tym cz�onkom za�óg statków powietrznych, zaintere-
sowanemu personelowi lotniczemu i innym u�ytkownikom, za pomoc� odpowiednich �rodków telekomunikacyj-
nych; 

c) zapewnia	 u�ytkownikowi mo�liwo�	 wydrukowania na papierze informacji/danych lotniczych, do których ma on 
dost�p; 

d) zapewnia	 dost�p do informacji/danych za pomoc� procedur zapyta� opartych o skrótow� form� j�zyka potocznego i 
wska
niki lokalizacji ICAO lub na podstawie interfejsu u�ytkownika bazuj�cego na systemie sterowanego menu 
b�d
 innego odpowiedniego mechanizmu uzgodnionego pomi�dzy cywiln� w�adz� lotnicz� i zainteresowanym ope-
ratorem; oraz 

e) udziela	 szybkich odpowiedzi na zapytania stawiane przez u�ytkowników. 

Uwaga. Kody i skróty ICAO oraz wska�niki lokalizacji podane s� odpowiednio w Procedurach s�u�b �eglugi powietrz-
nej — Kody i skróty stosowane w mi�dzynarodowym lotnictwie cywilnym (PANS-ABC, Doc 8400) oraz Wska�niki lokaliza-
cji (Doc 7910). 

8.2.4 Zalecenie. Automatyczne systemy informacji przed rozpocz�ciem lotu, u�ywane w celu ustanowienia zintegrowanego 
punktu dost�pu do informacji dla personelu operacyjnego, w tym cz�onków za�óg statków powietrznych i innego personelu 
lotniczego zainteresowanego informacjami lotniczymi, zgodnie z punktem 8.2.1, oraz informacjami meteorologicznymi, 
zgodnie z punktem 9.5.1 Za��cznika 3 — S�u�ba meteorologiczna dla mi�dzynarodowej �eglugi powietrznej, powinny by	
zorganizowane na podstawie porozumienia pomi�dzy w�adz� lotnicz� lub agencj�, której przekazano uprawnienia do za-
pewniania s�u�b, zgodnie z punktem 3.1.1 c), a w�a�ciw� w�adz� meteorologiczn�.

8.2.5 Je�li automatyczne systemy informacji przed rozpocz�ciem lotu u�ywane s� w celu ustanowienia zintegrowanego 
punktu dost�pu do informacji dla personelu operacyjnego, w tym cz�onków za�óg statków powietrznych i innego personelu 
lotniczego zainteresowanego informacjami/danymi lotniczymi oraz informacjami meteorologicznymi, to w�adza lotnicza 
lub agencja, której przekazano uprawnienia do zapewniania s�u�b, zgodnie z punktem 3.1.1 c), jest odpowiedzialna za 
jako�	 i terminowo�	 informacji/danych lotniczych dostarczanych za pomoc� takiego systemu. 

Uwaga. W�a�ciwa w�adza meteorologiczna ponosi odpowiedzialno�	 za jako�	 dostarczanej (za pomoc� tego systemu) 
informacji meteorologicznej, zgodnie z Za��cznikiem 3, punkt 9.5.1. 

8.3   Informacje po zako�czeniu lotu 

8.3.1 Pa�stwa zapewniaj� zawarcie odpowiednich ustale�, umo�liwiaj�cych odbieranie na lotniskach/heliportach informa-
cji o stanie i dzia�aniu pomocy nawigacyjnych lub s�u�b oraz innych informacji uznanych przez za�og� statku powietrznego 
za wa�ne i istotne. Zapewni� one równie� udost�pnienie tych informacji s�u�bom informacji lotniczej w celu ich redystry-
bucji, odpowiednio do wymogów. 

8.3.2 Pa�stwa zapewniaj� zawarcie odpowiednich ustale� umo�liwiaj�cych otrzymanie na lotniskach/heliportach informa-
cji na temat obecno�ci ptaków oraz zapewniaj� udost�pnienie tych informacji s�u�bom informacji lotniczej w celu ich redy-
strybucji, odpowiednio do wymogów. 

Uwaga.  Patrz Za��cznik 14, tom I, rozdzia� 9, punkt 9.4. 
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ROZDZIA	 9. WYMAGANIA W ZAKRESIE 	CZNO�CI

9.1  Mi�dzynarodowe Biuro NOTAM powinno by	 przy��czone do sta�ej s�u�by lotniczej (AFS). 

9.1.1 Po��czenia powinny umo�liwia	 wymian� korespondencji w formie drukowanej. 

9.2  Mi�dzynarodowe Biuro NOTAM powinno by	 po��czone za po�rednictwem sta�ej s�u�by lotniczej (AFS) z nast�puj�-
cymi punktami wewn�trz terytorium, w którym zapewnia s�u�b�:

a) z centrami kontroli obszaru i centrami informacji powietrznej, 

b) z lotniskami/heliportami, na których jest ustanowiona s�u�ba informacji, zgodnie z rozdzia�em 8. 

9.3 Zalecenie. Bior�c pod uwag� dost�pno�	, odpowiedni poziom us�ug i dwustronne/wielostronne i/lub regionalne poro-
zumienia �eglugi powietrznej, nale�y zezwoli	 na wykorzystanie Internetu dla potrzeb wymiany informacji lotniczych, dla 
których czas nie jest czynnikiem krytycznym. 

 Uwaga. Wytyczne dotycz�ce informacji lotniczych, dla których czas nie jest czynnikiem krytycznym oraz powi�zane 
z tym aspekty Internetu dost�pne s� w Wytycznych w sprawie u�ycia Internetu w zastosowaniach lotniczych (Doc 9855). 
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ROZDZIA	 10. ELEKTRONICZNE DANE O TERENIE I PRZESZKODACH 

Uwaga. Elektroniczne dane o terenie i przeszkodach mog� by	 u�ywane w nast�puj�cych zastosowaniach w �egludze 
powietrznej: 

a) system ostrzegania przed blisko�ci� powierzchni ziemi z funkcj� unikania zderzenia oraz system ostrzegania  
o osi�gni�ciu minimalnej bezpiecznej wysoko�ci bezwzgl�dnej (MSAW), 

b) okre�lanie procedur zapasowych, przeznaczonych do stosowania w razie awarii podczas nieudanego podej�cia
lub startu, 

c) analizy ogranicze
 operacyjnych statku powietrznego, 

d) projektowanie procedur wed�ug wskaza
 przyrz�dów (��cznie z procedur� lotu w kr�gu nadlotniskowym), 

e) okre�lanie procedury post�powania w przypadku niezamierzonego zni�ania w czasie lotu po trasie oraz miejsca 
awaryjnego l�dowania, 

f) zaawansowany systemu prowadzenia naziemnego i sterowania (A-SMGCS), 

g) tworzenie map lotniczych i pok�adowych baz danych. 

Dane mog� by	 równie� wykorzystane w innych zastosowaniach, takich jak symulator lotu i systemy zobrazowania syn-
tetycznego czy okre�lanie ogranicze
 wysoko�ci/usuwanie przeszkód, które stanowi� zagro�enie dla �eglugi powietrznej. 

10.1   Strefy pokrycia i wymagania dotycz�ce zapewniania danych 

10.1.1 Wyró�nia si� nast�puj�ce strefy pokrycia zwi�zane ze zbiorami danych elektronicznych o terenie i przeszkodach: 

– strefa 1: ca�e terytorium Pa�stwa, 

– strefa 2: otoczenie lotniska, podzielone nast�puj�co: 

– strefa 2a: prostok�tny obszar wokó� drogi startowej, obejmuj�cy drog� startow� i zabezpieczenie przerwanego startu, 
je�li istnieje, 

Uwaga. Wymiary drogi startowej – patrz Za��cznik 14 do Konwencji o mi�dzynarodowym lotnictwie cywilnym,  
Tom I, Rozdzia� 3. 

– strefa 2b: obszar rozci�gaj�cy si� od ko�ca obszaru 2a w kierunku startu, o d�ugo�ci 10 km i rozwarto�ci 15% w ka�d�
stron�,

– strefa 2c: obszar rozci�gaj�cy si� poza stref� 2a i 2b na odleg�o�	 nie wi�cej ni� 10 km od granicy obszaru 2a, 

– strefa 2d: obszar znajduj�cy si� poza stref� 2a, 2b i 2c rozci�gaj�cy si� do odleg�o�ci 45 km od punktu odniesienia lotni-
ska lub do istniej�cej granicy TMA, zale�nie od tego co jest bli�ej,

– strefa 3: obszar granicz�cy z polem naziemnego ruchu lotniczego, rozci�gaj�cy si� w p�aszczy
nie poziomej od kraw�-
dzi drogi startowej do odleg�o�ci 90 m od linii centralnej drogi startowej i do odleg�o�ci 50 m od kraw�dzi pozosta�ych 
elementów pola naziemnego ruchu lotniczego. 

– strefa 4: obszar rozci�gaj�cy si� do odleg�o�ci 900 m przed progiem pasa startowego, 60 m w obie strony od przed�u�e-
nia linii centralnej drogi startowej, na kierunku podej�cia drogi startowej z podej�ciem precyzyjnym kategorii II lub III.  

Uwaga. Graficzne zobrazowanie i opis zdefiniowanych powy�ej stref pokrycia — patrz dodatek 8.  

10.1.2 Zalecenie. W przypadku, gdy teren na odleg�o�ci wi�kszej ni� 900 m (3000 ft) od progu pasa startowego jest górzy-
sty lub w inny sposób znacz�cy, d�ugo�	 strefy 4 nale�y przed�u�y	 do odleg�o�ci nie wi�kszej ni� 2000 m (6500 ft) od progu 
pasa startowego 

10.1.3 Dla strefy 1 nale�y zapewnia	 elektroniczne dane o terenie. Dane o przeszkodach dla strefy 1 powinny by	 zapew-
niane dla przeszkód o wysoko�ci wi�kszej ni� 100 m ponad poziom gruntu. 

10.1.4 Od 12 listopada 2015 r., dla lotnisk wykorzystywanych regularnie w ruchu mi�dzynarodowym, powinny by	 do-
st�pne elektroniczne dane o przeszkodach dla wszystkich przeszkód w strefie 2, które stanowi� zagro�enie dla �eglugi 
powietrznej.  
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10.1.5  Od 12 listopada 2015 r., dla lotnisk wykorzystywanych regularnie w ruchu mi�dzynarodowym, powinny by	 do-
st�pne elektroniczne dane o terenie i przeszkodach dla: 

a) strefa 2a, dla przeszkód, które przebijaj� powierzchni� zbierania danych okre�lon� w dodatku 8, 

b) przedmiotów penetruj�cych powierzchnie zbierania danych o przeszkodach zwi�zane z sektorem �cie�ki wznoszenia, 

c) przedmiotów penetruj�cych lotniskowe powierzchnie ograniczaj�ce przeszkody. 

Uwaga. Powierzchnie zbierania danych o przeszkodach zwi�zane z sektorem �cie�ki wznoszenia omówiono w Za��cz-
niku 4 do Konwencji o mi�dzynarodowym lotnictwie cywilnym, p. 3.8.2.1. Lotniskowe powierzchnie ograniczaj�ce prze-
szkody omówiono w Za��czniku 14 do Konwencji o mi�dzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom I, Rozdzia� 4.

10.1.6 Zalecenie. Dla lotnisk wykorzystywanych regularnie w ruchu mi�dzynarodowym, elektroniczne dane o terenie  
i przeszkodach powinny by	 dost�pne dla stref 2b, 2c i 2d, dla przeszkód i terenu, który przebija odpowiedni� powierzchni�
ograniczaj�c�, okre�lon� w dodatku 8. Nie ma obowi�zku zbierania danych o przeszkodach ni�szych ni� 3 m ponad poziom 
terenu w strefie 2b oraz ni�szych ni� 15 m ponad poziom terenu w strefie 2c.  

10.1.7 Zalecenie. Dla lotnisk wykorzystywanych regularnie w ruchu mi�dzynarodowym, elektroniczne dane o terenie  
i przeszkodach powinny by	 dost�pne dla strefy 3, dla przeszkód i terenu, który przebija odpowiedni� powierzchni� ograni-
czaj�c�, okre�lon� w dodatku 8. 

10.1.8 Dla lotnisk wykorzystywanych regularnie w ruchu mi�dzynarodowym, elektroniczne dane o terenie i przeszkodach 
powinny by	 dost�pne dla strefy 4, dla przeszkód i terenu, który przebija odpowiedni� powierzchni� ograniczaj�c�, okre-
�lon� w dodatku 8. Dane te powinny by	 dost�pne dla wszystkich dróg startowych z ustanowionym podej�ciem precyzyj-
nym kategorii II lub III w przypadku, gdy szczegó�owe dane o terenie s� potrzebne operatorom do oceny wp�ywu terenu na 
okre�lenie wysoko�ci decyzji przy pomocy radiowysoko�ciomierzy.  

Uwaga. Dane o terenie dla strefy 4 i dane o przeszkodach dla strefy 2 w normalnych warunkach wystarczaj� do opra-
cowania Mapy Terenu dla Podej�cia Precyzyjnego – ICAO. W przypadku, gdy wymagane s� bardziej szczegó�owe dane o 
przeszkodach dla strefy 4, mog� by	 one pozyskane zgodnie z wymaganiami dla danych o przeszkodach w strefie 4, okre-
�lonymi w dodatku 8, tabela A8-2. Wytyczne dotycz�ce przeszkód dla tej mapy podano w Aeronautical Chart Manual (Doc 
8697).  

10.1.9 Zalecenie. W przypadku zbierania dodatkowych danych o terenie i przeszkodach, w celu spe�nienia innych wyma-
ga
, zestawy danych o terenie i przeszkodach nale�y poszerzy	, w��czaj�c te dodatkowe dane. 

10.1.10 Zalecenie. W przypadku, gdy strefy 2 (drugie) s�siaduj�cych ze sob� lotnisk zachodz� na siebie, powinny by	
wprowadzone ustalenia, w celu koordynacji zapewniania elektronicznych danych o terenie i przeszkodach oraz zapewnie-
nia poprawno�ci danych o tych samych przeszkodach i terenie.  

10.1.11 Zalecenie. W przypadku lotnisk zlokalizowanych w pobli�u granic pa
stwowych, odpowiednie Pa
stwa powinny 
zawrze	 porozumienia, w celu podzia�u odpowiedzialno�ci za dane o przeszkodach i terenie w strefie 2.  

10.2   Zbiór danych o terenie — wymagania numeryczne, struktura i zawarto��

10.2.1 Zbiór danych o terenie zawiera cyfrowe zestawy danych, przedstawiaj�ce powierzchni� terenu w formie nieprze-
rwanego ci�gu warto�ci wzniesie� we wszystkich punktach przeci�cia okre�lonej siatki, w stosunku do wspólnego uk�adu 
odniesienia. Siatka terenowa powinna by	 k�towa lub liniowa, o kszta�cie regularnym lub nieregularnym. 

Uwaga. W regionach wy�szych szeroko�ci geograficznych, odst�py w siatce mog� by	 dostosowane w celu utrzymania 
liniowej g�sto�ci punktów pomiarowych. 

10.2.2  Zestawy elektronicznych danych o terenie obejmuj� aspekty przestrzenne (pozycja i wzniesienie), tematyczne  
i czasowe dla powierzchni Ziemi zawieraj�cej naturalnie wyst�puj�ce elementy, takie jak: góry, wzgórza, grzbiety górskie, 
doliny, zbiorniki wodne, trwa�e lody i �niegi, z wy��czeniem przeszkód. Praktycznie, w zale�no�ci od przyj�tej metody 
pobierania danych, przedstawia to ci�g�� powierzchni�, która istnieje przy naturalnej powierzchni Ziemi, wierzchu sklepie-
nia lub gdzie� pomi�dzy tymi dwiema sferami, zwan� tak�e „pierwsz� powierzchni� odbijaj�c�”. 

10.2.3 W zbiorach danych o terenie zapisuje si� tylko jeden element, tj. teren. Atrybuty elementów opisuj�cych teren zosta-
�y wymienione w tabeli A8-3. Przedstawiaj� one minimalny zestaw atrybutów terenu; atrybuty oznaczone jako obowi�z-
kowe zapisuje si� w zbiorze danych o terenie. 

10.2.4 Elektroniczne dane o terenie dla ka�dej strefy powinny odpowiada	 wymaganiom numerycznym okre�lonym  
w Dodatku 8, tabela A8-1. 
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10.3   Zbiór danych o przeszkodach — wymagania numeryczne, struktura i zawarto��

10.3.1 Dane o przeszkodzie stanowi� cyfrow� reprezentacj� pionowych i poziomych rozmiarów przeszkody. Przeszkody 
nie s� w��czane do zbiorów danych o terenie. Elementy danych o przeszkodach to cechy, które przedstawia si� w zbiorze 
danych za pomoc� punktów, linii lub wielok�tów. 

10.3.2 W zbiorach danych o przeszkodach zapisuje si� wszystkie zdefiniowane typy elementów przeszkód, a ka�dy z nich 
jest opisany zgodnie z wykazem obowi�zkowych atrybutów podanych w dodatku 8, tabela A8-4. 

Uwaga. Przeszkody dzielimy na sta�e (trwa�e i tymczasowe) i ruchome. Szczególne atrybuty powi�zane z ruchomymi 
(dzia�anie elementów) i tymczasowymi typami przeszkód s� podane w dodatku 8, tabela A8-4 jako atrybuty dodatkowe. 
Je�eli te typy przeszkód maj� by	 zapisane w zbiorze danych, to wymagane s� tak�e odpowiednie atrybuty opisuj�ce takie 
przeszkody. 

10.3.3 Elektroniczne dane o przeszkodach dla ka�dej ze stref powinny odpowiada	 wymaganiom numerycznym w dodatku 
8, tabeli A8-2. 

10.4   Specyfikacje produktów zawieraj�cych dane o terenie i przeszkodach 

10.4.1 W celu umo�liwienia oraz wspomagania wymiany i korzystania z zestawów danych elektronicznych o terenie  
i przeszkodach przez ró�nych dostawców i u�ytkowników danych, stosowane s� serie norm ISO 19100 dotycz�ce informa-
cji geograficznej, jako ogólne ramy tworzenia danych. 

10.4.2 Szczegó�owy opis dost�pnych zestawów danych elektronicznych o terenie i przeszkodach zapewnia si� w oparciu  
o specyfikacj� produktów uzyskanych z danych o terenie, jak równie� o specyfikacj� produktów uzyskanych z danych  
o przeszkodach. Na podstawie tych specyfikacji u�ytkownicy �eglugi powietrznej b�d� mogli oceni	 te informacje i okre-
�li	, czy spe�niaj� one wymagania dotycz�ce ich zamierzonego wykorzystania (zastosowania). 

Uwaga. Norma ISO 19131 okre�la wymagania i zarys specyfikacji produktów uzyskanych z danych, w odniesieniu do 
informacji geograficznej. 

10.4.3 Ka�da specyfikacja produktów uzyskanych z danych o terenie powinna zawiera	 ogólny opis, zakres specyfikacji, 
identyfikacj� informacji, zawarto�	 i struktur� danych, system odniesienia, jako�	 danych, sposób pobierania, utrzymywa-
nia i przedstawiania danych, sposób dostarczania informacji, informacje dodatkowe i metadane. 

10.4.4 Ogólny zarys specyfikacji produktów uzyskanych z danych o terenie lub specyfikacji produktów uzyskanych z da-
nych o przeszkodach powinien zapewnia	 ogólne wiadomo�ci o produktach. Specyfikacja danych o terenie mo�e nie by	
jednorodna w ca�ej informacji i mo�e ró�ni	 si� w zale�no�ci od cz��ci zestawu danych. Dla ka�dego takiego podzbioru 
danych okre�la si� zakres specyfikacji. Informacja identyfikuj�ca dotycz�ca informacji uzyskanych z danych o terenie  
i przeszkodach zawiera: tytu� informacji, streszczenie, przeznaczenie i rozdzielczo�	 przestrzenn�, je�eli jest to w�a�ciwe 
(ogólna wskazówka o g�sto�ci danych przestrzennych), stref� geograficzn� pokryt� przez informacje uzyskane z danych  
i informacje uzupe�niaj�ce. 

10.4.5 Ka�da informacja o zawarto�ci zestawów danych o elementach terenu lub zestawów danych o elementach przeszkód 
jest opisana za pomoc� schematu zastosowania i katalogu elementów. Schemat zastosowania zawiera formalny opis struk-
tury danych i zawarto�ci zestawów danych, podczas gdy katalog elementów zawiera znaczenie wszystkich typów elemen-
tów wraz z ich atrybutami, dziedziny warto�ci atrybutów, rodzaje relacji mi�dzy typami elementów oraz dzia�anie elemen-
tów. Pokrycie jest uwa�ane za podtyp elementu i mo�na je otrzyma	 ze zbioru elementów o wspólnych atrybutach. Specy-
fikacje produktów uzyskanych z danych o terenie lub o przeszkodach wyra
nie wskazuj� pokrycie i/lub odwzorowanie, 
które obejmuj� oraz zawieraj� opis ka�dego z nich. 

Uwaga 1. Norma ISO 19109 zawiera zasady dotycz�ce schematu zastosowania, norma ISO 19110 opisuje metodolo-
gi� katalogowania elementów informacji geograficznej. 

Uwaga 2. Norma ISO 19123 zawiera schemat dla geometrii i funkcji pokrycia. 

10.4.6 Zarówno specyfikacje produktów uzyskanych z danych o terenie, jak i specyfikacje produktów uzyskanych z danych 
o przeszkodach powinny zawiera	 informacje, które pozwalaj� na zidentyfikowanie systemu odniesienia u�ytego w danym 
produkcie oraz okre�laj� przestrzenny i czasowy uk�ad odniesienia. Ponadto, obydwie specyfikacje dotycz�ce produktu 
uzyskanego z danych powinny okre�la	 wymagania dotycz�ce jako�ci danych dla ka�dego produktu. Obejmuje to informa-
cje o akceptowalnych poziomach zgodno�ci jako�ci i �rodków odpowiadaj�cych za jako�	 danych. Informacja ta dotyczy 
wszystkich elementów i podelementów jako�ci danych, nawet je�eli ma tylko stwierdzi	, �e okre�lony element lub pode-
lement jako�ci danych nie ma zastosowania. 

Uwaga. Norma ISO 19113 zawiera zasady jako�ci dotycz�ce informacji geograficznej, norma ISO 19114 obejmuje 
procedury oceny jako�ci.

18/11/1010-3
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10.4.7 Specyfikacje produktów uzyskanych z danych o terenie powinny obejmowa	 informacj� o pozyskiwaniu danych, 
która jest ogólnym opisem 
róde� i metod stosowanych do pozyskiwania danych o terenie. Zasady i kryteria stosowane do 
aktualizacji zestawów danych o terenie i  o przeszkodach powinny by	 podawane równie� ze specyfikacjami danych, ��cz-
nie z cz�stotliwo�ci� ich aktualizacji. Szczególne znaczenie ma informacja o utrzymywaniu zestawów danych o przeszko-
dach oraz wskazanie zasad, metod i kryteriów stosowanych do utrzymywania danych o przeszkodach. 

10.4.8 Specyfikacje produktów uzyskanych z danych o terenie powinny zawiera	 informacje o sposobie przedstawiania 
danych zawartych w zestawach danych, tj. graficznie, jako wykres lub obraz. Specyfikacje produktów o terenie i o prze-
szkodach powinny zawiera	 tak�e informacje w jaki sposób, w jakim formacie i na jakich no�nikach produkty s� dostar-
czane.

Uwaga. Norma ISO 19117 zawiera definicj� schematu opisuj�cego zobrazowanie informacji geograficznej, ��cznie 
z metodologi� opisu symboli oraz odwzorowania tego schematu w publikacji. 

10.4.9 Informacje o kluczowych elementach metadanych s� zawarte w specyfikacjach produktów. Wszelkie dodatkowe 
wymagane elementy metadanych s� wymienione w specyfikacji ka�dego produktu wraz z informacjami na temat formatu  
i kodowania metadanych. 

Uwaga. Norma ISO 19115 okre�la wymagania dotycz�ce metadanych informacji geograficznych. 

10.4.10 Specyfikacje danych o przeszkodach, wraz ze wspó�rz�dnymi geograficznymi dla ka�dego lotniska, w��czonymi 
do zbioru danych, powinny opisywa	 nast�puj�ce strefy: 

– strefy 2a, 2b, 2c, 2d; 

– sektor �cie�ki wznoszenia; 

– powierzchnie ograniczaj�ce przeszkody. 

10-4
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DODATEK 1. TRE�� ZBIORU INFORMACJI LOTNICZYCH (AIP) 
(patrz rozdzia� 4) 

CZ��� 1 — INFORMACJE OGÓLNE (GEN) 

Je�li Zbiór Informacji Lotniczych jest wydawany i dost�pny w wi�cej ni� jednym tomie, a ka�dy tom zawiera oddzielne 
Zmiany do AIP i Suplementy do AIP, to ka�dy z tomów musi równie� zawiera	 oddzielny wst�p, wykaz Zmian, wykaz 
Suplementów, wykaz kontrolny stron oraz list� poprawek r�cznych.

GEN 0.1 Wst�p

Zwi�z�y opis Zbioru Informacji Lotniczych (AIP) obejmuje: 

1) nazw� organu publikuj�cego AIP, 

2) stosowane dokumenty ICAO, 

3) struktur� AIP oraz ustalony cykl regularnych zmian,  

4) s�u�b�, do której mo�na zg�asza	 wszelkie zauwa�one b��dy lub opuszczenia. 

GEN 0.2 Wykaz Zmian do AIP 

Wykaz Zmian zwyk�ych oraz Zmian AIRAC do AIP (publikowanych zgodnie z cyklem AIRAC) zawiera: 

1) numer zmiany, 

2) dat� publikacji, 

3)  dat� wprowadzenia (w Zmianach AIRAC do AIP dat� wej�cia w �ycie), oraz 

4) podpis osoby, która wprowadzi�a Zmian� do AIP. 

GEN 0.3 Wykaz Suplementów do AIP 

Wykaz Suplementów do AIP zawiera: 

1) numer Suplementu, 

2) temat Suplementu, 

3) odpowiednie dzia�y AIP, 

4) okres wa�no�ci,

5) zapis o uniewa�nieniu. 

GEN 0.4 Wykaz kontrolny stron AIP 

Wykaz kontrolny stron AIP zawiera: 

1) numer strony/tytu� mapy, 

2) dat� publikacji informacji lub dat� jej wej�cia w �ycie, w formacie: dzie�, miesi�c (s�ownie) oraz rok. 
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GEN 0.5 Lista poprawek r�cznych do AIP 

Lista aktualnych poprawek odr�cznych zawiera: 

1) stron� (strony) AIP, której korekta dotyczy, 

2) tekst zmiany, 

3) numer Zmiany do AIP, która wprowadza ww. zmian�.

GEN 0.6 Spis tre�ci cz��ci 1 

Wykaz dzia�ów i poddzia�ów zawartych w cz��ci 1 AIP — Informacje ogólne (GEN). 

Uwaga. Poddzia�y mog� by	 podane w kolejno�ci alfabetycznej. 

GEN 1. KRAJOWE PRZEPISY I WYMAGANIA 

GEN 1.1 Wyznaczone w�adze

Adresy w�adz zwi�zanych z mi�dzynarodow� �eglug� powietrzn� (tj. lotnictwa cywilnego, meteorologicznych, celnych, 
Stra�y Granicznej, medycznych, odpowiedzialnych za taryfy op�at obowi�zuj�cych na lotniskach/heliportach i taryfy op�at
trasowych, kwarantanny rolniczej, odpowiedzialnych za badania wypadków lotniczych) zawiera, dla ka�dej wymienionej 
w�adzy:

1) wyznaczon� w�adz�,

2) nazw� wyznaczonej w�adzy,

3) adres pocztowy, 

4) numer telefonu, 

5) numer telefaksu, 

6) adres e-mail, 

7) adres sta�ej s�u�by lotniczej AFS, i 

8) adres strony internetowej, o ile jest dost�pna. 

GEN 1.2 Przylot, tranzyt i odlot statków powietrznych 

Przepisy i wymagania zwi�zane ze wst�pnym zawiadomieniem oraz wyst�powaniem o zgod� na przylot, tranzyt i odlot 
statków powietrznych wykonuj�cych loty mi�dzynarodowe. 

GEN 1.3 Przylot, tranzyt i odlot pasa
erów oraz za�óg

Przepisy (w��czaj�c w to przepisy celne, imigracyjne oraz o kwarantannie i wymagania zwi�zane ze wst�pnym zawiado-
mieniem i wyst�powaniem o zezwolenie) dotycz�ce przylotu, tranzytu i odlotu pasa�erów innych ni� emigranci oraz  
za�ogi. 

GEN 1.4 Przywóz, tranzyt i wywóz towaru 

Przepisy (w��czaj�c w to przepisy celne oraz wymagania zwi�zane z zawiadomieniem i wyst�powaniem o zezwolenie) 
dotycz�ce przywozu, tranzytu i wywozu towaru drog� lotnicz�.
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Uwaga. Ustalenia dotycz�ce u�atwienia przylotów i odlotów zwi�zanych z poszukiwaniem, ratownictwem, ewakuacj�,
badaniem, napraw� lub ratowaniem zaginionego albo uszkodzonego statku powietrznego podane s� w dziale GEN 3.6 
Poszukiwanie i ratownictwo. 

GEN 1.5 Przyrz�dy pok�adowe, wyposa
enie i dokumentacja statków powietrznych 

Zwi�z�y opis przyrz�dów, wyposa�enia i dokumentacji statków powietrznych obejmuje: 

1) przyrz�dy, wyposa�enie (w��cznie z wyposa�eniem ��czno�ci, nawigacji i dozorowania) oraz dokumenty, które musz�
znajdowa	 si� na pok�adzie statku powietrznego, jak równie� wszelkie wymagania dodatkowe w odniesieniu do zapi-
sów Za��cznika 6 cz��	 I, rozdzia�y 6 i 7; 

2) radiobikon ELT, urz�dzenia sygnalizacyjne oraz wyposa�enie do ratowania �ycia, tak jak podano w Za��czniku 6, 
cz��	 I, punkt 6.6 oraz cz��	 II, punkt 6.4, je�li na regionalnych posiedzeniach po�wi�conych �egludze powietrznej tak 
okre�lono dla lotów wykonywanych nad wyznaczonymi obszarami l�dowymi. 

GEN 1.6 Zestawienie przepisów krajowych oraz  
mi�dzynarodowych porozumie� i konwencji 

Wykaz nazw i odniesie� oraz, je�li ma to zastosowanie, streszczenia przepisów krajowych dotycz�ce �eglugi powietrznej, 
wraz z wykazem ratyfikowanych przez Pa�stwo mi�dzynarodowych porozumie� i konwencji. 

GEN 1.7 Odst�pstwa od Norm, Zalecanych Metod Post�powania i Procedur ICAO 

Wykaz znacz�cych ró�nic mi�dzy przepisami krajowymi a odpowiednimi przepisami ICAO zawiera: 

1) dokumenty ICAO, których dotyczy odst�pstwo (Za��cznik i numer wydania, punkt), 

2) tre�	 ró�nicy w pe�nym brzmieniu. 

W tym dziale musz� by	 wymienione wszystkie znacz�ce ró�nice. Wszystkie Za��czniki powinny by	 wymienione zgodnie 
z ich numeracj�. Je�li nie notuje si� odst�pstw od któregokolwiek z Za��czników, nale�y wpisa	 skrót NIL. Bezpo�rednio 
za opisanymi ró�nicami nale�y poda	 ró�nice b�d
 stopie� niezgodno�ci z procedurami regionalnymi (SUPPS), które doty-
cz� danego za��cznika.

GEN 2. TABELE I KODY 

GEN 2.1 System miar, znaki rejestracyjne statków powietrznych oraz dni �wi�teczne 

GEN 2.1.1 Jednostki miar

Opis u�ywanych jednostek miar, ��cznie z tabelami jednostek miar. 

GEN 2.1.2 Czasowy uk�ad odniesienia 

Opis stosowanego czasowego uk�adu odniesienia (kalendarz i system czasu), wraz z informacj� czy stosowane s� sezonowe 
zmiany czasu (z zimowego na letni i odwrotnie) i w jaki sposób czasowy uk�ad odniesienia podany jest w AIP.  

GEN 2.1.3 Poziomy uk�ad odniesienia

Zwi�z�y opis stosowanego poziomego (geodezyjnego) uk�adu odniesienia zawiera: 

1) nazw�/oznaczenie uk�adu odniesienia, 

2) okre�lenie stosowanej projekcji, 

3) okre�lenie stosowanej elipsoidy, 
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4) okre�lenie stosowanego uk�adu,

5) obszary stosowania,  

6) oznaczenie gwiazdk� * (je�li ma to zastosowanie) stosowane do wskazania tych wspó�rz�dnych geograficznych, które 
nie spe�niaj� wymaga� dok�adno�ci podanych w Za��czniku 11 i 14. 

GEN 2.1.4 Pionowy uk�ad odniesienia 

Zwi�z�y opis stosowanego pionowego uk�adu odniesienia zawiera: 

1) nazw�/oznaczenie uk�adu odniesienia, 

2) opis stosowanego modelu geoidy wraz z parametrami wymaganymi do transformacji wysoko�ci mi�dzy stosowanym 
modelem a EGM-96, oraz 

3) oznaczenie gwiazdk� * (je�li ma to zastosowanie) stosowane do wskazania tych wzniesie�/undulacji geoidy, które nie 
spe�niaj� wymaga� dok�adno�ci podanych w Za��czniku 14. 

GEN 2.1.5 Znaki przynale�no�ci pa�stwowej i znaki rejestracyjne 

Opis krajowych znaków przynale�no�ci pa�stwowej i znaków rejestracyjnych statków powietrznych. 

GEN 2.1.6 �wi�ta pa�stwowe i dni wolne od pracy 

Wykaz �wi�t pa�stwowych i dni wolnych od pracy w danym roku kalendarzowym, wraz z wykazem s�u�b, których te �wi�-
ta i dni dotycz�.

GEN 2.2 Skróty stosowane w publikacjach s�u
by informacji lotniczej 

Alfabetyczny wykaz skrótów i ich obja�nie� wykorzystywanych w AIP i podczas rozsy�ania informacji/danych lotniczych, 
wraz ze wskazaniem skrótów ró�ni�cych si� od zawartych w Procedurach s�u�b �eglugi powietrznej — Kody i skróty ICAO
(PANS-ABC, Doc 8400). 

Uwaga. Dozwolone jest opublikowanie s�owniczka okre�le
 i wyra�e
, u�o�onego w kolejno�ci alfabetycznej. 

GEN 2.3 Znaki umowne na mapach 

Wykaz znaków umownych na mapach, u�o�ony zgodnie z seri� wydawanych map, na których znaki te wyst�puj�.

GEN 2.4 Wska�niki lokalizacji  

Alfabetyczny wykaz wska
ników lokalizacji przydzielonych miejscom, w których znajduj� si� sta�e stacje lotnicze, u�y-
wany do kodowania i dekodowania nazw stacji. Wska
niki lokalizacji stacji, które nie s� przypisane do sta�ej s�u�by lotni-
czej (AFS), musz� by	 odpowiednio oznakowane. 

GEN 2.5 Wykaz pomocy radionawigacyjnych 

Alfabetycznie u�o�ony wykaz pomocy radionawigacyjnych zawiera: 

1) radiowy znak identyfikacyjny, 

2) nazw� stacji, 

3) rodzaj urz�dzenia/pomocy, 

4) oznaczenie, czy dane urz�dzenie spe�nia rol� pomocy trasowej (E), lotniskowej (A), czy podwójn� (AE). 

Załącznik 15 — Służby informacji lotniczej                                                                                                                   Dodatek 1



Dziennik Urzędowy
Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 6 — 971 — Poz. 21

 APP 1-5 18/11/10 

GEN 2.6 Tabele przeliczeniowe 

Tabele przeliczeniowe nast�puj�cych jednostek: 

1) mil morskich na kilometry i odwrotnie, 

2) stóp na metry i odwrotnie, 

3) dziesi�tnych cz��ci minut �uku na sekundy �uku i odwrotnie, 

4) inne tabele przeliczeniowe, w zale�no�ci od potrzeb. 

GEN 2.7 Tabele wschodu i zachodu S�o�ca 

Zwi�z�y opis kryteriów stosowanych do okre�lenia czasów podanych w tabelach wschodów i zachodów S�o�ca, wraz  
z alfabetyczn� list� lokalizacji, dla których czasy s� podane i odniesieniem do strony w tabeli zwi�zanej z t� lokalizacj�.
Tabele te dla wybranych lokalizacji zawieraj�:

1) nazw� stacji, 

2) wska
nik lokalizacji ICAO, 

3) wspó�rz�dne geograficzne w stopniach i minutach, 

4) dat�(-y), dla której(-ych) podano czasy, 

5) czas nastania urz�dowego �witu i zmroku, 

6) czas wschodu S�o�ca, 

7) czas zachodu S�o�ca,

8) czas zako�czenia urz�dowego �witu i zmroku. 

GEN 3. S	U�BY

GEN 3.1 S�u
by informacji lotniczej 

GEN 3.1.1 S�u�ba odpowiedzialna

Opis s�u�by informacji lotniczej (AIS) i jej g�ównych elementów zawiera: 

1) nazw� s�u�by, 

2) adres pocztowy, 

3) numer telefonu, 

4) numer telefaksu, 

5) adres e-mail, 

6) adres AFS, 

7) adres strony internetowej, o ile jest dost�pna, 

8) opis dokumentów ICAO, na podstawie których dzia�a dana s�u�ba i wskazanie dzia�u AIP, w którym podane s� ewentu-
alne ró�nice,

9) godziny pracy s�u�by, je�li dana s�u�ba nie pracuje przez ca�� dob�.

GEN 3.1.2 Zakres odpowiedzialno�ci

Opis zakresu odpowiedzialno�ci s�u�by informacji lotniczej. 
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GEN 3.1.3 Publikacje lotnicze 

Opis elementów Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczych obejmuje: 

1) AIP i odpowiednie Zmiany do AIP, 

2) Suplementy do AIP, 

3) AIC,

4) NOTAM oraz Biuletyny Informacji Przed Lotem (PIB), 

5) wykazy kontrolne oraz wykazy wa�nych NOTAM, oraz 

6) sposób uzyskiwania tych publikacji. 

Je�eli AIC wykorzystywany jest do oficjalnego og�oszenia cen publikacji, musi to zosta	 okre�lone w tym dziale AIP. 

GEN 3.1.4 Cykl AIRAC

Zwi�z�y opis aktualnego cyklu AIRAC, ��cznie z tabel� aktualnych i przysz�ych dat AIRAC. 

GEN 3.1.5 Informacje dost�pne przed lotem na lotniskach i w heliportach

Wykaz lotnisk/heliportów, na których regularnie jest dost�pna informacja przed lotem, ��cznie ze wskazaniem: 

1) elementów Zintegrowanych Pakietów Informacji Lotniczych, 

2) przechowywanych map i wykresów, 

3) ogólnego obszaru, do którego odnosz� si� posiadane dane. 

GEN 3.1.6 Dane elektroniczne o terenie i o przeszkodach 

Szczegó�y o sposobach pozyskiwania danych elektronicznych o terenie i o przeszkodach zawieraj�:

1) nazwisko osoby lub nazw� s�u�by lub organizacji odpowiedzialnej, 

2) adres pocztowy i e-mail osoby, s�u�by lub organizacji odpowiedzialnej, 

3) numer telefaksu osoby, s�u�by lub organizacji odpowiedzialnej, 

4) numer telefonu kontaktowego osoby, s�u�by lub organizacji odpowiedzialnej, 

5) godziny urz�dowania (czas, ��cznie ze stref� czasow�, kiedy mo�na si� kontaktowa	), 

6) informacj� o adresach poczty elektronicznej i/lub stronie internetowej, których mo�na u�y	 do skontaktowania si�
z osob�, s�u�b� lub organizacj�, oraz 

7) informacje uzupe�niaj�ce (o ile zachodzi taka potrzeba) o sposobie i czasie kontaktowania si� z osob�, s�u�b� lub orga-
nizacj�.

GEN 3.2 Mapy lotnicze 

GEN 3.2.1 S�u�by odpowiedzialne 

Opis s�u�by odpowiedzialnej za wydanie map lotniczych zawiera: 

1) nazw� s�u�by, 

2) adres pocztowy, 

3) numer telefonu, 

4) numer telefaksu, 

5) adres e-mail, 

6) adres AFS, 
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7) adres strony internetowej, o ile jest dost�pna, 

8) opis dokumentów ICAO, na podstawie których dzia�a dana s�u�ba i wskazanie dzia�u AIP, w którym podane s� ewen-
tualne ró�nice,

9) godziny pracy, je�li dana s�u�ba nie pracuje przez ca�� dob�.

GEN 3.2.2 Korekta map lotniczych 

Zwi�z�y opis dotycz�cy sposobu przegl�du i poprawiania map.  

GEN 3.2.3 Mo�liwo�	 zakupu map lotniczych 

Szczegó�y dotycz�ce mo�liwo�ci nabycia map obejmuj�:

1) wyznaczon� do sprzeda�y s�u�b�/agencj� handlow�,

2) adres pocztowy, 

3) numer telefonu, 

4) numer telefaksu, 

5) adres e-mail, 

6) adres AFS, i 

7) adres strony internetowej, o ile jest dost�pna. 

GEN 3.2.4 Dost�pne rodzaje map lotniczych 

Wykaz dost�pnych rodzajów map lotniczych, wraz z ogólnym opisem ka�dego rodzaju mapy i wskazaniem jej przezna-
czenia.

GEN 3.2.5 Wykaz dost�pnych map lotniczych 

Wykaz dost�pnych map lotniczych zawiera: 

1) nazw� poszczególnych rodzajów map, 

2) skal� map ka�dego rodzaju, 

3) nazw� i/lub liczb� map lub arkuszy w ka�dym rodzaju, 

4) cen� za arkusz, 

5) dat� ostatniej korekty. 

GEN 3.2.6 Skorowidz Lotniczej Mapy  
�wiata (WAC) — ICAO 1:1 000 000

Skorowidz map obejmuj�cy pokrycie i uk�ad arkuszy Lotniczej Mapy �wiata — ICAO w skali 1:1 000 000, wydawanej 
przez Pa�stwo. Je�li zamiast niej wydawana jest Mapa Lotnicza — ICAO w skali 1:500 000, to nale�y wykorzysta	 skoro-
widz map obejmuj�cy pokrycie oraz uk�ad arkuszy Mapy Lotniczej — ICAO w skali 1:500 000. 

GEN 3.2.7 Mapy topograficzne 

Szczegó�y informuj�ce o sposobie nabywania map topograficznych zawieraj�:

1) nazw� wyznaczonej do sprzeda�y s�u�by/agencji handlowej, 

2) adres pocztowy, 

3) numer telefonu, 

4) numer telefaksu, 
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5) adres e-mail, 

6) adres AFS, i 

7) adres strony internetowej, o ile jest dost�pna. 

GEN 3.2.8 Korekty do map niew��czanych do AIP  

Wykaz korekt do map lotniczych niew��czanych do AIP lub informacja o mo�liwo�ci uzyskania takich danych. 

GEN 3.3 S�u
by ruchu lotniczego 

GEN 3.3.1 S�u�ba odpowiedzialna 

Opis s�u�by ruchu lotniczego oraz jej g�ównych elementów zawiera: 

1) nazw� s�u�by, 

2) adres pocztowy, 

3) numer telefonu, 

4) numer telefaksu, 

5) adres e-mail, 

6) adres AFS,  

7) adres strony internetowej, o ile jest dost�pna, 

8) opis dokumentów ICAO, na podstawie których dzia�a dana s�u�ba i wskazanie dzia�u AIP, w którym podane s� ewen-
tualne ró�nice,

9) godziny pracy, je�li dana s�u�ba nie pracuje przez ca�� dob�.

GEN 3.3.2 Obszar odpowiedzialno�ci

Zwi�z�y opis obszaru odpowiedzialno�ci, w którym zapewniane s� s�u�by ruchu lotniczego. 

GEN 3.3.3 Rodzaje s�u�b

Zwi�z�y opis g�ównych rodzajów zapewnianych s�u�b ruchu lotniczego. 

GEN 3.3.4 Koordynacja mi�dzy u�ytkownikiem i ATS 

Ogólne warunki, zgodnie z którymi dokonywana jest koordynacja mi�dzy u�ytkownikiem i s�u�bami ATS. 

GEN 3.3.5 Minimalna wysoko�	 bezwzgl�dna lotu

Kryteria stosowane do wyznaczania minimalnych wysoko�ci bezwzgl�dnych lotu. 

GEN 3.3.6 Wykaz adresów organów ATS 

Alfabetyczny wykaz organów ATS oraz ich adresów zawiera: 

1) nazw� organu, 

2) adres pocztowy, 

3) numer telefonu, 

4) numer telefaksu, 
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5) adres email, 

6) adres AFS, i 

7) adres strony internetowej, o ile jest dost�pna. 

GEN 3.4 S�u
by ��czno�ci

GEN 3.4.1 S�u�ba odpowiedzialna

Opis s�u�by odpowiedzialnej za zapewnienie ��czno�ci oraz za urz�dzenia nawigacyjne zawiera:  

1) nazw� s�u�by, 

2) adres pocztowy, 

3) numer telefonu, 

4) numer telefaksu, 

5) adres e-mail, 

6) adres AFS, 

7) adres strony internetowej, o ile jest dost�pna, 

8) opis dokumentów ICAO, na podstawie których dzia�a dana s�u�ba i wskazanie dzia�u AIP, w którym podane s� ewen-
tualne ró�nice,

9) godziny pracy, je�li dana s�u�ba nie pracuje przez ca�� dob�.

GEN 3.4.2 Obszar odpowiedzialno�ci

Zwi�z�y opis obszaru odpowiedzialno�ci, w którym zapewniana jest s�u�ba ��czno�ci.

GEN 3.4.3 Rodzaje us�ug 

Zwi�z�y opis g�ównych us�ug oraz dost�pnych urz�dze� nawigacyjnych zawiera: 

1) s�u�by radionawigacyjne, 

2) us�ugi transmisji fonicznej i/lub transmisji danych,  

3) s�u�b� rozg�aszania, 

4) stosowany j�zyk (-i),  

5) wskazanie, gdzie mo�na uzyska	 szczegó�owe informacje. 

GEN 3.4.4 Wymagania i warunki 

Zwi�z�y opis wymaga� i warunków, zgodnie z którymi dzia�a s�u�ba ��czno�ci.

GEN 3.5 S�u
ba meteorologiczna 

GEN 3.5.1 S�u�ba odpowiedzialna

Zwi�z�y opis s�u�by meteorologicznej odpowiedzialnej za zapewnienie informacji meteorologicznych zawiera: 

1) nazw� s�u�by, 

2) adres pocztowy, 

3) numer telefonu, 
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4) numer telefaksu, 

5) adres e-mail, 

6) adres AFS, 

7) adres strony internetowej, o ile jest dost�pna, 

8) opis dokumentów ICAO, na podstawie których dzia�a dana s�u�ba i wskazanie dzia�u AIP, w którym podane s� ewen-
tualne ró�nice,

9) godziny pracy, je�li dana s�u�ba nie pracuje przez ca�� dob�.

GEN 3.5.2 Obszar odpowiedzialno�ci

Zwi�z�y opis obszaru i/lub tras lotniczych, w których dzia�a s�u�ba meteorologiczna. 

GEN 3.5.3 Obserwacje i komunikaty meteorologiczne 

Szczegó�owy opis obserwacji i komunikatów meteorologicznych zapewnianych dla potrzeb mi�dzynarodowej �eglugi 
powietrznej, ��cznie z: 

1) nazw� stacji i przydzielonym wska
nikiem lokalizacji ICAO, 

2) rodzajem i cz�stotliwo�ci� obserwacji oraz informacj� o automatycznym wyposa�eniu obserwacyjnym, 

3) rodzajami komunikatów meteorologicznych (np. METAR) oraz dost�pno�ci� prognoz TREND, 

4) okre�lonym rodzajem systemu obserwacji oraz liczb� punktów wykorzystywanych do obserwacji i przedstawiania 
komunikatów dotycz�cych wiatru przyziemnego, widzialno�ci RVR, podstawy chmur, temperatury oraz, gdzie jest to 
stosowne, uskoku wiatru (np. anemometr przy skrzy�owaniu dróg startowych, transmisjometr w pobli�u punktów 
przyziemienia oraz krzy�ówek), 

5) godzinami pracy, 

6) danymi o dost�pno�ci lotniczej informacji klimatologicznej. 

GEN 3.5.4 Rodzaje us�ug

Zwi�z�y opis �wiadczonych podstawowych us�ug, ��cznie ze szczegó�owymi informacjami na temat odprawy przed lotem, 
konsultacji, sposobów prezentacji informacji meteorologicznej, dokumentacji lotniczej dla pilotów, dost�pnej dla u�ytkow-
ników i cz�onków za�óg lotniczych oraz metod i �rodków u�ywanych do zapewnienia informacji meteorologicznej. 

GEN 3.5.5 Zawiadomienia wymagane od u�ytkowników 

Minimalne wyprzedzenie wymagane przez w�adz� meteorologiczn�, z jakim u�ytkownicy powinni informowa	 o swoich 
potrzebach dotycz�cych odprawy, konsultacji, meteorologicznej dokumentacji lotniczej dla za�óg oraz udzielenia innych 
informacji meteorologicznych lub danych na temat zmian. 

GEN 3.5.6 Meldunki ze statków powietrznych 

Wymagania w�adzy meteorologicznej dotycz�ce sporz�dzania i przekazywania meldunków ze statków powietrznych. 

GEN 3.5.7 VOLMET 

Opis komunikatu VOLMET i/lub D-VOLMET zawiera: 

1) nazw� stacji rozg�aszaj�cej, 

2) znak wywo�awczy lub nazw� oraz rodzaj emisji, 

3) cz�stotliwo�	 lub cz�stotliwo�ci rozg�aszania, 

4) okres rozg�aszania, 
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5) godziny pracy, 

6) wykaz lotnisk/heliportów, których dotycz� komunikaty i/lub prognozy,  

7) zawarto�	 i uk�ad komunikatów, prognoz i informacji SIGMET, jak równie� uwagi. 

GEN 3.5.8 SIGMET i AIRMET 

Opis obserwacji meteorologicznych zapewnianych w rejonach informacji powietrznych (FIR) lub w obszarach kontrolo-
wanych, w których zapewniane s� s�u�by ruchu lotniczego, wraz z wykazem meteorologicznych biur nadzoru, ze wskaza-
niem: 

1) nazwy meteorologicznego biura nadzoru i jego wska
nika lokalizacji ICAO, 

2) godzin pracy, 

3) obs�ugiwanych rejonów informacji powietrznej (FIR) lub obszaru(-ów) kontrolowanego(-ych), 

4) rodzajów wydawanych komunikatów SIGMET (SIGMET, SST SIGMET) oraz ich okresów wa�no�ci,

5) okre�lonych procedur dotycz�cych informacji SIGMET (np. dla py�u wulkanicznego, cyklonów tropikalnych), 

6) procedur stosowanych w przypadku informacji AIRMET (zgodnie z odpowiednimi regionalnymi porozumieniami w 
sprawie �eglugi powietrznej) 

7) organów s�u�b ruchu lotniczego, którym dostarczana jest informacja SIGMET i AIRMET, 

8) informacji dodatkowych (np. dotycz�cych ogranicze� tej us�ugi itp.). 

GEN 3.5.9 Inne zautomatyzowane us�ugi meteorologiczne 

Opis dost�pnych zautomatyzowanych us�ug przeznaczonych do zapewniania informacji meteorologicznych (np. informacja 
meteorologiczna przed odlotem dost�pna telefonicznie i/lub za pomoc� modemu, komputera) zawiera: 

1) nazw� us�ugi, 

2) dost�pne informacje, 

3) obszary, trasy i lotniska obj�te t� informacj�,

4) numer(-y) telefonu, telefaksu, e-mail oraz adres strony internetowej, o ile jest dost�pna. 

GEN 3.6 Poszukiwanie i ratownictwo 

GEN 3.6.1 S�u�by odpowiedzialne 

Zwi�z�y opis s�u�b odpowiedzialnych za zapewnienie poszukiwania i ratownictwa (SAR) zawiera: 

1) nazw� s�u�by/organu, 

2) adres pocztowy, 

3) numer telefonu, 

4) numer telefaksu, 

5) adres e-mail, 

6) adres AFS, 

7) adres strony internetowej, o ile jest dost�pna, i 

8) wykaz dokumentów ICAO, na podstawie których dzia�a dana s�u�ba i wskazanie dzia�u AIP, w którym podane s�
ewentualne ró�nice.
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GEN 3.6.2 Obszar odpowiedzialno�ci

Zwi�z�y opis obszaru odpowiedzialno�ci, w którym zapewniana jest s�u�ba poszukiwania i ratownictwa. 

GEN 3.6.3 Rodzaje us�ug

Zwi�z�y opis rodzajów zapewnianych s�u�b oraz dost�pnych urz�dze� i instalacji z geograficznym zobrazowaniem zasi�gu 
ich dzia�ania, a gdy jest to potrzebne — ze wskazaniem przypadków, w których obszar dzia�ania lotniczej s�u�by SAR 
uzale�niony jest od intensywno�ci wykorzystania danej przestrzeni. 

GEN 3.6.4 Porozumienia SAR 

Zwi�z�y opis obowi�zuj�cych porozumie� SAR, ��cznie z ustaleniami dotycz�cymi u�atwie� przylotu i odlotu statków 
powietrznych innych Pa�stw w czasie dzia�a� poszukiwawczo-ratowniczych, napraw lub ewakuacji w zwi�zku z zagini�-
ciem lub uszkodzeniem statku powietrznego, zarówno po zawiadomieniu z powietrza, jak i po przekazaniu planu lotu. 

GEN 3.6.5 Warunki dost�pno�ci

Zwi�z�y opis ustale� dotycz�cych poszukiwania i ratownictwa ��cznie z ogólnymi warunkami, na jakich ta s�u�ba i jej 
urz�dzenia s� dost�pne do u�ytku mi�dzynarodowego, ��cznie ze wskazaniem czy urz�dzenie, dost�pne dla poszukiwania  
i ratownictwa, jest wyspecjalizowane w technikach i funkcjach SAR, czy te� jest u�ywane do innych celów i zosta�o jedy-
nie przystosowane do potrzeb SAR poprzez szkolenie obs�ugi i odpowiednie wyposa�enie, czy te� jest tylko dost�pne oka-
zjonalnie do prac zwi�zanych z poszukiwaniem i ratownictwem, bez �adnego szczególnego szkolenia lub przygotowania. 

GEN 3.6.6 Stosowane procedury i sygna�y

Zwi�z�y opis procedur i sygna�ów stosowanych przez ratowniczy statek powietrzny oraz tabela zawieraj�ca sygna�y wyko-
rzystywane przez rozbitków. 

GEN 4. OP�ATY ZA KORZYSTANIE  
Z LOTNISK/HELIPORTÓW ORAZ ZA US�UGI NAWIGACYJNE 

Je�li dane dotycz�ce op�at nie s� podane w tym dziale, nale�y wskaza	 miejsce, w którym mo�na znale�	 informacje na ten 
temat. 

GEN 4.1. Op�aty za korzystanie z lotniska/heliportu 

Zwi�z�y opis rodzajów op�at pobieranych na lotniskach/heliportach dost�pnych dla u�ytku mi�dzynarodowego obejmuje: 

1) l�dowanie statku powietrznego, 

2) postój, hangarowanie oraz d�ugotrwa�y postój, 

3) obs�ug� pasa�erów, 

4) bezpiecze
stwo, 

5) op�aty zwi�zane z ha�asem, 

6) inne (us�ugi celne, medyczne, s�u�by graniczne itp.), 

7) zwolnienia od op�at oraz stosowane zni�ki,

8) sposoby regulowania nale�no�ci.

GEN 4.2 Op�aty za us�ugi nawigacyjne 

Zwi�z�y opis op�at pobieranych za �wiadczone us�ugi nawigacyjne obejmuje:  

1) s�u�b� kontroli zbli�ania, 

2) trasowe us�ugi nawigacyjne, 
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3) podstawy naliczania op�at za us�ugi nawigacyjne, zwolnienia od op�at i stosowane zni�ki,

4) sposoby regulowania nale�no�ci.

CZ��� 2 — TRASA (ENR) 
Je�li Zbiór Informacji Lotniczych jest wydawany i dost�pny w wi�cej ni� jednym tomie, a ka�dy tom zawiera oddzielne 
Zmiany do AIP i Suplementy do AIP, to ka�dy z tomów musi zawiera	 oddzielny wst�p, wykaz Zmian, wykaz Suplemen-
tów, wykaz kontrolny stron oraz wykaz poprawek r�cznych. W przypadku, gdy Zbiór Informacji Lotniczych wydawany 
jest w jednym tomie, przy ka�dym powy�szym poddziale nale�y wpisa	 uwag� „nie dotyczy”. 

W odpowiednim poddziale nale�y umie�ci	 odno�nik wskazuj�cy wyst�puj�ce ró�nice mi�dzy przepisami krajowymi  
a Normami i Zalecanymi Metodami Post�powania ICAO i procedurami oraz zaznaczy	, �e s� one podane szczegó�owo  
w GEN 1.7. 

ENR 0.6  Spis tre�ci cz��ci 2 

Lista dzia�ów i poddzia�ów zawarta w cz��ci 2 — Trasa. 

Uwaga. Poddzia�y mog� by	 podane w kolejno�ci alfabetycznej. 

ENR 1. PRZEPISY I PROCEDURY OGÓLNE 

ENR 1.1 Przepisy ogólne 

Nale�y opublikowa	 stosowane przepisy ogólne. 

ENR 1.2 Przepisy dotycz�ce lotów 
z widoczno�ci�

Nale�y opublikowa	 stosowane przepisy dotycz�ce lotów z widoczno�ci�.

ENR 1.3 Przepisy dotycz�ce lotów wed�ug wskaza� przyrz�dów

Nale�y opublikowa	 stosowane przepisy dotycz�ce lotów wed�ug wskaza� przyrz�dów. 

ENR 1.4 Klasyfikacja przestrzeni powietrznej ATS 

Opis klas przestrzeni powietrznej ATS, w formie tabeli podanej w Za��czniku 11, dodatek 4, wraz z odpowiednim ozna-
czeniem klas przestrzeni, które nie s� stosowane. 

ENR 1.5 Procedury oczekiwania, przylotu oraz odlotu 

ENR 1.5.1 Wst�p

Nale�y poda	 kryteria, na podstawie których ustanowiono procedury oczekiwania, podej�cia i odlotu. Je�eli zachodz� ró�-
nice w stosunku do ustale� ICAO, wówczas stosowane kryteria nale�y poda	 w formie tabeli. 

ENR 1.5.2 Przyloty 

Nale�y poda	 opis procedur (konwencjonalnych, nawigacji obszarowej lub obu) wspólnych w przestrzeni tej samej klasy 
dla statków powietrznych przylatuj�cych. Je�li w rejonie kontrolowanym lotniska stosowane s� inne procedury, to nale�y
zamie�ci	 odpowiedni� uwag�, wraz ze wskazaniem, gdzie mo�na znale
	 opis tych procedur. 
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ENR 1.5.3 Odloty 

Nale�y poda	 opis procedur (konwencjonalnych, nawigacji obszarowej lub obu) wspólnych w przestrzeni tej samej klasy 
dla statków powietrznych odlatuj�cych z dowolnego lotniska/heliportu. 

ENR 1.6 S�u
by i procedury dozorowania ATS  

ENR 1.6.1 Radar pierwotny 

Opis s�u�b i procedur dotycz�cych stosowania radaru pierwotnego obejmuje: 

1) us�ugi dodatkowe, 

2) zastosowanie s�u�by kontroli radarowej, 

3) procedury zwi�zane z uszkodzeniem radaru i utrat� ��czno�ci ziemia – statek powietrzny, 

4) procedury meldowania pozycji fonicznie i za pomoc� ��cza CPDLC, 

5) graficzne zobrazowanie pokrycia radarowego. 

ENR 1.6.2 Wtórny radar dozorowania (SSR) 

Opis procedur operacyjnych wtórnego radaru dozorowania (SSR) obejmuje: 

1) procedury alarmowe, 

2) procedury dotycz�ce utraty ��czno�ci ziemia – statek  powietrzny i procedury stosowane w przypadku bezprawnej 
ingerencji, 

3) system przydzia�u kodów SSR, 

4) procedury meldowania pozycji fonicznie i za pomoc� ��cza CPDLC, 

5) graficzne zobrazowanie pokrycia radaru wtórnego. 

Uwaga. Opis procedur radaru (SSR) jest szczególnie wa�ny w obszarach lub na trasach, gdzie istnieje mo�liwo�	
przechwycenia statku powietrznego. 

ENR 1.6.3 Automatyczne zale�ne dozorowanie ADS-B 

Opis procedur operacyjnych automatycznego zale�nego dozorowania ADS-B obejmuje: 

1) procedury alarmowe, 

2) procedury dotycz�ce utraty ��czno�ci ziemia – statek  powietrzny i procedury stosowane w przypadku bezprawnej 
ingerencji, 

3) wymagania identyfikacji statków powietrznych, 

4) procedury meldowania pozycji fonicznie i za pomoc� ��cza CPDLC, 

5) graficzne zobrazowanie pokrycia ADS-B. 

Uwaga. Dane na temat ADS-B s� szczególnie wa�ne w obszarach lub na trasach, gdzie istnieje mo�liwo�	 przechwy-
cenia statku powietrznego. 

ENR 1.7 Procedury nastawiania wysoko�ciomierza 

Nale�y opisa	 stosowane procedury nastawiania wysoko�ciomierza, ujmuj�c:

1) zwi�z�y opis dokumentów ICAO, na podstawie których opracowano procedury nastawiania wysoko�ciomierza, wraz  
z ewentualnymi ró�nicami w odniesieniu do stosownych ustale� ICAO, je�eli takie wyst�puj�,

2) podstawowe procedury nastawiania wysoko�ciomierza, 

3) opis regionu(-ów) nastawiania wysoko�ciomierza, 
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4) procedury odnosz�ce si� do u�ytkowników (��cznie z pilotami),  

5) tabel� poziomów przelotu. 

ENR 1.8 Dodatkowe procedury regionalne 

Nale�y opisa	 dodatkowe procedury regionalne (SUPPS) dotycz�ce ca�ego rejonu odpowiedzialno�ci, wraz z odpowiednio 
zaznaczonymi ró�nicami krajowymi, je�eli takie wyst�puj�.

ENR 1.9 Zarz�dzanie przep�ywem ruchu lotniczego 

Zwi�z�y opis systemu zarz�dzania przep�ywem ruchu lotniczego (ATFM) obejmuje: 

1) struktur� ATFM, obs�ugiwany obszar, zapewnian� s�u�b�, lokalizacj� organu(-ów) i godziny pracy, 

2) rodzaje depesz przep�ywu i opis ich formatów, 

3) procedury dotycz�ce odlatuj�cych statków powietrznych, zawieraj�ce:

a) s�u�b� odpowiedzialn� za zapewnienie informacji o stosowanych �rodkach ATFM, 

b) wymagania odnosz�ce si� do planu lotu, 

c) przydzielanie slotów. 

ENR 1.10 Planowanie lotów 

Nale�y zamie�ci	 wszystkie informacje o ograniczeniach lub porady odnosz�ce si� do fazy planowania lotu, które mog�
pomóc u�ytkownikowi przedstawi	 informacje o zamierzonej operacji lotniczej, obejmuj�ce:

1) procedury sk�adania planów lotu, 

2) system powtarzalnych planów lotu, 

3) zmiany do z�o�onych planów lotu. 

ENR 1.11 Adresowanie depesz planu lotu 

Nale�y przedstawi	 w formie tabelarycznej adresy, na które nale�y rozsy�a	 plany lotu, podaj�c:

1) kategorie lotu (VFR, IFR lub obie), 

2) tras� (do lub przez FIR i/lub TMA), 

3) adres odbiorcy depeszy. 

ENR 1.12 Przechwytywanie cywilnych statków powietrznych 

Nale�y opisa	, w pe�nym zakresie, procedury i sygna�y wzrokowe stosowane podczas przechwytywania, z wyra
nym 
wskazaniem czy stosowane s� ustalenia ICAO, a je�li nie — nale�y poda	 ró�nice w pe�nym brzmieniu. 

ENR 1.13 Bezprawna ingerencja 

Nale�y opisa	 odpowiednie procedury stosowane w razie zaistnienia bezprawnej ingerencji. 

ENR 1.14 Nieprawid�owo�ci w ruchu lotniczym 

Opis systemu zg�aszania nieprawid�owo�ci w ruchu lotniczym zawiera: 

1) definicj� nieprawid�owo�ci w ruchu lotniczym, 

2) korzystanie z formularza meldunku o nieprawid�owo�ci w ruchu lotniczym, 

3) procedury zg�aszania (��cznie z procedurami stosowanymi w czasie trwania lotu),  

4) cel zg�aszania i przetwarzania informacji zawartych w formularzu o nieprawid�owo�ci w ruchu lotniczym. 
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ENR 2. PRZESTRZE� POWIETRZNA S	U�B

RUCHU LOTNICZEGO 

ENR 2.1 FIR, UIR, TMA 

Szczegó�owy opis rejonów informacji powietrznej (FIR), górnych rejonów informacji powietrznej (UIR) oraz rejonów 
kontrolowanych lotnisk lub w�z�ów lotnisk (TMA), obejmuje: 

1) nazw�, wspó�rz�dne geograficzne (wyra�one w stopniach i minutach) okre�laj�ce poziome granice FIR/UIR, wspó�-
rz�dne geograficzne (wyra�one w stopniach, minutach i sekundach) okre�laj�ce poziome granice TMA, granice piono-
we oraz klasy przestrzeni powietrznej, 

2) okre�lenie organu zapewniaj�cego dan� s�u�b�,

3) znak wywo�awczy stacji lotniczej obs�uguj�cej dany organ i u�ywany(-e) j�zyk(-i) oraz okre�lenie obszaru i warunków 
ich u�ywania, je�li ma to zastosowanie, 

4) cz�stotliwo�ci, uzupe�nione wskazaniami dotycz�cymi ich stosowania do okre�lonych celów, 

5) uwagi. 

W tym poddziale nale�y równie� opisa	 strefy kontrolowane wokó� wojskowych baz lotniczych, które nie zosta�y opi-
sane w innych cz��ciach AIP. Przestrzenie powietrzne lub ich cz��ci, w których, w celu wyeliminowania lub zredukowania 
potrzeby przechwycenia dla wszystkich lotów, maj� zastosowanie przepisy Za��cznika 2 (dotycz�ce planów lotów, usta-
nowienia ��czno�ci dwukierunkowej i nadawania meldunków pozycyjnych) i/lub w których istnieje mo�liwo�	 przechwy-
cenia i wymagane jest prowadzenie sta�ego nas�uchu na cz�stotliwo�ci alarmowej VHF 121,5 MHz, musz� by	 opatrzone 
stosown� uwag�.

Opis wyznaczonych przestrzeni, w których wymagane jest posiadanie na pok�adzie statku powietrznego radiobikonu  
ELT i prowadzenie sta�ego nas�uchu na cz�stotliwo�ci alarmowej 121,5 MHz, z wyj�tkiem tych okresów, gdy statki po-
wietrzne prowadz� ��czno�	 na innych cz�stotliwo�ciach VHF, lub gdy ograniczenia w wyposa�eniu pok�adowym lub 
obowi�zki za�ogi statku powietrznego nie pozwalaj� na prowadzenie nas�uchu na dwóch cz�stotliwo�ciach jednocze�nie. 

Uwaga. Pozosta�e rodzaje przestrzeni wokó� cywilnych lotnisk/heliportów, tj. strefy kontrolowane i strefy ruchu lotni-
skowego, opisane s� w odpowiednim dziale dotycz�cym lotniska lub heliportu. 

ENR 2.2 Inna przestrze� regulowana 

Szczegó�owy opis innych rodzajów przestrzeni regulowanej i klasyfikacja tej przestrzeni. 

ENR 3. DROGI LOTNICZE ATS 

Uwaga 1. Namiary, k�ty drogi i radiale s� zwykle okre�lane w odniesieniu do pó�nocy magnetycznej. W obszarach po-
�o�onych na du�ej szeroko�ci geograficznej, gdzie w�adza lotnicza uzna�a, �e jest to niepraktyczne, dozwolone jest u�ycie 
innego odpowiedniego odniesienia, np. pó�nocy geograficznej b�d� siatki gridowej. 

Uwaga 2. Je�eli droga zmienia kierunek mi�dzy danymi pomocami nawigacyjnymi, nie nale�y wykazywa	 dla ka�dego 
odcinka drogi punktów zmiany namiaru, ustalonych w punktach po�rednich mi�dzy dwoma pomocami radionawigacyjnymi 
lub wyznaczonych na przeci�ciu si� dwóch radiali, je�li podano ogóln� informacj� o ich istnieniu. 

ENR 3.1 Dolne drogi lotnicze ATS 

Szczegó�owy opis dolnych tras ATS zawiera: 

1) oznacznik trasy lotniczej, oznaczenie specyfikacji nawigacji maj�cej zastosowanie na poszczególnych odcinkach, na-
zwy, oznaczniki kodowe lub nazwy kodowe i wspó�rz�dne geograficzne (wyra�one w stopniach, minutach i sekundach) 
wszystkich znacz�cych punktów nawigacyjnych okre�laj�cych dan� tras�, ��cznie z punktami meldowania „obowi�z-
kowymi” lub „na ��danie”; 
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2) k�ty drogi lub radiale VOR (wyra�one z dok�adno�ci� do najbli�szego stopnia), odleg�o�	 geodezyjn� (wyra�on�
z dok�adno�ci� do najbli�szej dziesi�tej cz��ci kilometra lub dziesi�tej cz��ci mili morskiej) mi�dzy wszystkimi znacz�-
cymi punktami nawigacyjnymi i, w przypadku radiali VOR, punkty zmiany namiaru; 

3) górne i dolne granice lub minimalne wysoko�ci bezwzgl�dne na trasie (wyra�one z dok�adno�ci� do najbli�szych 50 m 
lub 100 ft, z zaokr�gleniem do wy�szej warto�ci) oraz klasyfikacj� przestrzeni powietrznej; 

4) granice poziome oraz wysoko�ci bezwzgl�dne zapewniaj�ce minimalne przewy�szenie nad przeszkodami; 

5) kierunek poziomów przelotów; 

6) uwagi, ��cznie ze wskazaniem organu sprawuj�cego kontrol�, przydzielonego mu kana�u ��czno�ci oraz, wed�ug po-
trzeby, adresu logowania i jakiekolwiek ograniczenia specyfikacji nawigacji. 

Uwaga. Zgodnie z Za��cznikiem 11, Dodatek 1, dla celów zwi�zanych z planowaniem lotu, zdefiniowana specyfikacja 
nawigacji nie jest uwa�ana za integraln� cz��	 oznacznika trasy. 

ENR 3.2 Górne drogi lotnicze ATS 

Szczegó�owy opis górnych tras ATS zawiera: 

1) oznacznik trasy lotniczej, oznaczenie specyfikacji nawigacji, maj�cej zastosowanie na poszczególnych odcinkach, 
nazwy, oznaczniki kodowe lub nazwy kodowe i wspó�rz�dne geograficzne (wyra�one w stopniach, minutach i sekun-
dach) wszystkich znacz�cych punktów nawigacyjnych okre�laj�cych dan� tras�, ��cznie z punktami meldowania 
„obowi�zkowymi” lub „na ��danie”, 

2) k�ty drogi lub radiale VOR (wyra�one z dok�adno�ci� do najbli�szego stopnia), odleg�o�	 geodezyjn� (wyra�ona  
z dok�adno�ci� do najbli�szej dziesi�tej cz��ci kilometra lub dziesi�tej cz��ci mili morskiej) mi�dzy wszystkimi zna-
cz�cymi punktami nawigacyjnymi i w przypadku radiali VOR, punkty zmiany namiaru, 

3) górne i dolne granice oraz klasyfikacj� przestrzeni powietrznej, 

4) granice poziome, 

5) kierunek poziomów przelotów,  

6) uwagi, ��cznie ze wskazaniem organu sprawuj�cego kontrol� oraz przydzielonego mu kana�u ��czno�ci oraz, wed�ug 
potrzeby, adresu logowania i jakiekolwiek ograniczenia specyfikacji nawigacji. 

Uwaga. Zgodnie z Za��cznikiem 11, Dodatek 1, dla celów zwi�zanych z planowaniem lotu, zdefiniowana specyfikacja 
nawigacji nie jest uwa�ana za integraln� cz��	 oznacznika trasy. 

ENR 3.3 Drogi nawigacji obszarowej 

Szczegó�owy opis tras nawigacji obszarowej RNAV zawiera: 
1) oznacznik trasy lotniczej, oznaczenie specyfikacji nawigacji maj�cej zastosowanie na poszczególnych odcinkach, 

nazwy, oznaczniki kodowe lub nazwy kodowe i wspó�rz�dne geograficzne (wyra�one w stopniach, minutach i sekun-
dach) wszystkich znacz�cych punktów nawigacyjnych okre�laj�cych dan� tras�, ��cznie z punktami meldowania 
„obowi�zkowymi” lub „na ��danie”; 

2) w odniesieniu do punktów drogi RNAV okre�laj�cych trasy nawigacji obszarowej w oparciu o VOR/DME, dodatko-
wo:

a) znak rozpoznawczy stacji odniesienia VOR/DME, 

b) namiar (wyra�ony z dok�adno�ci� do najbli�szego stopnia) i odleg�o�	 (wyra�on� z dok�adno�ci� do najbli�szej jed-
nej dziesi�tej mili morskiej) od stacji odniesienia VOR/DME, je�eli okre�lony punkt drogi RNAV nie pokrywa si�
z tym wyposa�eniem,  

c) wzniesienie nad poziomem morza anteny nadawczej DME (wyra�one z dok�adno�ci� do najbli�szych 30 m/100 ft); 

3) odleg�o�	 geodezyjn� (wyra�on� z dok�adno�ci� do najbli�szej dziesi�tej cz��ci kilometra lub dziesi�tej cz��ci mili 
morskiej) mi�dzy okre�lonymi punktami ko�cowymi oraz odleg�o�	 mi�dzy ka�dym wyznaczonym znacz�cym punk-
tem nawigacyjnym; 

4) górne i dolne granice oraz klas�(-y) przestrzeni; 

5) kierunek poziomów przelotów; 
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6) uwagi, ��cznie ze wskazaniem organu sprawuj�cego kontrol� oraz przydzielonego mu kana�u ��czno�ci oraz, wed�ug 
potrzeby, adresu logowania i jakiekolwiek ograniczenia specyfikacji nawigacji. 

Uwaga. Zgodnie z Za��cznikiem 1, Dodatek 1, dla celów zwi�zanych z planowaniem lotu, zdefiniowana specyfikacja 
nawigacji nie jest uwa�ana za integraln� cz��	 oznacznika trasy. 

ENR 3.4 Trasy dla �mig�owców 

Szczegó�owy opis tras dla �mig�owców zawiera: 

1) oznacznik trasy lotniczej, oznaczenie specyfikacji nawigacji maj�cej zastosowanie na poszczególnych odcinkach, 
nazwy, oznaczniki kodowe lub nazwy kodowe i wspó�rz�dne geograficzne (wyra�one w stopniach minutach i sekun-
dach) wszystkich znacz�cych punktów nawigacyjnych okre�laj�cych dan� tras�, ��cznie z punktami meldowania 
„obowi�zkowymi” lub „na ��danie”; 

2) k�ty drogi lub radiale VOR (wyra�one z dok�adno�ci� do najbli�szego stopnia), odleg�o�	 geodezyjn� (z dok�adno�ci�
do najbli�szej dziesi�tej cz��ci kilometra lub dziesi�tej cz��ci mili morskiej) mi�dzy wszystkimi znacz�cymi punktami 
wchodz�cymi w sk�ad danej drogi lotniczej i, w przypadku radiali VOR, punkty zmiany namiaru; 

3) górne i dolne granice oraz klasyfikacj� przestrzeni powietrznej; 

4) minimalne wysoko�ci bezwzgl�dne lotu (wyra�one z dok�adno�ci� do najbli�szych 50 m lub 100 ft z zaokr�gleniem do 
wy�szej warto�ci);

5) uwagi, ��cznie ze wskazaniem organu sprawuj�cego kontrol� oraz jego cz�stotliwo�ci operacyjnej i jakiekolwiek ogra-
niczenia specyfikacji nawigacji. 

Uwaga. Zgodnie z Za��cznikiem 11 Dodatek 1, dla celów zwi�zanych z planowaniem lotu, zdefiniowana specyfikacja 
nawigacji nie jest uwa�ana za integraln� cz��	 oznacznika trasy. 

ENR 3.5 Inne trasy 

Nale�y opisa	 inne specjalnie ustanowione trasy, które obowi�zuj� w granicach okre�lonej przestrzeni powietrznej. 

Uwaga. Nie ma potrzeby opisywania tras dolotu, tranzytu i odlotu, podanych w procedurach ruchu statków powietrz-
nych na lotnisku/heliporcie, poniewa� s� one podane w odpowiednim dziale Cz��	 3 — Lotniska. 

ENR 3.6 Oczekiwanie na trasie 

Nale�y szczegó�owo opisa	 procedury oczekiwania na trasie, podaj�c:

1) identyfikator strefy oczekiwania (je�li taki przydzielono) i punkt oczekiwania (fix lub pomoc nawigacyjn�) lub punkt 
drogi RNAV okre�lony wspó�rz�dnymi geograficznymi (wyra�onymi w stopniach, minutach i sekundach), 

2) k�t drogi odcinka dolotu, 

3) kierunek zakr�tu w procedurze oczekiwania, 

4) maksymaln� pr�dko�	 przyrz�dow�,

5) minimaln� i maksymaln� wysoko�	 oczekiwania, 

6) czas/odleg�o�	 odcinka odlotu,  

7) wskazanie organu zapewniaj�cego kontrol� oraz przydzielon� mu cz�stotliwo�	 radiow�.

Uwaga. Kryteria przewy�szenia nad przeszkodami dotycz�ce procedur oczekiwania zawarte s� w Procedurach s�u�b
�eglugi powietrznej — Operacje statków powietrznych (PANS-OPS Doc 8168), tomy I i II. 

ENR 4. POMOCE I SYSTEMY RADIONAWIGACYJNE 

ENR 4.1 Trasowe pomoce radionawigacyjne 

Alfabetyczny wykaz stacji radionawigacyjnych ustanowionych dla celów nawigacji trasowej zawiera: 

1) nazw� stacji oraz deklinacj� magnetyczn� (wyra�on� z dok�adno�ci� do najbli�szego stopnia), a dla stacji VOR — 
deklinacj� (podan� z dok�adno�ci� do najbli�szego stopnia) u�yt� do kalibracji tej stacji z pó�noc� magnetyczn�,
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2) znak rozpoznawczy, 

3) cz�stotliwo�	/kana� dla ka�dego elementu, 

4) godziny pracy, 

5) wspó�rz�dne geograficzne anteny nadawczej (wyra�one w stopniach, minutach i sekundach), 

6) wzniesienie nad poziomem morza anteny nadawczej DME (wyra�one z dok�adno�ci� do najbli�szych 30 m/100 ft), 

7) uwagi. 

W rubryce „Uwagi” nale�y poda	 nazw� organu odpowiedzialnego za dzia�anie urz�dzenia, je�eli nie jest nim wyznaczony 
organ pa�stwowy. W tym samym punkcie nale�y poda	 zasi�g pokrycia urz�dzenia. 

ENR 4.2 Specjalne systemy nawigacyjne 

Opis stacji zwi�zanych ze specjalnymi systemami nawigacyjnymi (DECCA, LORAN itp.) zawiera: 

1) nazw� stacji lub zespo�u (�a�cucha) stacji, 

2) rodzaj dost�pnej us�ugi (sygna� g�ówny, sygna� podleg�y, kolor), 

3) cz�stotliwo�	 (numer kana�u, cz�stotliwo�	 powtarzania impulsów, cz�stotliwo�	 odst�pu mi�dzy impulsami, je�li ma 
to zastosowanie), 

4) godziny pracy, 

5) wspó�rz�dne geograficzne po�o�enia stacji nadawczych (wyra�one w stopniach, minutach i sekundach), 

6) uwagi. 

W punkcie „Uwagi” nale�y poda	 nazw� organu odpowiedzialnego za dzia�anie urz�dzenia, je�eli nie jest nim wyznaczony 
organ pa�stwowy. W tym samym punkcie nale�y poda	 zasi�g pokrycia urz�dzenia. 

ENR 4.3 Globalny nawigacyjny system satelitarny 

Wykaz i opis elementów globalnego nawigacyjnego systemu satelitarnego (GNSS) zapewniaj�cych us�ugi nawigacyjne, 
ustanowione do celów lotu po trasie i uporz�dkowanych alfabetycznie wg nazwy elementu, zawiera: 

1) nazw� elementu GNSS (GPS, GLONASS, EGNOS, MSAS, WAAS itp.), 

2) odpowiedni�(-e) cz�stotliwo�	(-ci), 

3) wspó�rz�dne geograficzne nominalnej strefy obs�ugi i strefy pokrycia (wyra�one w stopniach, minutach i sekundach), 
oraz

4) uwagi. 

Je�eli jednostka obs�uguj�ca urz�dzenie jest inna ni� agencja wyznaczona przez pa�stwo, to nazw� jednostki obs�uguj�cej 
nale�y poda	 w kolumnie „Uwagi”. 

ENR 4.4 Nazwy kodowe oznaczników dla znacz�cych punktów nawigacyjnych 

Alfabetyczna lista pi�cioliterowych nazw kodowych oznaczników, przydzielonych znacz�cym punktom nawigacyjnym, 
których po�o�enie nie pokrywa si� z miejscem posadowienia pomocy radionawigacyjnych, zawiera: 

1) nazw� kodow� oznacznika, 

2) wspó�rz�dne geograficzne punktu (wyra�one w stopniach, minutach i sekundach), 

3) nazw� trasy ATS lub innej trasy, na której znajduje si� ten punkt. 

ENR 4.5 Trasowe lotnicze �wiat�a naziemne 

Wykaz lotniczych �wiate� naziemnych oraz innych latarni �wietlnych, uznanych przez pa�stwo za znacz�ce i zlokalizowa-
nych w okre�lonych punktach geograficznych, zawiera: 

1) nazw� miasta, miejscowo�ci lub inne oznaczenie latarni, 
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2) rodzaj latarni oraz intensywno�	 �wiat�a (wyra�on� w tysi�cach kandeli), 

3) charakterystyk� sygna�u,

4) godziny pracy,  

5) uwagi. 

ENR 5. OSTRZE�ENIA NAWIGACYJNE 

ENR 5.1 Strefy zakazane, ograniczone i niebezpieczne 

Opis uzupe�niony o graficzne przedstawienie (stosownie do potrzeby) stref zakazanych, ograniczonych i niebezpiecznych, 
wraz z informacjami dotycz�cymi ich ustanowienia i aktywno�ci, zawiera: 

1) oznaczenie, nazw� i wspó�rz�dne geograficzne granic poziomych (wyra�one w stopniach, minutach i sekundach, gdy 
strefa znajduje si� w przestrzeni kontrolowanej, oraz w stopniach i minutach — je�li strefa znajduje si� poza t� prze-
strzeni�), 

2) górne i dolne granice,  

3) uwagi, ��cznie z czasem aktywno�ci.

Rodzaj ograniczenia lub charakter zagro�enia oraz ryzyko przechwycenia w razie naruszenia danej strefy, nale�y uj�	 w 
punkcie 3. 

ENR 5.2 Strefy �wicze� wojskowych, poligony oraz strefa identyfikacyjna obrony powietrznej (ADIZ) 

Opis uzupe�niony o graficzne przedstawienie (stosownie do potrzeby) ustanowionych wojskowych poligonów, regularnie 
odbywaj�cych si� 	wicze� wojskowych oraz ustanowionych stref identyfikacyjnych obrony powietrznej (ADIZ), zawiera: 

1) oznaczenie, nazw� i wspó�rz�dne geograficzne granic poziomych (wyra�one w stopniach, minutach i sekundach – gdy 
strefa znajduje si� w przestrzeni kontrolowanej, oraz w stopniach i minutach — je�li strefa znajduje si� poza t� prze-
strzeni�), 

2) górne i dolne granice oraz system i �rodki powiadamiania o aktywno�ci, wraz ze stosownymi informacjami dla lotów 
cywilnych, oraz procedury stosowane w ADIZ,  

3) uwagi, ��cznie z czasem aktywno�ci oraz ryzyko zwi�zane z przechwyceniem w przypadku naruszenia ADIZ. 

ENR 5.3 Inne dzia�ania o charakterze niebezpiecznym i inne potencjalne zagro
enia

ENR 5.3.1 Inne dzia�ania o charakterze niebezpiecznym 

Opis uzupe�niony o graficzne przedstawienie (stosownie do potrzeby) dzia�a�, które mog� mie	 wp�yw na wykonywanie 
lotu, zawiera: 

1) wspó�rz�dne geograficzne �rodka strefy (wyra�one w stopniach i minutach) oraz jej zasi�g,

2) granice pionowe, 

3) �rodki doradcze, 

4) organ odpowiedzialny za zapewnienie informacji, 

5) uwagi, ��cznie z czasem aktywno�ci.

ENR 5.3.2 Inne potencjalne zagro�enia 

Opis uzupe�niony o graficzne przedstawienie (stosownie do potrzeby) innych potencjalnych zagro�e�, które mog� mie	
wp�yw na wykonywanie lotu (np. aktywno�	 wulkaniczna, elektrownie nuklearne), zawiera: 

1) wspó�rz�dne geograficzne (wyra�one w stopniach i minutach) miejsca wyst�powania potencjalnego zagro�enia, 

2) granice pionowe, 

3) �rodki doradcze, 
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4) organ odpowiedzialny za zapewnienie informacji, 

5) uwagi. 

ENR 5.4 Przeszkody lotnicze 

Wykaz przeszkód lotniczych maj�cych wp�yw na �eglug� powietrzn� w strefie 1 (terytorium ca�ego Pa�stwa), zawiera: 

1) znak rozpoznawczy lub oznaczenie przeszkody, 

2) rodzaj przeszkody, 

3) umiejscowienie przeszkody, okre�lone wspó�rz�dnymi geograficznymi (wyra�onymi w stopniach, minutach i sekun-
dach),

4) wzniesienie przeszkody i wysoko�	 wzgl�dn� z dok�adno�ci� do jednego metra lub stopy, 

5) rodzaj i kolor �wiat�a przeszkodowego, je�li wyst�puje, oraz 

6) wskazanie (je�eli w�a�ciwe), �e wykaz przeszkód jest dost�pny w formie elektronicznej oraz odniesienie do GEN 
3.1.6. 

Uwaga 1. Przeszkoda o wysoko�ci wzgl�dnej wynosz�cej co najmniej 100 m jest uwa�ana za przeszkod� dla strefy 1. 

Uwaga 2. Specyfikacje dotycz�ce okre�lania i przekazywania (dok�adno�	 pomiarów terenowych i spójno�	 danych) 
pozycji (d�ugo�	 i szeroko�	 geograficzna) oraz wzniesie
/wysoko�ci wzgl�dnych dla przeszkód w strefie 1 podane s� w 
Za��czniku 11, dodatek 5, odpowiednio tabela 1 i 2. 

ENR 5.5 Lotnicza dzia�alno�� sportowa i rekreacyjna 

Zwi�z�y opis uzupe�niony o graficzne przedstawienie, stosownie do potrzeby, intensywnej lotniczej dzia�alno�ci sportowej 
i rekreacyjnej, wraz z warunkami wykonywania tej dzia�alno�ci, zawiera: 

1) oznaczenie, nazw� i wspó�rz�dne geograficzne granic poziomych (wyra�one w stopniach, minutach i sekundach, gdy 
strefa znajduje si� w przestrzeni kontrolowanej, oraz w stopniach i minutach — je�li strefa znajduje si� poza t� prze-
strzeni�), 

2) granice pionowe, 

3) numer telefonu do operatora/u�ytkownika, 

4) uwagi, ��cznie z czasem aktywno�ci.

Uwaga. Niniejszy punkt mo�e by	 rozdzielony na ró�ne dzia�y dotycz�ce ka�dego oddzielnego rodzaju dzia�a

i zawieraj�ce szczegó�y dla ka�dego przypadku. 

ENR 5.6 Migracja ptaków i obszary fauny wra
liwej na ha�as

Opis uzupe�niony o map� pogl�dow� (stosownie do potrzeby), przedstawiaj�cy przemieszczanie si� ptaków zwi�zane z ich 
migracj�, trasy migracji ptaków, sta�e strefy wypoczynku ptaków oraz rejony fauny o szczególnej wra�liwo�ci. 

ENR 6. MAPY TRASOWE 

Rozdzia� przeznaczony na Map� Trasow� — ICAO (Enroute Chart — ICAO) oraz indeks arkuszy zamieszczonych w tym 
dziale. 
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CZ��� 3 — LOTNISKA (AD) 
Je�li Zbiór Informacji Lotniczych jest wydawany i dost�pny w wi�cej ni� jednym tomie, a ka�dy tom zawiera oddzielne 
Zmiany do AIP i Suplementy do AIP, to ka�dy z tomów musi zawiera	 oddzielny wst�p, wykaz Zmian, wykaz Suplemen-
tów, wykaz kontrolny stron oraz wykaz poprawek odr�cznych. W przypadku, gdy Zbiór Informacji Lotniczych publikowa-
ny jest w jednym tomie, przy ka�dym powy�szym poddziale nale�y wpisa	 uwag� „nie dotyczy”. 

AD 0.6 Spis tre�ci cz��ci 3 

Wykaz dzia�ów i poddzia�ów zawartych w cz��ci 3 — Lotniska (AD). 

Uwaga. Poddzia�y mog� by	 podane w kolejno�ci alfabetycznej.

AD 1. LOTNISKA/HELIPORTY — WST�P

AD 1.1 Dost�pno�� lotnisk/heliportów 

Zwi�z�y opis pa�stwowego organu odpowiedzialnego za lotniska i heliporty zawiera: 

1) ogólne warunki, na jakich udost�pniane s� lotniska/heliporty i zwi�zane z nimi urz�dzenia, 

2) zapis dotycz�cy stosowanych dokumentów ICAO, na których opieraj� si� s�u�by, wraz z odniesieniem w AIP, gdzie 
podano wykaz istotnych, ewentualnych ró�nic mi�dzy krajowymi przepisami i metodami post�powania a odpowiada-
j�cymi im przepisami ICAO, 

3) przepisy zwi�zane z u�ytkowaniem wojskowych baz lotniczych przez cywilne statki powietrzne, 

4) ogólne warunki, na podstawie których stosuje si� w operacjach lotniskowych procedury kategorii II i III (warunki 
ograniczonej widoczno�ci),

5) urz�dzenie wykorzystywane do pomiaru sczepno�ci i poziom sczepno�ci na drodze startowej, poni�ej którego og�asza 
si�, �e mokra droga startowa jest �liska,  

6) inne informacje o podobnym charakterze. 

AD 1.2 S�u
by ratownicze i przeciwpo
arowe oraz plan od�nie
ania 

AD 1.2.1 S�u�by ratownicze i przeciwpo�arowe 

Zwi�z�y opis przepisów i zasad reguluj�cych ustanowienie s�u�b ratowniczych i przeciwpo�arowych na lotniskach  
i w heliportach dost�pnych do u�ytku publicznego, wraz z podaniem ustanowionych przez w�a�ciwe organy pa�stwowe 
kategorii tych s�u�b.

AD 1.2.2 Plan od�nie�ania 

Zwi�z�y opis ogólnych za�o�e� planu od�nie�ania lotnisk/heliportów dost�pnych do u�ytku publicznego, na których wyst�-
puj� zwykle opady �niegu, zawiera: 

1) organizacj� obs�ugi zim�,

2) nadzorowanie pól naziemnego ruchu lotniczego, 

3) wykonywane pomiary i stosowane metody pomiaru, 

4) dzia�ania podejmowane w celu utrzymania pól naziemnego ruchu lotniczego w stanie zdatnym do u�ytku, 

5) system oraz �rodki rozg�aszania, 

6) sytuacje, w jakich s� zamykane drogi startowe, 

7) dystrybucj� informacji o warunkach �niegowych. 
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Uwaga. Je�li na lotniskach/heliportach stosowane s� ró�ne za�o�enia planu od�nie�ania, dany punkt mo�na odpowied-
nio podzieli	 i dostosowa	 do potrzeb. 

AD 1.3 Wykaz lotnisk/heliportów 

Wykaz uzupe�niony o graficzne przedstawienie (stosownie do potrzeby) lotnisk i heliportów zawiera: 

1) nazw� lotniska/heliportu oraz wska
nik lokalizacji ICAO, 

2) rodzaj ruchu lotniczego dopuszczony na danym lotnisku/heliporcie (mi�dzynarodowy/krajowy, IFR/VFR, rozk�ado-
wy/nierozk�adowy, prywatny), 

3) odniesienie do cz��ci 3 AIP i poddzia�u, w którym przedstawione s� szczegó�y dotycz�ce lotniska/heliportu. 

AD 1.4 Grupowanie lotnisk/heliportów 

Zwi�z�y opis kryteriów stosowanych do grupowania lotnisk/heliportów pod k�tem tworzenia, dystrybucji i zapewniania 
informacji (np. mi�dzynarodowe/krajowe/ g�ówne/podrz�dne/du�e/inne/cywilne/wojskowe). 

AD 1.5 Status certyfikacji lotniska 

Lista lotnisk w danym pa�stwie, ukazuj�ca status certyfikacji, zawieraj�ca: 

1) nazw� lotniska oraz wska
nik lokalizacji ICAO, 

2) dat� wa�no�ci certyfikatu,  

3) uwagi. 

****AD 2. LOTNISKA 

Uwaga.  **** oznaczaj�, 
e w ich miejsce nale
y wstawi� odpowiedni wska�nik lokalizacji ICAO  

**** AD 2.1 Wska�nik lokalizacji lotniska i nazwa 

Nale�y poda	 wska
nik lokalizacji ICAO przydzielony danemu lotnisku, wraz z nazw� lotniska. Wska
nik lokalizacji 
ICAO musi by	 integraln� cz��ci� systemu odniesienia stosowanego we wszystkich poddzia�ach dzia�u AD 2. 

**** AD 2.2 Dane geograficzne 
i administracyjne lotniska 

Nale�y poda	 dane geograficzne i administracyjne lotniska zawieraj�ce:

1) punkt odniesienia lotniska (wspó�rz�dne geograficzne wyra�one w stopniach, minutach i sekundach) i jego po�o�enie, 

2) kierunek i odleg�o�	 punktu odniesienia lotniska od �rodka miasta lub miejscowo�ci obs�ugiwanej przez to lotnisko, 

3) wzniesienie lotniska (zaokr�glone do najbli�szego metra) oraz temperatur� odniesienia, 

4) undulacj� geoidy w miejscu pomiaru wzniesienia lotniska (zaokr�glon� do najbli�szego metra lub stopy), 

5) deklinacj� magnetyczn� (zaokr�glon� do najbli�szego stopnia), dat� informacji i zmian� roczn�,

6) nazw� zarz�dzaj�cego lotniskiem, adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail, adres AFS oraz adres strony 
internetowej, o ile jest dost�pna, 

7) rodzaj ruchu lotniczego dopuszczonego na danym lotnisku (IFR/VFR),  

8) uwagi. 

**** AD 2.3 Godziny pracy 

Szczegó�owy opis godzin pracy odpowiednich s�u�b na lotnisku: 
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1) zarz�dzaj�cego lotniskiem, 

2) celnej i paszportowej, 

3) medycznej i sanitarnej, 

4) biura informacji lotniczej (AIS), 

5) biura odpraw za�óg (ARO), 

6) biura meteorologicznego (MET), 

7) s�u�by ruchu lotniczego, 

8) tankowania, 

9) handlingowych, 

10) bezpiecze�stwa,

11) odladzania, 

12) uwagi. 

**** AD 2.4 S�u
by i urz�dzenia 
handlingowe 

Szczegó�owy opis s�u�b i urz�dze� handlingowych, dost�pnych na lotnisku, zawiera: 

1) urz�dzenia obs�ugi towarowej, 

2) rodzaje paliwa i oleju, 

3) urz�dzenia i pojemno�	 urz�dze� przeznaczonych do tankowania, 

4) urz�dzenia do odladzania, 

5) mo�liwo�	 hangarowania dla statków powietrznych niebazuj�cych na tym lotnisku, 

6) dost�pne urz�dzenia naprawcze dla statków powietrznych niebazuj�cych na tym lotnisku,  

7) uwagi. 

**** AD 2.5 U�atwienia dla pasa
erów

Zwi�z�y opis dost�pnych na lotnisku u�atwie� dla pasa�erów zawiera: 

1) hotele znajduj�ce si� na lotnisku i w jego pobli�u,

2) restauracje znajduj�ce si� na lotnisku i w jego pobli�u,

3) dost�pne �rodki transportu, 

4) placówki medyczne, 

5) bank i urz�d pocztowy na lub w pobli�u lotniska, 

6) biuro informacji turystycznej, 

7) uwagi. 

**** AD 2.6 S�u
ba ratownicza 
i przeciwpo
arowa

Szczegó�owy opis s�u�by ratowniczej i przeciwpo�arowej oraz ich wyposa�enia, dost�pnego na lotnisku, zawiera: 

1) kategori� lotniska w zakresie ochrony przeciwpo�arowej, 

2) wyposa�enie ratownicze, 

3) mo�liwo�ci usuwania uszkodzonych statków powietrznych, 

4) uwagi. 
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**** AD 2.7 Sezonowa dost�pno�� lotniska i oczyszczanie

Szczegó�owy opis wyposa�enia i ustalonej operacyjnej kolejno�ci oczyszczania pola naziemnego ruchu lotniczego zawiera: 

1) rodzaj (-e) urz�dze� do oczyszczania, 

2) kolejno�	 oczyszczania, 

3) uwagi. 

**** AD 2.8 P�yty postojowe, drogi ko�owania i punkty kontroli wskaza� przyrz�dów pok�adowych 

Szczegó�y odnosz�ce si� do fizycznych charakterystyk p�yt postojowych, dróg ko�owania i punktów kontroli wskaza� przy-
rz�dów pok�adowych, wraz z: 

1) rodzajem nawierzchni i no�no�ci� p�yt postojowych, 

2) szeroko�ci�, rodzajem i no�no�ci� nawierzchni dróg ko�owania, 

3) lokalizacj� i wzniesieniem (podanym z dok�adno�ci� do najbli�szego metra lub stopy) punktów sprawdzania wysoko-
�ciomierzy, 

4) lokalizacj� punktów sprawdzania wskaza� VOR, 

5) po�o�eniem punktów kontroli wskaza� INS (wyra�onym w stopniach, minutach, sekundach i setnych cz��ciach sekun-
dy), 

6) uwagami. 

Je�li wyst�puj�ce na lotnisku punkty kontroli wskaza� przyrz�dów pok�adowych pokazane s� na mapie lotniska, nale�y w 
niniejszym poddziale zamie�ci	 odpowiedni� uwag�.

**** AD 2.9 System kierowania ruchem naziemnym 
i oznakowanie 

Zwi�z�y opis systemu kierowania ruchem naziemnym oraz oznakowania drogi(-óg) startowej(-ych) i drogi(-óg) ko�owania 
zawiera:

1) opis stosowanych znaków identyfikacyjnych miejsc postojowych, linii prowadzenia po drogach ko�owania oraz wizu-
alnego systemu dokowania/parkowania na miejscach postojowych statków powietrznych, 

2) opis oznakowania i �wiate� dróg startowych i dróg ko�owania, 

3) opis poprzeczek zatrzymania, 

4) uwagi. 

**** AD 2.10 Przeszkody lotniskowe 

Szczegó�owy opis przeszkód zawiera: 

1) przeszkody wyst�puj�ce w strefie 2: 

a) znak rozpoznawczy lub oznaczenie, 

b) rodzaj przeszkody, 

c) umiejscowienie przeszkody, wskazane przez wspó�rz�dne geograficzne (wyra�one w stopniach, minutach, sekun-
dach i dziesi�tych cz��ciach sekundy), 

d) wzniesienie i wysoko�	 wzgl�dna przeszkody (podana z dok�adno�ci� do jednego metra lub stopy), 

e) oznaczenie przeszkody oraz rodzaj i kolor �wiat�a przeszkodowego (je�eli wyst�puje), 

f) wskazanie (je�eli w�a�ciwe), �e wykaz przeszkód jest dost�pny w formie elektronicznej oraz odniesienie do GEN 
3.1.6. 

g) podanie NIL, je�li jest to stosowane. 
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Uwaga 1. Rozdzia� 10, punkt 10.1.1 zawiera opis strefy 2, a dodatek 8, rys. A8-2 zawiera graficzn� ilustracj� po-
wierzchni, z których zbiera si� dane o przeszkodach oraz kryteria stosowane do identyfikowania przeszkód w strefie 2. 

Uwaga 2. Specyfikacje dotycz�ce okre�lania i przekazywania (dok�adno�	 pomiarów terenowych i spójno�	 danych) 
pozycji (d�ugo�	 i szeroko�	 geograficzna) oraz wzniesie
 dla przeszkód w strefie 2 podane s� odpowiednio w Za��czniku 
11, dodatek 5, tabela 1 i 2 oraz w Za��czniku 14, tom I, dodatek 5, tabela 1 i 2. 

2) brak zbiorów danych dla strefy 2 danego lotniska nale�y wyra
nie zaznaczy	. Nale�y zapewni	 dane o: 

a) przeszkodach, które przebijaj� powierzchnie ograniczaj�ce przeszkód, 

b) przeszkodach, które przebijaj� powierzchnie zbierania danych o przeszkodach zwi�zane z sektorem �cie�ki wzno-
szenia, i 

c) innych przeszkodach, ocenianych jako zagro�enie dla �eglugi powietrznej. 

3) stwierdzenie, �e informacja o przeszkodach wyst�puj�cych w strefie 3 nie jest dost�pna, lub w przypadku gdy jest do-
st�pna: 

a) identyfikacja lub oznaczenie, 

b) rodzaj przeszkody, 

c) umiejscowienie przeszkody, wskazane przez wspó�rz�dne geograficzne (wyra�one w stopniach, minutach, sekun-
dach i dziesi�tych cz��ciach sekundy), 

d) wzniesienie i wysoko�	 wzgl�dna przeszkody (podana z dok�adno�ci� do jednego metra lub stopy), 

e) oznaczenie przeszkody oraz rodzaj i kolor �wiat�a przeszkodowego (je�eli wyst�puje), 

f) wskazanie (je�eli w�a�ciwe), �e wykaz przeszkód jest dost�pny w formie elektronicznej oraz odniesienie do GEN 
3.1.6. 

g) podanie NIL, je�li jest to stosowane. 

Uwaga 1. Rozdzia� 10, punkt 10.1.1 zawiera opis strefy 3, a dodatek 8, rys. A8-3 zawiera graficzn� ilustracj� po-
wierzchni, z których zbiera si� dane o przeszkodach oraz kryteria stosowane do wskazywania przeszkód w strefie 3. 

Uwaga 2. Specyfikacje dotycz�ce okre�lania i przekazywania (dok�adno�	 pomiarów terenowych i spójno�	 danych) 
pozycji (d�ugo�	 i szeroko�	 geograficzna) oraz wzniesie
 dla przeszkód w strefie 3 podane s� w Za��czniku 14, tom I, 
dodatek 5, tabela 1 i 2. 

**** AD 2.11 Zapewniane informacje meteorologiczne 

Szczegó�owy opis informacji meteorologicznych zapewnianych na lotnisku, wraz ze wskazaniem biura meteorologicznego 
odpowiedzialnego za zapewnienie tych informacji, zawiera: 

1) nazw� biura meteorologicznego, 

2) godziny pracy oraz (je�li ma to zastosowanie) wyznaczone odpowiedzialne biuro meteorologiczne pracuj�ce poza tymi 
godzinami, 

3) nazw� biura odpowiedzialnego za przygotowanie TAF oraz okresy wa�no�ci prognoz i odst�py czasowe, w jakich s�
one wydawane, 

4) rodzaje prognoz do l�dowania dost�pne na lotnisku oraz odst�py czasowe, w jakich s� one wydawane, 

5) informacje o sposobie zapewniania odpraw i/lub konsultacji meteorologicznych, 

6) rodzaje dostarczanych meteorologicznych dokumentów lotniczych oraz j�zyki u�ywane w tej dokumentacji, 

7) mapy oraz inne rodzaje informacji graficznej lub dost�pnej w czasie odprawy b�d
 konsultacji, 

8) dost�pne wyposa�enie dodatkowe (np. radar meteorologiczny i odbiornik zdj�	 satelitarnych) zapewniaj�ce informacje 
o warunkach meteorologicznych, 

9) organ(-y) s�u�b ruchu lotniczego, któremu(-ym) dostarczana jest informacja meteorologiczna, 

10) informacje dodatkowe (np. dotycz�ce wszelkich ogranicze� us�ug). 
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**** AD 2.12 Fizyczne charakterystyki drogi startowej 

Szczegó�owy opis fizycznych charakterystyk ka�dej dost�pnej na lotnisku drogi startowej zawiera: 

1) oznaczniki, 

2) kierunki geograficzne drogi(-óg) startowej(-ych), podane z dok�adno�ci� do jednej setnej stopnia, 

3) wymiary drogi(-óg) startowej(-ych), podane z dok�adno�ci� do najbli�szego metra lub stopy, 

4) no�no�	 nawierzchni (PCN i zwi�zane z nim dane), rodzaj nawierzchni ka�dej drogi startowej i zabezpieczenia prze-
rwanego startu, 

5) wspó�rz�dne geograficzne (wyra�one w stopniach, minutach, sekundach i setnych cz��ciach sekundy) dla ka�dego 
progu i ko�ca drogi startowej oraz undulacj� geoidy dla:  

–  progów drogi startowej z podej�ciem nieprecyzyjnym (podane z dok�adno�ci� do najbli�szego metra lub stopy), 

– progów drogi startowej z podej�ciem precyzyjnym (podane z dok�adno�ci� do najbli�szej1/10 metra lub 1/10 stopy). 

6) wzniesienie: 

– progów dróg startowych zwi�zanych z podej�ciem nieprecyzyjnym (podane z dok�adno�ci� do najbli�szego metra), 

– progów i najwy�ej po�o�onych punktów stref przyziemienia dróg startowych zwi�zanych z podej�ciem precyzyjnym 
(podane z dok�adno�ci� do najbli�szej 1/10 metra lub 1/10 stopy), 

7) spadek ka�dej drogi startowej i zwi�zanego z ni� zabezpieczenia przerwanego startu, 

8) wymiary zabezpieczenia przerwanego startu, je�li wyst�puje (podane z dok�adno�ci� do najbli�szego metra lub stopy), 

9) wymiary zabezpieczenia wyd�u�onego startu, je�li wyst�puje (podane z dok�adno�ci� do najbli�szego metra lub stopy), 

10) wymiary pasów startowych, 

11) istnienie strefy wolnej od przeszkód, 

12) uwagi. 

**** AD 2.13 Deklarowane d�ugo�ci

Szczegó�owy opis deklarowanych d�ugo�ci (podanych z dok�adno�ci� do najbli�szego metra lub stopy) dla ka�dego kierun-
ku ka�dej drogi startowej, zawiera: 

1) oznaczniki dróg startowych, 

2) rozporz�dzaln� d�ugo�	 rozbiegu, 

3) rozporz�dzaln� d�ugo�	 startu, 

4) rozporz�dzaln� d�ugo�	 przerwanego startu, 

5) rozporz�dzaln� d�ugo�	 l�dowania, 

6) uwagi. 

Je�li jeden z kierunków drogi startowej nie mo�e by	 u�ywany do startów, l�dowa� lub obu tych operacji z powodów eks-
ploatacyjnych, informacja na ten temat musi by	 podana poprzez wpisanie s�ów „nie do u�ytku” („not usable”) lub skrótu 
NU (Za��cznik 14, tom I, dodatek A, rozdzia� 3). 

**** AD 2.14 �wiat�a podej�cia i �wiat�a drogi startowej 

Szczegó�owy opis �wiate� podej�cia i �wiate� drogi startowej obejmuje:  

1) oznaczniki dróg startowych, 

2) typ, d�ugo�	 i intensywno�	 systemu �wiate� podej�cia,

3) �wiat�a progu drogi startowej, ich kolor i poprzeczki, 

4) rodzaje wizualnych systemów wskazuj�cych �cie�k� schodzenia, 

5) d�ugo�ci �wiate� strefy przyziemienia, 
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6) d�ugo�	, odst�py, kolor oraz intensywno�	 �wiate� linii centralnej drogi startowej, 

7) d�ugo�	, odst�py, kolor oraz intensywno�	 �wiate� kraw�dziowych drogi startowej, 

8) kolor �wiate� ko�ca drogi startowej oraz poprzeczek skrzyd�owych, 

9) d�ugo�	 i kolor �wiate� strefy zabezpieczenia przerwanego startu, 

10) uwagi.

**** AD 2.15 Inne �wiat�a, zasilanie rezerwowe 

Opis innych �wiate� i zasilania rezerwowego obejmuje: 

1) lokalizacj�, charakterystyki oraz godziny pracy latarni lotniskowej/latarni identyfikacyjnej (je�li wyst�puje), 

2) lokalizacj� i o�wietlenie (je�li wyst�puje) anemometru/wska
nika kierunku l�dowania, 

3) �wiat�a kraw�dziowe drogi ko�owania i �wiat�a linii centralnej drogi ko�owania, 

4) zasilanie rezerwowe, ��cznie z czasem prze��czania,

5) uwagi. 

**** AD 2.16 Strefa l�dowania �mig�owców 

Szczegó�owy opis strefy l�dowania �mig�owców dost�pnej na lotnisku, zawiera: 

1) wspó�rz�dne geograficzne (wyra�one w stopniach, minutach, sekundach i setnych cz��ciach sekundy) oraz undulacj�
geoidy odpowiednio geometrycznego �rodka strefy przyziemienia i wzlotu (TLOF) lub ka�dego progu strefy podej�cia 
ko�cowego i startu (FATO): 

− dla podej�	 nieprecyzyjnych wyra�one z dok�adno�ci� do najbli�szego metra lub stopy, 

− dla podej�	 precyzyjnych wyra�one z dok�adno�ci� do najbli�szej 1/10  metra lub 1/10 stopy, 

2) wzniesienie strefy TLOF i/lub strefy FATO:  

− dla podej�	 nieprecyzyjnych wyra�one z dok�adno�ci� do najbli�szego metra lub stopy, 

− dla podej�	 precyzyjnych wyra�one z dok�adno�ci� do najbli�szej 1/10  metra lub 1/10 stopy, 

3) wymiary strefy TLOF i/lub strefy FATO (podane z dok�adno�ci� do najbli�szego metra lub stopy), rodzaj nawierzchni, 
no�no�	 oraz oznakowanie, 

4) kierunki geograficzne FATO (wyra�one z dok�adno�ci� do 1/100 stopnia), 

5) deklarowane rozporz�dzalne d�ugo�ci (wyra�one z dok�adno�ci� do najbli�szego metra lub stopy), 

6) �wiat�a podej�cia i �wiat�a FATO, 

7) uwagi. 

**** AD 2.17 Przestrze� s�u
b ruchu lotniczego 

Szczegó�owy opis przestrzeni s�u�b ruchu lotniczego (ATS) wyznaczonej dla lotniska obejmuje: 

1) oznaczenie przestrzeni powietrznej oraz wspó�rz�dne geograficzne jej granic bocznych w geodezyjnym uk�adzie od-
niesienia WGS-84 (wyra�one w stopniach, minutach i sekundach), 

2) granice pionowe, 

3) klasyfikacj� przestrzeni powietrznej, 

4) znak wywo�awczy oraz j�zyk(-i) u�ywany(-e) przez organ ATS zapewniaj�cy s�u�b�,

5) bezwzgl�dn� wysoko�	 przej�ciow�,

6) uwagi. 
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**** AD 2.18 Urz�dzenia ��czno�ci s�u
b ruchu lotniczego 

Szczegó�owy opis urz�dze� ��czno�ci ustanowionych na lotnisku wykorzystywanych przez s�u�by ruchu lotniczego, obej-
muje: 

1) oznacznik s�u�by, 

2) znak wywo�awczy, 

3) kana�(-y), 

4) adres logowania (wed�ug potrzeb), 

5) godziny pracy, 

6) uwagi. 

**** AD 2.19 Radiowe pomoce nawigacyjne i l�dowania 

Szczegó�owy opis radiowych pomocy nawigacyjnych i l�dowania, zwi�zanych z procedurami podej�cia wed�ug wskaza�
przyrz�dów oraz procedurami stosowanymi w rejonie lotniska, zawiera: 

1) rodzaj pomocy, odpowiadaj�c� deklinacj� magnetyczn� (zaokr�glon� do najbli�szego stopnia) i rodzaj operacji, dla 
których dost�pne s� MLS/ILS, podstawowy GNSS, SBAS i GBAS, a dla stacji VOR/ILS/MLS równie� deklinacj� sta-
cji stosowan� do technicznej kalibracji (wyra�on� z dok�adno�ci� do najbli�szego stopnia), 

2) znak rozpoznawczy (je�eli jest wymagany), 

3) odpowiedni�(-e) cz�stotliwo�	(-ci), 

4) godziny pracy, 

5) odpowiednie wspó�rz�dne geograficzne miejsca posadowienia anteny nadawczej (wyra�one w stopniach, minutach, 
sekundach i dziesi�tych cz��ciach sekundy), 

6) wzniesienie anteny nadawczej DME zaokr�glone do najbli�szych 30 m/100 ft, a dla DME/P podane z dok�adno�ci� do 
najbli�szych 3 m/10 ft, 

7) uwagi. 

Je�li ta sama pomoc wykorzystywana jest jako lotniskowa i trasowa, to nale�y poda	 jej opis w dziale ENR 4. Je�eli system 
wspomagania bazuj�cy na wyposa�eniu naziemnym (GBAS) obs�uguje wi�cej ni� jedno lotnisko, to opis pomocy musi 
znale
	 si� w opisie ka�dego z tych lotnisk. W rubryce „Uwagi” nale�y poda	 nazw� organu odpowiedzialnego za dzia�a-
nie urz�dzenia, je�eli nie jest nim wyznaczony organ pa�stwowy. W tej samej rubryce nale�y poda	 zasi�g dzia�ania urz�-
dzenia.

**** AD 2.20 Lokalne przepisy ruchu 

Szczegó�owy opis przepisów dotycz�cych ruchu lotniczego na lotnisku, ��cznie ze standardowymi trasami dla ko�uj�cych
statków powietrznych, zasadami parkowania, przepisami dotycz�cymi lotów szkolnych i podobnych, lecz z wy��czeniem 
procedur lotu. 

**** AD 2.21 Procedury ograniczenia ha�asu

Szczegó�owy opis procedur ograniczenia ha�asu na lotnisku. 

**** AD 2.22 Procedury lotu 

Szczegó�owy opis warunków i procedur lotu, ��cznie z procedurami radarowymi i/lub ADS-B ustalonymi na podstawie 
organizacji przestrzeni powietrznej zwi�zanej z lotniskiem. Szczegó�owy opis procedur lotniskowych (je�li zosta�y ustano-
wione) stosowanych w warunkach ograniczonej widzialno�ci, w tym: 

1) urz�dzenia dróg startowych i pozosta�e, autoryzowane do pracy zgodnie z procedurami stosowanymi w warunkach 
ograniczonej widzialno�ci,
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2) warunki meteorologiczne, w których nast�puje wprowadzenie, stosowanie i odst�pienie od procedur ustanowionych 
dla warunków ograniczonej widzialno�ci,

3) opis o�wietlenia/oznakowania naziemnego stosowanego w warunkach ograniczonej widzialno�ci.

**** AD 2.23 Informacje dodatkowe 

Informacje dodatkowe dotycz�ce lotniska, tj. wskazanie na lotnisku miejsc gromadzenia si� ptaków wraz z danymi na 
temat ich znacz�cych przelotów mi�dzy strefami wypoczynku i �erowania w ci�gu dnia, na tyle, na ile jest to niezb�dne. 

**** AD 2.24 Mapy dotycz�ce lotniska 

Dzia� zawieraj�cy mapy lotniskowe zamieszczone w nast�puj�cej kolejno�ci:

1) Mapa Lotniska/Heliportu – ICAO, 

2) Mapa Parkowania/Dokowania Statków Powietrznych – ICAO, 

3) Mapa Naziemnego Ruchu Lotniskowego – ICAO, 

4) Mapa Przeszkód Lotniskowych – ICAO typu A, dla ka�dej drogi startowej, 

5) Mapa Terenu i Przeszkód Lotniskowych – ICAO (elektroniczna), 

6) Mapa Terenu Dla Podej�cia Precyzyjnego – ICAO, dla dróg startowych podej�cia precyzyjnego kategorii II i III, 

7) Mapa Obszarowa – ICAO, trasy odlotu i tranzytu, 

8) Mapa Standardowych Odlotów Wed�ug Wskaza� Przyrz�dów (SID) – ICAO, 

9) Mapa Obszarowa – ICAO, trasy przylotu i tranzytu, 

10) Mapa Standardowych Dolotów Wed�ug Wskaza� Przyrz�dów (STAR) – ICAO, 

11) Mapa Minimalnych Wysoko�ci Bezwzgl�dnych Dozorowania ATC – ICAO, 

12) Mapa Podej�cia Wed�ug Wskaza� Przyrz�dów – ICAO, dla ka�dej drogi startowej i rodzaju procedury, 

13) Mapa Podej�cia z Widoczno�ci� – ICAO, 

14) diagram obrazuj�cy gromadzenie si� ptaków w pobli�u lotniska. 

Je�li niektóre z podanych powy�ej map nie s� wydawane, nale�y zamie�ci	 stosown� uwag� w dziale GEN 3.2 Mapy lotni-
cze.

Uwaga. Mo�na zastosowa	 kiesze
 w AIP w celu do��czenia Mapy Terenu i Przeszkód Lotniskowych – ICAO (elektro-
nicznej) na odpowiednim no�niku elektronicznym. 

AD 3. HELIPORTY 

Je�li na lotnisku wyznaczona jest strefa l�dowa� �mig�owców, to informacje o niej nale�y umie�ci	 tylko w punkcie **** 
AD 2.16. 

Uwaga.  **** oznaczaj�, 
e w ich miejsce nale
y wstawi� odpowiedni wska�nik lokalizacji ICAO 

**** AD 3.1 Wska�nik lokalizacji heliportu i jego nazwa 

W niniejszym dziale nale�y poda	 wska
nik lokalizacji ICAO przydzielony danemu heliportowi, wraz z jego nazw�.
Wska
nik lokalizacji ICAO musi by	 integraln� cz��ci� systemu odniesienia stosowanego we wszystkich poddzia�ach
dzia�u AD 3. 

**** AD 3.2 Dane geograficzne 
i administracyjne heliportu 

W niniejszym dziale nale�y poda	 nast�puj�ce dane geograficzne i administracyjne: 
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1) punkt odniesienia heliportu (wspó�rz�dne geograficzne w geodezyjnym uk�adzie odniesienia WGS-84, wyra�one  
w stopniach, minutach i sekundach) i jego po�o�enie w stosunku do obiektów lotniskowych, 

2) kierunek i odleg�o�	 punktu odniesienia heliportu od �rodka miasta lub miejscowo�ci obs�ugiwanej przez ten heliport, 

3) wzniesienie heliportu (podane z dok�adno�ci� do najbli�szego metra lub stopy) oraz temperatur� odniesienia, 

4) undulacj� geoidy w miejscu pomiaru wzniesienia heliportu (podan� z dok�adno�ci� do najbli�szego metra lub stopy), 

5) deklinacj� magnetyczn� (podan� z dok�adno�ci� do najbli�szego stopnia), dat� pomiaru deklinacji oraz jej zmian�
roczn�,

6) nazw� zarz�dzaj�cego heliportem, adres pocztowy, numer telefonu, numer telefaksu, teleksu, adres email, adres AFS 
oraz adres strony internetowej, je�li istnieje, 

7) rodzaje ruchu, do jakiego dopuszczony jest heliport (IFR/VFR), 

8) uwagi. 

**** AD 3.3 Godziny pracy 

Szczegó�owy opis godzin pracy s�u�b obs�uguj�cych heliport: 

1) zarz�dzaj�cego heliportem, 

2) celnej i paszportowej, 

3) medycznej i sanitarnej, 

4) biura informacji lotniczej (AIS), 

5) biura odpraw za�óg (ARO), 

6) biura meteorologicznego (MET), 

7) s�u�by ruchu lotniczego, 

8) tankowania, 

9) handlingowych, 

10) bezpiecze�stwa,

11) odladzania, 

12)  uwagi. 

**** AD 3.4 S�u
by i urz�dzenia handlingowe 

Szczegó�owy opis s�u�b i urz�dze� handlingowych, dost�pnych w heliporcie, zawiera: 

1) urz�dzenia obs�ugi towarowej, 

2) rodzaje paliwa i oleju, 

3) urz�dzenia do tankowania i ich pojemno�	,

4) urz�dzenia do odladzania, 

5) mo�liwo�	 hangarowania �mig�owców niebazuj�cych w tym heliporcie, 

6) dost�pne urz�dzenia naprawcze dla �mig�owców niebazuj�cych w tym heliporcie,  

7) uwagi. 

**** AD 3.5 U�atwienia dla pasa
erów

Zwi�z�y opis dost�pnych w heliporcie u�atwie� dla pasa�erów zawiera: 

1) hotele znajduj�ce si� w heliporcie lub w jego pobli�u,

2) restauracje znajduj�ce si� w heliporcie lub w jego pobli�u, 

3) dost�pne �rodki transportu, 
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4) placówki medyczne, 

5) bank i urz�d pocztowy znajduj�ce si� w heliporcie lub w jego pobli�u,

6) biuro informacji turystycznej, 

7) uwagi. 

**** AD 3.6 S�u
ba ratownicza i przeciwpo
arowa

Szczegó�owy opis s�u�by ratowniczej i przeciwpo�arowej oraz ich wyposa�enia, dost�pnego w heliporcie, zawiera: 

1) kategori� heliportu w zakresie ochrony przeciwpo�arowej,

2) wyposa�enie ratownicze, 

3) mo�liwo�ci usuwania uszkodzonych �mig�owców, 

4) uwagi. 

**** AD 3.7 Sezonowa dost�pno�� heliportu i oczyszczanie

Szczegó�owy opis wyposa�enia i ustalona operacyjna kolejno�	 oczyszczania nawierzchni pola naziemnego ruchu lotni-
czego zawiera: 

1) rodzaje urz�dze� do oczyszczania, 

2) kolejno�	 oczyszczania, 

3) uwagi. 

**** AD 3.8 P�yty postojowe, drogi ko�owania i punkty kontroli wskaza� przyrz�dów pok�adowych 

Szczegó�y odnosz�ce si� do fizycznych charakterystyk p�yt postojowych, dróg ko�owania i punktów kontroli wskaza� przy-
rz�dów pok�adowych, wraz z: 

1) rodzajem nawierzchni i no�no�ci� p�yt postojowych oraz stanowisk postojowych dla �mig�owców, 

2) szeroko�ci�, rodzajem nawierzchni i oznakowaniem dróg ko�owania dla �mig�owców, 

3) szeroko�ci� i oznakowaniem wyznaczonych powietrznych dróg ko�owania/podlotu �mig�owców oraz z trasami tranzy-
towymi, 

4) lokalizacj� i wzniesieniem (podanym z dok�adno�ci� do najbli�szego metra lub stopy) punktów kontroli wskaza� wy-
soko�ciomierza, 

5) lokalizacj� punktów kontroli wskaza� VOR, 

6) po�o�eniem punktów kontroli wskaza� INS (wyra�onym w stopniach, minutach, sekundach i setnych cz��ciach sekundy), 

7) uwagami. 

Je�li wyst�puj�ce w heliporcie punkty kontroli wskaza� przyrz�dów pok�adowych pokazane s� na mapie heliportu, nale�y
w niniejszym poddziale zamie�ci	 odpowiedni� uwag�.

**** AD 3.9 Oznakowanie i znaki 

Zwi�z�y opis stref podej�cia ko�cowego i startu oraz oznacze� i znaków dróg ko�owania zawiera: 

1) oznakowania podej�cia ko�cowego i startu, 

2) oznakowanie dróg ko�owania, znaki powietrznych dróg ko�owania i powietrznych tras tranzytowych, 

3) uwagi. 

**** AD 3.10 Przeszkody heliportu 

Szczegó�owy opis przeszkód zawiera: 

a) identyfikacja lub oznaczenie przeszkody, 
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b) rodzaj przeszkody, 

c) umiejscowienie przeszkody, wskazane przez wspó�rz�dne geograficzne (wyra�one w stopniach, minutach, sekun-
dach i dziesi�tych cz��ciach sekundy), 

d) wzniesienie i wysoko�	 wzgl�dna przeszkody (podane z dok�adno�ci� do jednego metra lub stopy), 

e) oznaczenie przeszkody oraz rodzaj i kolor �wiat�a przeszkodowego (je�eli wyst�puje), 

f) wskazanie (je�eli w�a�ciwe), �e wykaz przeszkód jest dost�pny w formie elektronicznej oraz odniesienie do GEN 
3.1.6. 

g) informacj� NIL, je�li to konieczne. 

**** AD 3.11 Zapewniane informacje meteorologiczne 

Szczegó�owy opis informacji meteorologicznych zapewnianych w heliporcie, wraz ze wskazaniem biura meteorologiczne-
go odpowiedzialnego za zapewnienie tych us�ug, zawiera: 

1) nazw� biura meteorologicznego, 

2) godziny pracy oraz (je�li ma to zastosowanie) wyznaczone odpowiedzialne biuro meteorologiczne pracuj�ce poza tymi 
godzinami, 

3) nazw� biura odpowiedzialnego za przygotowanie TAF oraz okresy wa�no�ci prognoz i odst�py czasowe, w jakich s�
one wydawane, 

4) rodzaje prognoz do l�dowania dost�pne w heliporcie oraz odst�py czasowe, w jakich s� one wydawane, 

5) informacje o sposobie zapewniania odpraw i/lub konsultacji meteorologicznych, 

6) rodzaje dostarczanych meteorologicznych dokumentów lotniczych oraz j�zyki u�ywane w tej dokumentacji, 

7) mapy oraz inne rodzaje informacji graficznej lub dost�pnej w czasie odprawy b�d
 konsultacji, 

8) dost�pne wyposa�enie dodatkowe (np. radar meteorologiczny i odbiornik zdj�	 satelitarnych) zapewniaj�ce informacje 
o warunkach meteorologicznych, 

9) organy s�u�b ruchu lotniczego, do których dostarczana jest informacja meteorologiczna, 

10) informacje dodatkowe (np. dotycz�ce wszelkich ogranicze� us�ug). 

**** AD 3.12 Fizyczne charakterystyki heliportu 

Szczegó�owy opis wymiarów heliportu i informacje na jego temat, ��cznie z:

1) rodzajem heliportu (na poziomie ziemi, wyniesiony lub na pok�adzie statku), 

2) wymiarami strefy TLOF (podanymi z dok�adno�ci� do najbli�szego metra lub stopy), 

3) kierunkiem geograficznym stref FATO (wyra�onym z dok�adno�ci� do 1/100 stopnia), 

4) wymiarami stref FATO (podanymi z dok�adno�ci� do najbli�szego metra lub stopy) oraz rodzajem nawierzchni, 

5) nawierzchni� i no�no�ci� strefy TLOF (wyra�on� w tonach metrycznych (1000 kg)), 

6) wspó�rz�dnymi geograficznymi (wyra�onymi w stopniach, minutach, sekundach i setnych cz��ciach sekundy) oraz 
undulacj� geoidy, geometrycznego �rodka strefy przyziemienia i utraty si�y no�nej (TLOF) lub ka�dego progu strefy 
podej�cia ko�cowego i startu (FATO): 

− dla podej�	 nieprecyzyjnych (z dok�adno�ci� do najbli�szego metra lub stopy), 

− dla podej�	 precyzyjnych (z dok�adno�ci� do najbli�szej 1/10 metra lub 1/10 stopy), 

7) spadkiem i wzniesieniem TLOF i/lub FATO: 

− dla podej�	 nieprecyzyjnych (z dok�adno�ci� do najbli�szego metra lub stopy), 

− dla podej�	 precyzyjnych (z dok�adno�ci� do najbli�szej 1/10 metra lub 1/10 stopy), 
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8) wymiarami strefy bezpiecze�stwa,

9) wymiarami zabezpieczenia wyd�u�onego startu dla �mig�owców (z dok�adno�ci� do najbli�szego metra lub stopy), 

10) opisem sektora wolnego od przeszkód lotniczych, 

11) uwagami. 

**** AD 3.13 Deklarowane d�ugo�ci

Szczegó�owy opis deklarowanych dla heliportu d�ugo�ci (podanych z dok�adno�ci� do najbli�szego metra) zawiera: 

1) rozporz�dzaln� d�ugo�	 rozbiegu, 

2) rozporz�dzaln� d�ugo�	 przerwanego startu, 

3) rozporz�dzaln� d�ugo�	 l�dowania, 

4) uwagi. 

**** AD 3.14 �wiat�a podej�cia i FATO 

Szczegó�owy opis �wiate� podej�cia i FATO obejmuje:  

1) rodzaj, d�ugo�	 i intensywno�	 systemu �wiate� podej�cia,

2) rodzaj wizualnego systemu wskazuj�cego �cie�k� schodzenia, 

3) charakterystyki i lokalizacj� �wiate� FATO, 

4) charakterystyki i lokalizacj� uk�adu �wiate� punktu przyziemienia, 

5) charakterystyki i lokalizacj� systemu �wiate� TLOF, 

6) uwagi. 

**** AD 3.15 Inne �wiat�a, zasilanie rezerwowe 

Opis innych �wiate� i zasilania rezerwowego obejmuje: 

1) lokalizacj�, charakterystyki oraz godziny pracy latarni heliportu, 

2) lokalizacj� i o�wietlenie wska
nika kierunku wiatru (WDI), 

3) �wiat�a kraw�dziowe i �wiat�a linii centralnej drogi ko�owania, 

4) zasilanie rezerwowe, ��cznie z czasem prze��czania,

5) uwagi. 

**** AD 3.16 Przestrze� s�u
b ruchu lotniczego 

Szczegó�owy opis przestrzeni s�u�b ruchu lotniczego (ATS) wyznaczonej dla heliportu obejmuje: 

1) oznaczenie przestrzeni powietrznej oraz wspó�rz�dne geograficzne jej granic bocznych (wyra�one w stopniach, minu-
tach i sekundach), 

2) granice pionowe, 

3) klasyfikacj� przestrzeni powietrznej, 

4) znak wywo�awczy oraz j�zyk(-i) u�ywany(-e) przez organ ATS zapewniaj�cy s�u�b�,

5) bezwzgl�dn� wysoko�	 przej�ciow�,

6) uwagi. 
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**** AD 3.17 Urz�dzenia ��czno�ci s�u
b ruchu lotniczego 

Szczegó�owy opis urz�dze� ��czno�ci ustanowionych w heliporcie, wykorzystywanych przez s�u�by ruchu lotniczego, 
obejmuje: 

1) oznacznik s�u�by, 

2) znak wywo�awczy, 

3) cz�stotliwo�	(-ci), 

4) godziny pracy, 

5) uwagi. 

**** AD 3.18 Radiowe pomoce nawigacyjne i l�dowania 

Szczegó�owy opis radiowych pomocy nawigacyjnych i l�dowania, zwi�zanych z procedurami podej�	 wed�ug wskaza�
przyrz�dów oraz z procedurami stosowanymi w rejonie heliportu, obejmuje: 

1) rodzaj pomocy, deklinacj� magnetyczn� (zaokr�glon� do najbli�szego stopnia), a dla stacji VOR równie� deklinacj�
stacji stosowan� do technicznej kalibracji (wyra�on� z dok�adno�ci� do najbli�szego stopnia) oraz rodzaj operacji dla 
ILS, MLS, podstawowego GNSS, SBAS i GBAS, 

2) znak rozpoznawczy (je�eli jest wymagany), 

3) odpowiedni�(-e) cz�stotliwo�	(-ci), 

4) godziny pracy, 

5) odpowiednie wspó�rz�dne geograficzne miejsca posadowienia anteny nadawczej (wyra�one w stopniach, minutach, 
sekundach i dziesi�tych cz��ciach sekundy), 

6) wzniesienie anteny nadawczej DME zaokr�glone do najbli�szych 30 m/100 ft, a dla DME/P podane z dok�adno�ci� do 
najbli�szych 3 m/10 ft, 

7) uwagi. 

Je�li ta sama pomoc wykorzystywana jest jako lotniskowa i trasowa, to nale�y poda	 jej opis w dziale ENR 4. Je�eli system 
wspomagania, bazuj�cy na wyposa�eniu naziemnym (GBAS), obs�uguje wi�cej ni� jeden heliport, to opis pomocy musi 
znale
	 si� w opisie ka�dego z tych heliportów. W rubryce „Uwagi” nale�y poda	 nazw� organu odpowiedzialnego za 
dzia�anie urz�dzenia, je�eli nie jest nim wyznaczony organ pa�stwowy. W tej samej rubryce nale�y poda	 zasi�g dzia�ania 
urz�dzenia. 

**** AD 3.19 Lokalne przepisy ruchu 

Szczegó�owy opis przepisów dotycz�cych ruchu lotniczego w heliporcie, ��cznie ze standardowymi trasami dla ko�uj�cych
�mig�owców, zasadami parkowania, przepisami dotycz�cymi lotów szkolnych i podobnych, lecz z wy��czeniem procedur 
lotu. 

**** AD 3.20 Procedury ograniczenia ha�asu

Szczegó�owy opis procedur ograniczenia ha�asu w heliporcie. 

**** AD 3.21 Procedury lotu 

Szczegó�owy opis warunków i procedur lotu, ��cznie z procedurami radarowymi i/lub ADS-B ustalonymi na podstawie 
organizacji przestrzeni powietrznej heliportu. Szczegó�owy opis procedur heliportu (je�li zosta�y ustanowione) stosowa-
nych w warunkach ograniczonej widzialno�ci, w tym: 

1) urz�dzenia strefy przyziemienia i utraty si�y no�nej (TLOF) oraz pozosta�e, autoryzowane do pracy zgodnie z procedu-
rami stosowanymi w warunkach ograniczonej widzialno�ci, 
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2) warunki meteorologiczne, w których nast�puje wprowadzenie, stosowanie i odst�pienie od procedur ustanowionych 
dla warunków ograniczonej widzialno�ci,

3) opis o�wietlenia/oznakowania naziemnego stosowanego w warunkach ograniczonej widzialno�ci.

**** AD 3.22 Informacje dodatkowe 

Informacje dodatkowe dotycz�ce heliportu, tj. wskazanie w heliporcie miejsc gromadzenia si� ptaków, wraz z danymi na 
temat ich znacz�cych przelotów pomi�dzy strefami wypoczynku i �erowania w ci�gu dnia, na tyle, na ile jest to niezb�dne. 

**** AD 3.23 Mapy dotycz�ce heliportu 

Niniejszy dzia� zawiera mapy dotycz�ce heliportu, zamieszczane w nast�puj�cej kolejno�ci:

1) Mapa Lotniska/Heliportu – ICAO, 

2) Mapa Obszarowa – ICAO,  trasy odlotu i tranzytu, 

3) Mapa Standardowych Odlotów Wed�ug Wskaza� Przyrz�dów – ICAO, 

4) Mapa Obszarowa – ICAO, trasy przylotu i tranzytu, 

5) Mapa Standardowych Dolotów Wed�ug Wskaza� Przyrz�dów – ICAO, 

6) Mapa Minimalnych Wysoko�ci Bezwzgl�dnych Dozorowania ATC – ICAO, 

7) Mapa Podej�cia Wed�ug Wskaza� Przyrz�dów – ICAO, dla ka�dego rodzaju procedury, 

8) Mapa Podej�cia z Widoczno�ci� – ICAO, 

9) diagram obrazuj�cy gromadzenie si� ptaków w pobli�u heliportu. 

Je�li niektóre z podanych powy�ej map nie s� wydawane, to nale�y zamie�ci	 uwag� na ten temat w rozdziale GEN 3.2 
Mapy lotnicze. 
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DODATEK 2. FORMULARZ SNOWTAM 
(patrz rozdzia� 5, punkt 5.2.3) 

(WSKA�NIK 
PIERWSZE�STWA) (ADRESY ODBIORCÓW)                                                                                                                           «�Nag�ó-

wek (DATA I CZAS WYPE�NIENIA) (ADRES NADAWCY)                                                                                                             «�

(SWAA* - NUMER KOLEJNY) Wska
nik
lokalizacji DATA/CZAS OBSERWACJI Grupa nieobo-

wi�zkowa 
Skróco-
ny 
nag�ó-
wek S W * *                   «� (
                         

SNOWTAM (Nr kolejny SNOWTAM) �              
(WSKA�NIK LOKALIZACJI LOTNISKA) A)            �
(DATA/CZAS OBSERWACJI (czas zako
czenia pomiaru UTC)) B)            �
(OZNACZNIK DROGI STARTOWEJ) C)            �
(D�UGO�� OCZYSZCZONEJ DROGI STARTOWEJ, JE�LI JEST MNIEJSZA OD OPUBLIKOWANEJ D�UGO�CI 
(m))

D)
                �

(SZEROKO�� OCZYSZCZONEJ DROGI STARTOWEJ, JE�LI JEST MNIEJSZA OD OPUBLIKOWANEJ 
SZEROKO�CI ( m; je�li jest przesuni�ta w lewo lub w prawo od linii centralnej, nale�y doda	 odpowiednio litery „L” lub 
„R”))

E)
                �

(POKRYCIE NA CA�EJ D�UGO�CI DROGI STARTOWEJ) 
(Obserwowane na ka�dej 1/3 d�ugo�ci drogi, pocz�wszy od progu o ni�szym oznaczeniu) 
NIL – CZYSTA I SUCHA 
    1 – WILGOTNA 
    2 – MOKRA LUB KA�UE
    3 – SZRON LUB SZAD� (grubo�	 warstwy zwykle mniejsza ni� l mm) 
    4 – SUCHY �NIEG 
    5 – MOKRY �NIEG 
    6 – ROZTAJA�Y �NIEG 
    7 – LÓD 
    8 – �NIEG UBITY LUB ZWA�OWANY 
    9 – ZAMARZNI�TE KOLEINY I BRUZDY)

F)

                �

(�REDNIA GRUBO�� WARSTWY (mm) DLA KADEJ 1/3 CA�KOWITEJ D�UGO�CI DROGI 
STARTOWEJ) 

G)
                �

(WSPÓ�CZYNNIK SCZEPNO�CI NA KADEJ 1/3 DROGI STARTOWEJ I URZ�DZENIE UYTE DO 
JEGO POMIARU) 
MIERZONY LUB OBLICZONY 
WSPÓ�CZYNNIK SCZEPNO�CI                lub                 OSZACOWANE HAMOWANIE 
        0,40 lub powy�ej DOBRE    - 5 
        0,39 do 0,36                                                                  �REDNIE/DOBRE - 4 
        0,35 do 0,30 �REDNIE  - 3 
        0,29 do 0,26 �REDNIE/Z�E - 2 
        0,25 i poni�ej Z�E   - 1 
        9 - niepewne NIEPEWNE  - 9 
(Podaj�c mierzony wspó�czynnik, wpisa	 odczytane dwie cyfry i skrót nazwy sprz�tu u�ytego do pomiaru. 
Podaj�c oszacowane hamowanie, wpisa	 pojedyncze cyfry)).

H)

                �

(KRYTYCZNE ZWA�Y �NIEGU (Je�li wyst�puj�, poda	 wysoko�	 (cm)/odleg�o�	 od kraw�dzi drogi (m), 
dodaj�c ewentualnie „L”, „R” lub „LR”))

J)             �

(�WIAT�A DROGI STARTOWEJ (Je�li s� zas�oni�te, wpisa	 „YES”, dodaj�c ewentualnie „L”, „R” lub 
„LR”))

K)            �

(DALSZE OCZYSZCZANIE (Je�li jest planowane, poda	 d�ugo�	 (m) i szeroko�	 (m) oczyszczanej cz��ci 
drogi startowej, lub je�li b�dzie oczyszczana ca�a droga startowa, wpisa	 „TOTAL”))

L)            �

(PRZYPUSZCZALNY CZAS ZAKO�CZENIA DALSZEGO OCZYSZCZANIA (godzina i minuty UTC)) M)           �
(DROGA KO�OWANIA (Je�li nie jest dost�pna, wpisa	 „NO”)) N)            �
(ZWA�Y �NIEGU NA DRODZE KO�OWANIA (Je�li s� wy�sze ni� 60 cm, wpisa	 „YES” i poda	 odleg�o�	
mi�dzy zwa�ami (m))

P)            �

(P�YTA POSTOJOWA (Je�li nie jest dost�pna, wpisa	 „NO”)) R)            �
(NAST�PNA PLANOWANA OBSERWACJA/POMIAR (miesi�c/dzie
/czas UTC)) S)            �
(UWAGI OTWARTYM TEKSTEM (W��cznie ze stopniem pokrycia zanieczyszczeniem i innymi znacz�cymi 
operacyjnie informacjami, np. o posypywaniu piaskiem, odladzaniu))

T)           )«�

UWAGI:    1. *Wstawi	 oznaczenie Pa�stwa zgodnie z ICAO Doc 7910, cz��	 2.
                   2. Informacje dotycz�ce innych dróg startowych – powtarza	 od pola C) do P). 
                   3. S�owa w nawiasach ( ) nie podlegaj� transmisji. 
PODPIS NADAWCY (nie podlega transmisji)
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INSTRUKCJA  WYPE	NIANIA  FORMULARZA  SNOWTAM 

1. Informacje ogólne 

a)  Podaj�c informacje o dwóch lub trzech drogach startowych, nale�y powtórzy	 pola od C) do P) w��cznie. 

b)  Je�li pola nie zawieraj� informacji, nale�y je ca�kowicie pomin�	 (wraz ze wska
nikiem). 

c)  Nale�y u�ywa	 metrycznych jednostek miar, nie podaj�c ich oznacze�.

d)  Maksymalna wa�no�	 SNOWTAM wynosi 24 godziny. Nowy SNOWTAM wydawany jest, kiedy tylko zajdzie istotna 
  zmiana warunków. Nast�puj�ce zmiany warunków na drodze startowej s� uwa�ane za znacz�ce:

1) zmiana wspó�czynnika sczepno�ci o 0,05, 

2) zmiana grubo�ci pokrycia wi�ksza ni�: 20 mm dla suchego �niegu, 10 mm dla mokrego �niegu, 3 mm dla top-
niej�cego �niegu, 

3) zmiana dost�pnej d�ugo�ci lub szeroko�ci drogi startowej o 10% lub wi�cej, 

4) wszelkie zmiany rodzaju lub wielko�ci pokrycia, które wymagaj� ponownej klasyfikacji w polach F) lub T) 
SNOWTAM, 

5) powstanie i/lub zmiany wysoko�ci lub odleg�o�ci od linii centralnej niebezpiecznych zwa�ów �niegu po jednej 
lub obu stronach drogi startowej, 

6) jakiekolwiek zmiany widoczno�ci �wiate� drogi startowej, spowodowane ich zakryciem, 

7) powstanie lub zmiany wszelkich innych warunków uznanych za znacz�ce, zgodnie z do�wiadczeniem lub lo-
kaln� sytuacj�.

e) Skrócony nag�ówek „TTAAiiii CCCC MMYYGGgg (BBB)” zosta� do��czony dla u�atwienia automatycznego prze-
twarzania depesz SNOWTAM w komputerowych bankach danych. Znaczenie symboli jest nast�puj�ce: 

TT = oznacznik danych dla SNOWTAM = SW; 

AA = geograficzny wska
nik Pa�stwa np. LF = Francja, EG = Wielka Brytania (patrz Wska�niki lokalizacji ICAO 
 (Doc 7910) cz��	 2, Spis literowych wska
ników lokalizacji przynale�no�ci pa�stwowej); 

iiii = numer seryjny SNOWTAM w czterocyfrowej grupie; 

CCCC = czteroliterowy wska
nik lokalizacji lotniska, którego dotyczy SNOWTAM (patrz Wska�niki lokalizacji 
ICAO (Doc 7910)); 

MMYYGGgg = data/czas obserwacji/pomiaru, gdzie: 

MM = miesi�c, np. stycze� = 01, grudzie� = 12; 

YY = dzie� miesi�ca;

GGgg = czas UTC podany w godzinach (GG) i minutach (gg); 

(BBB) = grupa nieobowi�zuj�ca umo�liwiaj�ca korekt� depeszy SNOWTAM wys�anej uprzednio z tym samym 
numerem seryjnym = COR. 

Uwaga. Nawiasy w (BBB) u�yte s� dla zaznaczenia, �e grupa jest nieobowi�zkowa. 

Przyk�ad: Skrócony nag�ówek SNOWTAM o numerze 149 z Zurichu, pomiar/obserwacja z dnia 7 listopada 0620 
UTC:

SWLS0149     LSZH     11070620 

2. Pole A) – Wska
nik lokalizacji lotniska (czteroliterowy wska
nik lokalizacji ICAO). 

3. Pole B) – Grupa data/czas z�o�ona z o�miu cyfr, oznaczaj�ca czas obserwacji ze wskazaniem miesi�ca, dnia, go-
dziny i minut UTC; pole B) zawsze musi by	 wype�nione. 

4. Pole C) – Oznacznik progu drogi startowej o ni�szym numerze. 

5. Pole D) – D�ugo�	 oczyszczonej drogi startowej (m), je�li cz��	 oczyszczona jest krótsza od opublikowanej d�u-
go�ci (patrz pole T - informacja o nieoczyszczonej cz��ci drogi startowej). 
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6. Pole E) – Szeroko�	 oczyszczonej drogi startowej (m), je�li cz��	 oczyszczona jest mniejsza od opublikowanej 
szeroko�ci. Je�li cz��	 oczyszczona przesuni�ta jest w lewo lub prawo od linii centralnej (patrz�c od progu o ni�-
szym numerze), nale�y doda	 liter� „L” lub „R”.

7. Pole F) – Pokrycie na ca�ej d�ugo�ci drogi startowej, zgodnie z wyja�nieniem podanym w formularzu 
SNOWTAM. Dla okre�lenia ró�nych warunków na poszczególnych cz��ciach drogi startowej, mo�e by	 u�yta
odpowiednia kombinacja cyfr. Je�li na jednym odcinku drogi startowej wyst�puje wi�cej ni� jeden rodzaj pokry-
cia, powinny by	 one wymienione w kolejno�ci od warstwy wierzchniej do spodu. Je�eli zwa�y �niegu i ilo�	 opa-
dów przewy�szaj� �rednie warto�ci lub je�eli wyst�puj� szczególne cechy charakterystyczne zwi�zane z opadami, 
to informacje o nich podaje si� tekstem otwartym w polu T) SNOWTAM.

Uwaga. Okre�lenia ró�nych rodzajów �niegu podane s� na ko
cu niniejszego dodatku.  

8.    Pole G) – �rednia grubo�	 warstwy (mm) dla ka�dej 1/3 d�ugo�ci drogi startowej lub „XX”, je�li pomiar tej war-
stwy jest niemo�liwy lub nieistotny pod wzgl�dem operacyjnym. Pomiar musi by	 dokonywany z dok�adno�ci� do 
20 mm dla suchego �niegu, 10 mm dla mokrego �niegu i 3 mm dla roztaja�ego �niegu. 

9.    Pole H) – Pomiary wspó�czynnika sczepno�ci na ka�dej 1/3 drogi startowej oraz urz�dzenie u�yte do tego pomiaru. 
Mierzony lub obliczony wspó�czynnik (dwie cyfry) albo, je�li jest to niemo�liwe, oceniane hamowanie (jedna cy-
fra) w kolejno�ci od progu o ni�szym numerze. Wpisa	 kod 9, gdy warunki na powierzchni lub dost�pne urz�dze-
nie do pomiaru wspó�czynnika sczepno�ci uniemo�liwiaj� dokonanie wiarygodnego pomiaru. W celu wskazania 
rodzaju u�ytego urz�dzenia pomiarowego nale�y u�ywa	 nast�puj�cych skrótów: 

BRD (Brakemeter-Dynometer) 
GRT (Grip tester) 
MUM (Mu-meter) 
RFT (Runway Friction Tester) 
SFH (Surface friction tester z opon� wysokoci�nieniow�)
SFL (Surface friction tester z opon� niskoci�nieniow�)
SKH (Skiddometer z opon� wysokoci�nieniow�)
SKL (Skiddometer z opon� niskoci�nieniow�)
TAP (Tapley meter). 

Je�li zosta�o u�yte inne urz�dzenie, jego nazw� nale�y poda	 tekstem otwartym. 

10. Pole J) – Niebezpieczne zwa�y �niegu. Je�li wyst�puj�, poda	 wysoko�	 (cm) i odleg�o�	 od kraw�dzi drogi star-
towej (m), dodaj�c oznaczenia „L” (lewa strona), „R” (prawa strona) lub „LR” (z obu stron) informuj�ce, z której 
strony wyst�puj�. Obserwacj� przeprowadza si� z progu o ni�szym numerze. 

11.  Pole K) – Je�li �wiat�a drogi startowej s� zakryte - wpisa	 „YES”, dodaj�c „L”, „R” lub litery „LR”, patrz�c od 
progu o ni�szym numerze. 

12.  Pole L) – Je�li ma by	 prowadzone dalsze od�nie�anie, poda	 przewidywan� do od�nie�enia d�ugo�	 i szeroko�	
drogi startowej lub „TOTAL”, je�li droga startowa ma by	 oczyszczona w ca�o�ci.

13.  Pole M) – Wpisa	 przewidywany czas zako�czenia akcji oczyszczania (UTC). 
14.  Pole N) – W celu okre�lenia warunków panuj�cych na drodze ko�owania mo�e by	 u�yty kod stosowany dla pola 

F). Wpisa	 „NO”, je�li drogi ko�owania dla danej drogi startowej nie s� dost�pne. 
15.  Pole P) – Je�li dotyczy, wpisa	 „YES” oraz odleg�o�	 boczn� (m). 
16.  Pole R) – Dla opisania warunków na p�ycie postojowej mo�e by	 u�yty kod stosowany dla pola F). Wpisa	 „NO”, 

je�li p�yta jest niedost�pna. 
17.  Pole S) – Wpisa	 przewidywany czas nast�pnej obserwacji/pomiaru (UTC). 
18. Pole T) – Opisa	 tekstem otwartym wszelkie operacyjnie istotne informacje, podaj�c zawsze d�ugo�	 nieoczysz-

czonej drogi startowej (pole D)) oraz rozleg�o�	 zanieczyszczenia (pole F)) dla ka�dej 1/3 drogi startowej (je�li ma 
to miejsce), zgodnie z poni�szym wykazem: 

Zanieczyszczenie drogi startowej: 

Runway contamination – 10%, je�li zanieczyszczone jest do 10% drogi startowej; 

Runway contamination – 25%, je�li zanieczyszczone jest 11 – 25% drogi startowej; 

Runway contamination – 50%, je�li zanieczyszczone jest 26 – 50% drogi startowej; 

Runway contamination – 100%, je�li zanieczyszczone jest 51 – 100% drogi startowej. 
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PRZYK	AD WYPE	NIONEGO FORMULARZA SNOWTAM 

GG EHAMZQZX EDDFZQZX EKCHZQZX 
070645 LSZHYNYX 
SWLS0149 LSZH 11070620 
SNOWTAM 0149 
A)LSZH B)11070620 C)02 D) ... P) 
                  C)09 D) ... P) 
                  C)12 D) ... P) 

R)NO S)11070920 T)DEICING 

Okre�lenia ró
nych rodzajów �niegu

Roztaja�y �nieg / Slush. �nieg nasycony wod�, który uderzony z góry obcasem lub czubkiem buta rozbryzguje si�; ci��ar
w�a�ciwy: 0,5 do 0,8. 

Uwaga. Po��czenia lodu, �niegu i/lub stoj�cej wody mog�, zw�aszcza gdy pada deszcz i/lub �nieg, tworzy	 substancje  
o ci��arach w�a�ciwych powy�ej 0,8. Substancje te, na skutek du�ej zawarto�ci wody/lodu, b�d� mia�y wygl�d bardziej 
przejrzysty ni� m�tny i przy wi�kszych ci��arach w�a�ciwych, b�d� �atwo odró�nialne od topniej�cego �niegu. 

�nieg (na powierzchni ziemi) / Snow (on the ground). 

a) Suchy �nieg. �nieg, który (gdy nie jest ubity) rozprasza si� pod wp�ywem podmuchu lub który �ci�ni�ty w d�oni rozpa-
da si� po zwolnieniu ucisku; ci��ar w�a�ciwy: mniejszy ni� 0,35. 

b) Mokry �nieg. �nieg, który �ci�ni�ty w d�oni lepi si� oraz tworzy bry�� lub ma tendencj� do tworzenia bry�y; ci��ar
w�a�ciwy: 0,35 do mniej ni� 0,5. 

c) Ubity �nieg. �nieg, który zosta� zag�szczony w jednolit�, niepoddaj�c� si� dalszemu zag�szczaniu mas� i który przy 
podnoszeniu zlepia si� lub rozkrusza; ci��ar w�a�ciwy: 0,5 i wy�ej.
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DODATEK 3. FORMULARZ ASHTAM 
(patrz rozdzia� 5, punkt 5.2.4) 

(WSKA�NIK
PIERWSZE�STWA) 

(ADRESY ODBIORCÓW)1Nag�ó-
wek

(DATA/CZAS WYPE�NIENIA) (ADRES NADAWCY) 

(VA *2 - NUMER KOLEJNY) (Wska
nik
lokalizacji) 

DATA/CZAS WYDANIA (Grupa  
nieobowi�z-

kowa)

Skróco-
ny 
nag�ó-
wek

V A *2 *2                    

                         

ASHTAM (Nr kolejny)              

(REJON INFORMACJI POWIETRZNEJ PODDANY ODDZIA�YWANIU) A) 

(DATA/CZAS (UTC) ERUPCJI) B) 

(NAZWA I LICZBA WULKANÓW) C) 

(SZEROKO�� I D�UGO�� GEOGRAFICZNA WULKANU LUB RADIAL I ODLEG�O�� OD POMOCY 
NAWIGACYJNEJ)  

D)

(KOLOR KODU ALARMU WULKANICZNEGO, WRAZ Z KOLOREM KODU POPRZEDZAJ�CEGO 
TEN ALARM)3

E)

(WYST�POWANIE I POZIOMY/PIONOWY ROZMIAR CHMURY PY�U WULKANICZNEGO)4 F) 

(KIERUNEK PRZEMIESZCZANIA SI� CHMURY PY�U WULKANICZNEGO)4 G) 

(TRASY LOTNICZE LUB ICH CZ��CI ORAZ POZIOMY LOTÓW PODLEGAJ�CE 
ODDZIA�YWANIU) 

H)

(ZAMKNI�TE PRZESTRZENIE I/LUB TRASY LOTNICZE LUB ICH CZ��CI ORAZ DOST�PNE 
ALTERNATYWNE TRASY LOTNICZE). 

I)

(�RÓD�O INFORMACJI) J) 

(UWAGI PODAWANE TEKSTEM OTWARTYM) K) 

UWAGI:

1. Patrz tak�e dodatek 5 dotycz�cy adresów u�ywanych w ustalonych systemach rozpowszechniania. 
2. *Wstawi	 przyj�t� przez ICAO liter� przynale�no�ci pa�stwowej, zgodnie z ICAO Doc 7910, cz��	 2. 
3. Patrz punkt 3.5 instrukcji wype�niania formularza ASHTAM. 
4. Porady co do wyst�powania rozleg�o�ci oraz przemieszczania si� chmury py�u wulkanicznego, dotycz�ce pozycji G)  

i H), mo�na uzyska	 z odpowiedzialnego za dany FIR o�rodka(-ów) doradztwa ds. py�u wulkanicznego (Volcanic Ash 
Advisory Centre(s)). 

5. Nazwy punktów w nawiasach ( ) nie podlegaj� transmisji. 

PODPIS NADAWCY (nie podlega transmisji)
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INSTRUKCJA WYPE	NIANIA FORMULARZA ASHTAM 

1. Informacje ogólne

1.1 ASHTAM zawiera informacje o stanie aktywno�ci wulkanu, gdy zmiana jego aktywno�ci ma lub b�dzie mia�a
znaczenie operacyjne. Informacja ta jest podawana za pomoc� kodu barw opisanego w punkcie 3.5 (poni�ej), okre�laj�cego
poziom alarmu wulkanicznego. 

1.2 W wypadku wyst�pienia erupcji wulkanicznej, wskutek której powsta�a chmura py�u wulkanicznego  
o znaczeniu operacyjnym, ASHTAM zawiera równie� informacje o lokalizacji, rozleg�o�ci i przemieszczaniu si� tej chmu-
ry oraz trasach lotniczych i wysoko�ciach (poziomach lotu) podlegaj�cych jej oddzia�ywaniu. 

1.3 Wydawanie ASHTAM podaj�cych informacje o erupcji wulkanicznej, zgodnie z dzia�em 3 (poni�ej), nie powinno 
by	 opó
niane do chwili uzyskania wszystkich informacji przewidzianych w polach od A) do K). Powinno nast�pi	 na-
tychmiast po otrzymaniu informacji, �e erupcja mia�a miejsce lub �e jest oczekiwana, nast�pi�a lub ma nast�pi	 zmiana 
aktywno�ci wulkanu o znaczeniu operacyjnym, oraz �e pojawi�a si� chmura py�u wulkanicznego. W wypadku, gdy erupcja 
wulkanu jest spodziewana, a chmura py�u jeszcze si� nie pojawi�a, nale�y wype�ni	 pola od A) do E), a w polach od F) do 
I) wpisa	 „nie dotyczy” („not applicable”). Podobnie nale�y post�pi	, gdy zostan� odebrane np. specjalne meldunki sk�a-
dane z powietrza o pojawieniu si� chmury py�u wulkanicznego, której 
ród�o (wulkan) pozostaje nieznane. W takim wy-
padku, w trakcie oczekiwania na dalsze informacje, w polach od A) do E) ASHTAM nale�y wpisa	 „nieznane” („unk-
nown”), a pola od F) do K) powinny zosta	 wype�nione na podstawie informacji zawartych w odebranych meldunkach 
specjalnych. W innych okoliczno�ciach, gdy informacje, które nale�y poda	 w polach od A) do K), s� niedost�pne, nale�y
wpisa	 w tych polach „NIL”. 

1.4 Maksymalny okres wa�no�ci ASHTAM wynosi 24 godziny. Je�li w tym czasie w alarmowym kodzie barw wyst�-
pi zmiana, nale�y wyda	 nowy ASHTAM. 

2. Skrócony nag�ówek

2.1 Oprócz typowego nag�ówka ��czno�ci AFTN, skrócony nag�ówek „TT AAiiii CCCC MMYYGGgg (BBB)” zosta�
do��czony dla u�atwienia automatycznego przetwarzania depesz ASHTAM w komputerowych bankach danych. Znaczenie 
symboli jest nast�puj�ce:

TT = oznacznik ASHTAM = VA; 

AA = geograficzny oznacznik Pa�stwa

 np. NZ = Nowa Zelandia (patrz Wska�niki lokalizacji ICAO (Doc 7910) cz��	 2, Spis literowych oznacze� przynale�no�ci
pa�stwowej dla wska
ników lokalizacji); 

iiii = numer seryjny ASHTAM w czterocyfrowej grupie; 

CCCC = czteroliterowy wska
nik lokalizacji w�a�ciwego rejonu informacji powietrznej (patrz Wska�niki lokalizacji ICAO 
(Doc 7910) cz��	 5, Adresy o�rodków odpowiedzialnych za FIR/UIR); 

MMYYGGgg – data/czas meldunku, gdzie: 

MM = miesi�c, np. stycze� = 01, grudzie� = 12; 

YY = dzie� miesi�ca;

GGgg = czas UTC podany w godzinach (GG) i minutach (gg); 

(BBB) = grupa nieobowi�zkowa, umo�liwiaj�ca wydanie korekty depeszy ASHTAM wys�anej uprzednio z tym samym 
numerem seryjnym = COR. 

Uwaga. Nawiasy w (BBB) u�yte s� dla zaznaczenia, �e grupa jest nieobowi�zkowa. 

Przyk�ad: Skrócony nag�ówek ASHTAM dla FIR oceanicznego Auckland, meldunek z dnia 7 listopada 0620 UTC: 

VANZ0001    NZZO    11070620 
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3. Tre�	 ASHTAM

3.1 Pole A) – Podana tekstem otwartym nazwa rejonu informacji powietrznej, którego dotyczy ASHTAM, odpowia-
daj�ca wska
nikowi lokalizacji w skróconym nag�ówku. W tym przyk�adzie jest to „FIR oceaniczny Auckland”. 

3.2 Pole B) – Data i czas (UTC) pierwszej erupcji. 

3.3 Pole C) – Nazwa wulkanu i liczba wulkanów, tak jak podano w Podr�czniku py�u wulkanicznego, materia�ów ra-
dioaktywnych oraz chmur chemikaliów toksycznych (Doc 9691) (ICAO Manual on Volcanic Ash, Radioactive Material and 
Toxic Chemical Clouds), dodatek H oraz na Mapie �wiata zawieraj�cej wulkany i g�ówne zagro�enia lotnicze (World Map 
of Volcanoes and Principal Aeronautical Features).

3.4 Pole D) – Szeroko�	/d�ugo�	 geograficzna wulkanu wyra�ona w stopniach lub za pomoc� radialu i odleg�o�ci od 
pomocy nawigacyjnej, jak podano w Podr�czniku py�u wulkanicznego, materia�ów radioaktywnych oraz chmur chemika-
liów toksycznych (Doc 9691) (ICAO Manual on Volcanic Ash, Radioactive Material and Toxic Chemical Clouds), dodatek 
H oraz na Mapie �wiata zawieraj�cej wulkany i g�ówne zagro�enia lotnicze (World Map of Volcanoes and Principal Aero-
nautical Features).

3.5 Pole E) – Barwa kodu okre�laj�ca poziom alarmu wulkanicznego, ��cznie z ka�d� poprzedni� barw� kodu okre�la-
j�c� poziom alarmu, zgodnie z nast�puj�c� tabel�:

Poziom alarmu  
okre�lany  

barw� kodu 

Stan aktywno�ci wulkanicznej 

ALARM  
ZIELONY 

Wulkan znajduje si� w stanie normalnym, brak symptomów erupcji. 

lub, po obni�eniu poziomu alarmu 

Aktywno�	 wulkaniczn� uwa�a si� za zako�czon�, wulkan powróci� do normalnego stanu, 
brak symptomów erupcji. 

ALARM  
Ó�TY  

Aktywno�	 wulkaniczna podwy�szona, w odniesieniu do znanego, normalnego stanu. 

lub, po obni�eniu poziomu alarmu 

Aktywno�	 wulkaniczna znacznie si� zmniejszy�a, jednak kontynuuje si� uwa�ne obserwa-
cje, w celu stwierdzenia mo�liwego zwi�kszenia aktywno�ci.

ALARM  
POMARA�CZOWY

Aktywno�	 wulkaniczna znacznie podwy�szona, wysokie prawdopodobie�stwo erupcji. 

lub 

Erupcja wulkaniczna trwa, brak emisji py�u lub jest ona minimalna [je�li to mo�liwe, okre-
�li	 wysoko�	 wzgl�dn� pióropusza py�u].

ALARM  
CZERWONY 

Prognozowana bliska erupcja, prawdopodobie�stwo znacznej emisji py�u do atmosfery. 

lub 

Trwa erupcja wulkaniczna ze znaczn� emisj� py�u do atmosfery [je�li to mo�liwe, okre�li	
wysoko�	 wzgl�dn� pióropusza py�u].

Uwaga. Barwa kodu oznaczaj�ca poziom alarmu wskazuj�cego stan aktywno�ci wulkanicznej oraz 
poprzedni stan aktywno�ci powinna by	 przekazana do o�rodka kontroli obszaru przez odpowiedzialn� agencj�
wulkanologiczn� danego Pa
stwa, np. „ALARM CZERWONY PO �ÓTYM” lub „ALARM ZIELONY PO 
POMARA�CZOWYM”.
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3.6 Pole F) – Je�li zg�oszono, �e wyst�puje chmura py�u maj�ca znaczenie operacyjne, to nale�y poda	 jej rozleg�o�	
w p�aszczy
nie poziomej oraz jej górn� i doln� granic� za pomoc� szeroko�ci i d�ugo�ci geograficznej (wyra�one w pe�-
nych stopniach) oraz wysoko�	 bezwzgl�dn� (wyra�on� w tysi�cach metrów (stóp) i/lub radiali) i odleg�o�	 chmury od 
wulkanu. Pocz�tkowe informacje mog� opiera	 si� wy��cznie na specjalnych meldunkach z powietrza, ale kolejne, bardziej 
szczegó�owe informacje, powinny bazowa	 na danych przekazywanych przez odpowiedzialne obserwacyjne meteorolo-
giczne biuro nadzoru i/lub o�rodek doradztwa ds. py�u wulkanicznego. 

3.7 Pole G) – Poda	 prognozowany kierunek przemieszczania si� chmury py�u na wyznaczonych poziomach, na pod-
stawie informacji przekazywanych przez odpowiedzialne obserwacyjne meteorologiczne biuro nadzoru i/lub o�rodek do-
radztwa ds. py�u wulkanicznego. 

3.8 Pole H) – Wskaza	 trasy lotnicze i cz��ci tras lotniczych, a tak�e poziomy lotu, które podlegaj� oddzia�ywaniu lub 
przypuszcza si�, �e mog� podlega	 oddzia�ywaniu. 

3.9 Pole I) – Poda	 informacje o zamkni�ciu przestrzeni powietrznej, tras lotniczych lub ich cz��ci oraz o dost�pno�ci 
tras zast�pczych. 

3.10 Pole J) – Poda	 
ród�o informacji (np. „specjalny meldunek z powietrza” lub „agencja wulkanologiczna”). Zawsze 
nale�y poda	 
ród�o informacji, bez wzgl�du na to czy erupcja wulkanu b�d
 chmura py�u wyst�pi�a, czy nie. 

3.11 Pole K) – W uzupe�nieniu do powy�szych informacji poda	 tekstem otwartym wszelkie inne dane, istotne z opera-
cyjnego punktu widzenia. 

APP 3-4 18/11/10

Załącznik 15 — Służby informacji lotniczej                                                                                                                   Dodatek 3



Dziennik Urzędowy
Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 6 — 1011 — Poz. 21

ZA��CZNIK 15 APP 4-1 18/11/10 

DODATEK 4.  INFORMACJE ROZPOWSZECHNIANE ZA POMOC
CYKLU AIRAC 

(patrz rozdzia� 6, punkty 6.1.1) 

CZ��� 1 

l. Ustanowienie, wycofanie i planowanie znacz�cych zmian (w tym tak�e prób operacyjnych) dotycz�cych nast�puj�-
cych elementów: 

l.l Granic (poziomych i pionowych), przepisów i procedur odnosz�cych si� do: 
a) rejonów informacji powietrznej, 
b) obszarów kontrolowanych, 
c) stref kontrolowanych lotnisk, 
d) obszarów ze s�u�b� doradcz�,
e) tras ATS, 
f) sta�ych stref niebezpiecznych, zakazanych i ograniczonych (w��cznie z rodzajami i okresami aktywno�ci, je�li s�

znane) oraz stref identyfikacyjnych obrony powietrznej (ADIZ), 
g) sta�ych przestrzeni, tras lub ich cz��ci, w których wyst�puje prawdopodobie�stwo przechwycenia. 

1.2 Lokalizacji, cz�stotliwo�ci, znaków wywo�awczych, identyfikatorów, znanych nieregularno�ci i okresowych 
przegl�dów pomocy radionawigacyjnych oraz urz�dze� ��czno�ci i dozorowania. 

1.3 Procedur oczekiwania i podej�cia, procedur dolotu i odlotu, procedur ograniczenia ha�asu i wszelkich innych 
stosowanych procedur ATS. 
1.4 Poziomów przej�ciowych, wysoko�ci przej�ciowych i minimalnych wysoko�ci sektorowych. 

1.5 Urz�dze� i procedur meteorologicznych, ��cznie z nadawaniem komunikatów meteorologicznych. 

1.6 Dróg startowych i zabezpiecze� przerwanego startu. 

1.7 Dróg ko�owania i p�yt postojowych. 

1.8 Procedur naziemnych na lotnisku (w��czaj�c w to procedury stosowane w warunkach ograniczonej widzialno�ci).

1.9 �wiate� podej�cia i drogi startowej. 

1.10 Minimów operacyjnych lotniska, je�li s� opublikowane przez Pa�stwo.   

CZ��� 2 

2. Ustanowienie, wycofanie i planowanie znacz�cych zmian dotycz�cych nast�puj�cych elementów: 
2.1 Lokalizacji, wysoko�ci wzgl�dnej oraz o�wietlenia przeszkód nawigacyjnych. 

2.2 Godzin pracy: lotnisk, urz�dze� i s�u�b.

2.3 S�u�b celnych, paszportowych i sanitarnych. 

2.4 Tymczasowych stref niebezpiecznych, zakazanych i ograniczonych, jak i zagro�e� �eglugi powietrznej, 	wicze�
wojskowych i przemieszczania si� du�ych grup statków powietrznych. 

2.5 Tymczasowych przestrzeni, tras lub ich cz��ci, w których wyst�puje mo�liwo�	 przechwycenia. 

CZ��� 3 

3. Ustanowienie i planowanie znacz�cych zmian dotycz�cych nast�puj�cych elementów: 

3.1 Nowych lotnisk mi�dzynarodowych z procedurami IFR. 

3.2 Nowych dróg startowych dopuszczonych do operacji IFR, na lotniskach mi�dzynarodowych. 

3.3 Struktury i projektowania sieci dróg lotniczych. 

3.4 Struktury i projektowania zestawu procedur terminalowych (ze zmian� kierunku podej�cia proceduralnego wynikaj�c�
ze zmiany deklinacji magnetycznej w��cznie). 
3.5 Elementów wymienionych w Cz��ci I w przypadku, gdy dotyczy to terytorium ca�ego Pa�stwa czy jego cz��ci lub 
wymaga koordynacji mi�dzypa�stwowej.  
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ZA��CZNIK 15 APP 5-1 18/11/10 

DODATEK 5. USTALONY SYSTEM ROZPOWSZECHNIANIA NOTAM 
(patrz rozdzia� 5, punkt 5.3.4.2 oraz Za��cznik 10, tom II, rozdzia� 4, punkt 4.4.14) 

l. Ustalony system rozpowszechniania umo�liwia przesy�anie nadchodz�cych NOTAM (��cznie ze SNOW-TAM  
i ASHTAM), za po�rednictwem sieci AFTN, bezpo�rednio do okre�lonych adresatów wyznaczonych przez zainteresowane 
Pa�stwo otrzymuj�ce, z równoczesnym skierowaniem ich do Mi�dzynarodowego Biura NOTAM – w celu sprawdzenia  
i kontroli. 

2. Oznaczenia okre�lonych adresatów tworzy si� w nast�puj�cy sposób: 

1) Pierwsza i druga litera: 

Pierwsze dwie litery wska
nika lokalizacji o�rodka ��czno�ci sieci AFTN, który jest po��czony z odpowiednim 
Mi�dzynarodowym Biurem NOTAM Pa�stwa otrzymuj�cego.

2) Trzecia i czwarta litera: 

S� to litery „ZZ” oznaczaj�ce konieczno�	 specjalnego rozpowszechnienia. 

3) Pi�ta litera: 

Pi�ta litera oznaczaj�ca: NOTAM (litera „N”),  
SNOWTAM (litera „S”) lub ASHTAM (litera „V”). 

4) Szósta i siódma litera: 

Litery szósta i siódma, wybrane z serii od A do Z i oznaczaj�ce krajowy i/lub mi�dzynarodowy rozdzielnik 
NOTAM, jaki powinien stosowa	 odbieraj�cy o�rodek ��czno�ci AFTN. 

Uwaga. Pi�ta, szósta i siódma litera zast�puj� trzyliterow� grup� „YNY”, która w systemie rozpowszechniania oznacza 
Mi�dzynarodowe Biuro NOTAM. 

5) Ósma litera: 

Ósm� liter� powinna by	 litera „X”, której zadaniem jest uzupe�nienie wska
nika adresowego w taki sposób, aby 
sk�ada� si� on z o�miu liter. 

3. Dla zapewnienia prawid�owego obiegu NOTAM, Pa�stwa odbieraj�ce depesze powinny przekaza	 informacje o sto-
sowanych, w ró�nych okoliczno�ciach, kombinacjach szóstej i siódmej litery do Pa�stw nadaj�cych NOTAM. 



Dziennik Urzędowy
Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 6 — 1014 — Poz. 21



Dziennik Urzędowy
Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 6 — 1015 — Poz. 21

ZA��CZNIK 15 APP 6-1 18/11/10 

DODATEK 6. FORMULARZ NOTAM 
(patrz rozdzia� 5, punkt 5.2.1) 

Wska
nik
pierwsze�stwa �

Adres(-y)  

«�
Data i czas 

wype�nienia �

Wska
nik
nadawcy «�

Seria, numer i identyfikator depeszy

NOTAM zawieraj�cy 
nowe informacje ....................................  NOTAMN 

(seria i numer/rok) 

NOTAM zast�puj�cy 
poprzedni NOTAM ....................................  NOTAMR ......................................................... 

(seria i numer/rok)                            (seria i numer/rok NOTAM zast�powanego) 

NOTAM kasuj�cy 
poprzedni NOTAM ....................................  NOTAMC ......................................................... 

(seria i numer/rok)                            (seria i numer/rok NOTAM kasowanego)          «�
Kwalifikatory

FIR Kod
NOTAM Ruch Cel Zakres Dolna

granica
Górna
granica

Wspó�rz�dne,
promie�

Q)     / Q    /   / / / /  /  «�
Okre�lenie (za pomoc� wska
nika lokalizacji ICAO), w którym znajduje si� urz�dzenie, przestrze�
powietrzna lub warunki podlegaj�ce przekazaniu w NOTAM A)                      �

Okres obowi�zywania 
Od (grupa data-czas) B)           �
Do (PERM lub grupa 
 data-czas) C)           EST*

PERM* «�

D)  �Okresy aktywno�ci (je�li ma
zastosowanie) «�

Tre�� NOTAM podana otwartym tekstem (przy u
yciu skrótów ICAO)
E)

«�
Dolna granica F)           ���������������������������
Górna granica G)                                                                                                                 ) «�
Podpis

*  niepotrzebne skre�li	
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18/11/10 APP 6-2  

INSTRUKCJA WYPE	NIANIA FORMULARZA NOTAM 

1.  Informacje ogólne 

Powinny zosta	 nadane nast�puj�ce dane: linie kwalifikatorów (pole Q)), wszystkie identyfikatory (pola A) – G) w��cznie) 
oraz nast�puj�ce po nich nawiasy, zgodnie z przyk�adem przedstawionym w formularzu. Je�eli w którym� z pól nie za-
mieszczono �adnej informacji, to jego nadawanie nie jest wymagane. 

2.  Numerowanie NOTAM 

Seria NOTAM musi by	 oznaczona liter�, natomiast numer musi sk�ada	 si� z czterech cyfr, po których nast�puje uko�na 
kreska; po kresce podawane s� dwie cyfry oznaczaj�ce dany rok (np. A0023/03). Numerowanie ka�dej serii rozpoczyna si�
1 stycznia od numeru 0001. 

3.  Kwalifikatory (pole Q) 

Pole Q) sk�ada si� z o�miu cz��ci, oddzielonych od siebie uko�n� kresk�. Nale�y wprowadzi	 odpowiedni� warto�	 w ka�-
dej z nich. Przyk�ady wype�niania pól przedstawiono w Aeronautical Information Services Manual (Doc 8126). Znaczenie 
poszczególnych miejsc pola Q) jest nast�puj�ce:

1) FIR
a) je�eli informacja dotyczy lokalizacji geograficznej w ramach jednego FIR, nale�y u�y	 wska
nik lokalizacji ICAO 

odpowiedniego FIR. W przypadku, gdy lotnisko jest po�o�one w obszarze FIR innego pa�stwa, pierwsza cz��	 pola 
Q) powinna zawiera	 kod tego FIR (np. Q) LFRR/…A) EGJJ), 

lub, 

je�eli informacja dotyczy lokalizacji geograficznej w ramach wi�cej ni� jednego rejonu FIR, pole FIR powinno za-
wiera	 literowy kod ICAO pa�stwa wydaj�cego NOTAM oraz nast�puj�ce po nim litery „XX” (wska
nik lokaliza-
cji pokrywaj�cego si� UIR nie powinien by	 u�ywany). Nast�pnie w polu A) wymienione zostan� wska
niki lokali-
zacji ICAO odpowiednich FIR albo wska
nik Pa�stwa lub agencji pozarz�dowej, która jest odpowiedzialna za za-
pewnianie s�u�b �eglugi powietrznej w wi�cej ni� jednym Pa�stwie, 

b) je�eli jeden kraj wydaje NOTAM maj�cy wp�yw na rejony FIR w grupie Pa�stw, podane zostan� dwie pierwsze li-
tery wska
nika lokalizacji ICAO Pa�stwa wydaj�cego oraz litery „XX”. Nast�pnie w polu A) wymienione zostan�
wska
niki lokalizacji ICAO odpowiednich FIR albo wska
nik Pa�stwa lub agencji pozarz�dowej, która jest odpo-
wiedzialna za zapewnianie s�u�b �eglugi powietrznej w wi�cej ni� jednym Pa�stwie.

2) KOD NOTAM 
Wszystkie grupy kodowe NOTAM zawieraj� pi�	 liter i pierwsz� liter� jest zawsze litera Q. Druga i trzecia litera okre-
�la temat, a czwarta i pi�ta oznacza status lub stan opisywanego przedmiotu. Dwuliterowe kody dotycz�ce tematu 
NOTAM i jego stanu zawarte s� w PANS-ABC (Doc 8400). Kombinacje drugiej i trzeciej oraz czwartej i pi�tej litery 
przedstawione s� w Kryteriach wyboru NOTAM zawartych w Doc 8126, albo nale�y wpisa	 jedn� z poni�szych kom-
binacji, odpowiednio:  
a) je�li temat NOTAM nie jest uj�ty w Kodzie NOTAM (Doc 8400) lub w Kryteriach wyboru NOTAM (Doc 8126), ja-

ko drug� i trzeci� liter� nale�y wpisa	 „XX” (np. QXXAK); 
b) je�li warunki dotycz�ce tematu NOTAM nie s� uj�te w Kodzie NOTAM (Doc 8400) lub w Kryteriach wyboru 

NOTAM (Doc 8126), jako czwart� i pi�t� liter� nale�y umie�ci	 litery „XX” (np. QFAXX); 
c) kiedy NOTAM, zawieraj�cy informacje o istotnym znaczeniu operacyjnym, wydawany jest zgodnie z dodatkiem 4  

i rozdzia�em 6 oraz jest on wykorzystywany do og�oszenia poprawek lub uzupe�nie� AIRAC AIP, jako czwart�
i pi�t� liter� kodu NOTAM nale�y wpisa	 „TT”; 

d) kiedy wydawany NOTAM zawiera list� kontroln� aktualnych NOTAM, jako drug�, trzeci�, czwart� i pi�t� liter� na-
le�y wpisa	 „KKKK”; oraz 

e) nast�puj�ce litery powinny by	 stosowane jako czwarta i pi�ta litera w NOTAM kasuj�cych (NOTAMC): 
AK: PODJ�� NORMALN� PRAC�
AL: DZIA�AJ�CY ZGODNIE Z UPRZEDNIO PODANYMI OGRANICZENIAMI /WARUNKAMI (OPR SUBJ 
PREVIOUS COND) 
AO: OPERACYJNY 
CC: ZAKO�CZONY 
CN: UNIEWANIONY 
HV: PRACE ZAKO�CZONO 
XX: TEKST OTWARTY. 
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3)  RUCH 
I   =  IFR 
V  =  VFR 
K  =  NOTAM jest list� kontroln�

Uwaga. W zale�no�ci od tematu i zawarto�ci NOTAM, pole kwalifikatora RUCH mo�e zawiera	 po��czenie kwalifika-
torów. Wytyczne dotycz�ce mo�liwych kombinacji kwalifikatorów w polu RUCH z tematem NOTAM i jego stanem, patrz 
Kryteria wyboru NOTAM w Doc 8126.

4)  CEL 

N  = NOTAM zawiera informacj� wymagaj�c� natychmiastowego powiadomienia u�ytkowników statków powietrz-
nych, 

B  = NOTAM przeznaczony do umieszczenia w Biuletynie Informacji Przed Lotem, 
O  = NOTAM o znaczeniu operacyjnym dla lotów IFR, 
M  =  Inne NOTAM, które nie s� przewidziane do przekazania w czasie odprawy, lecz s� dost�pne na ��danie, 
K    = NOTAM jest list� kontroln�.

Uwaga. W zale�no�ci od tematu i zawarto�ci NOTAM, pole kwalifikatora CEL mo�e zawiera	 po��czenie kwalifikato-
rów BO lub NBO. Wytyczne dotycz�ce mo�liwych kombinacji kwalifikatorów w polu CEL z tematem NOTAM i jego stanem, 
patrz Kryteria wyboru NOTAM w Doc 8126. 

5) ZAKRES 

 A  = Lotnisko 

 E  = Trasa 

 W = Ostrze�enie nawigacyjne 

 K  = NOTAM jest list� kontroln�.

Uwaga. W zale�no�ci od tematu i zawarto�ci NOTAM, pole kwalifikatora ZAKRES mo�e zawiera	 po��czenie kwalifi-
katorów. Wytyczne dotycz�ce mo�liwych kombinacji kwalifikatorów w polu ZAKRES z tematem NOTAM i jego stanem, 
patrz Kryteria wyboru NOTAM w Doc 8126. Je�li temat NOTAM jest zakwalifikowany jako AE, to w polu A) musi by	
u�yty wska�nik lokalizacji lotniska. 

6) i 7) GÓRNA GRANICA / DOLNA GRANICA 

Granice GÓRNA i DOLNA b�d� zawsze  podawane za pomoc� poziomu lotu (FL) i wyra�a	 b�d� faktyczne granice pio-
nowe rejonu, bez dodawania buforów. W przypadku ostrze�e� nawigacyjnych i ogranicze� przestrzeni powietrznej, wpro-
wadzone warto�ci b�d� zgodne z podanymi w polach F) i G). 

Je�eli brak jest informacji o wysoko�ci wzgl�dnej, to dla granicy DOLNEJ nale�y poda	 „000” i dla granicy GÓRNEJ 
„999”, jako warto�ci domy�lne.  

8) WSPÓ�RZ�DNE GEOGRAFICZNE, PROMIE�

Szeroko�	 i d�ugo�	 geograficzna (podane z dok�adno�ci� do 1 minuty), a tak�e trzycyfrowa warto�	 okre�laj�ca promie�
dzia�ania (w milach morskich), np. 4700N01140E043. Wspó�rz�dne wyznaczaj� zaokr�glony do 1 minuty �rodek okr�gu, 
którego promie� obejmuje ca�y rejon dzia�ania; je�eli NOTAM dotyczy ca�ego FIR/UIR lub wi�cej ni� jednego FIR/UIR, 
nale�y wpisa	 warto�	 domy�ln� promienia „999”. 

4.  Pole A) 

Nale�y wprowadzi	 wska
nik lokalizacji zgodny z ICAO Doc 7910 dla lotniska lub FIR, w którym zlokalizowane jest 
urz�dzenie, przestrze� powietrzna b�d
 warunek, którego dotyczy wydawany NOTAM. W miar� potrzeby mo�na wskaza	
wi�cej ni� jeden FIR/UIR. Je�eli brak jest wska
nika lokalizacji ICAO, nale�y u�y	 liter przydzielonych danemu Pa�stwu
zgodnie z ICAO Doc 7910, cz��	 2, plus litery „XX” i dodatkow� nazw� napisa	 tekstem otwartym w polu E) NOTAM. 

Je�eli informacja dotyczy GNSS, doda	 w�a�ciwy wska
nik lokalizacji ICAO przyporz�dkowany elementowi GNSS lub 
wspólny wska
nik lokalizacji przyporz�dkowany wszystkim elementom GNSS (z wyj�tkiem GBAS). 

Uwaga. W przypadku GNSS wska�nik lokalizacji mo�e by	 stosowany podczas identyfikacji przerwy w dzia�aniu elementu 
GNSS (np. KNMH dla przerwy w dzia�aniu satelity GPS). 

5.  Pole B) 

Do zapisu grupy data-czas nale�y u�y	 dziesi�ciu cyfr oznaczaj�cych kolejno rok, miesi�c, dzie�, godzin� i minuty w UTC. 
Zapis w tym polu okre�la dat� i czas wej�cia w �ycie informacji podanej w NOTAMN. W przypadku NOTAMR lub 
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NOTAMC grupa data-czas oznacza aktualn� dat� i czas wydania NOTAM. Pocz�tek dnia powinien by	 wyra�any jako 
„0000”.

6.  Pole C) 

Za wyj�tkiem NOTAMC, w tym polu nale�y u�y	 grupy data-czas (sk�adaj�cej si� z dziesi�ciu cyfr oznaczaj�cych rok, 
miesi�c, dzie�, godzin� i minuty w UTC), okre�laj�cej okres wa�no�ci informacji, lub s�owa PERM (je�eli informacja ma 
charakter sta�y). Koniec dnia powinien by	 wyra�any jako „2359” (nie nale�y u�ywa	 „2400”). Je�li czas zako�czenia 
wa�no�ci informacji podanej w NOTAM jest niepewny, nale�y poda	 przypuszczalny czas trwania ograniczenia w postaci 
grupy data-czas zako�czonej skrótem EST. Ka�dy NOTAM zawieraj�cy EST musi by	 skasowany lub zast�piony przed 
grup� data-czas podan� w polu C). 

7.  Pole D) 

Je�eli niebezpiecze�stwo, status operacyjny lub stan urz�dzenia, które jest opisywane, b�d� zgodne z okre�lonym harmo-
nogramem czasowym pomi�dzy datami-czasami okre�lonymi w polu B) i C), to tak� informacj� nale�y poda	 w polu D). 
Je�eli tekst w polu D) przekracza 200 znaków, informacj� t� nale�y przedstawi	 w oddzielnym, kolejnym NOTAM.  

Uwaga. Wytyczne na temat jednolitej definicji pola D) przedstawiono w Doc 8126. 

8.  Pole E) 

W tym polu nale�y u�ywa	 zdekodowanego kodu NOTAM, uzupe�nionego, gdy jest to potrzebne, o skróty ICAO, wska
-
niki, identyfikatory, oznaczniki, znaki wywo�awcze, cz�stotliwo�ci, cyfry oraz zwyk�y tekst otwarty. Je�eli NOTAM wyko-
rzystywany jest na skal� mi�dzynarodow�, tekst w j�zyku angielskim b�dzie stosowany w tych cz��ciach, które s� pisane 
otwartym tekstem. Zapis powinien by	 zwarty i jednoznaczny, co pozwoli na w�a�ciwe przedstawienie NOTAM w Biule-
tynie Informacji Przed Lotem (PIB). W NOTAMC nale�y poda	 odniesienie do tematu kasowanego NOTAM oraz infor-
macj� o stanie, co pozwoli na zweryfikowanie jego wiarygodno�ci.

9.  Pola F) i G) 

Pola te u�ywane s� jedynie w przypadku ostrze�e� nawigacyjnych lub ogranicze� w przestrzeni powietrznej i stanowi�
cz��	 zapisu podawanego w Biuletynie Informacji Przed Lotem. Nale�y poda	 w nich doln� i górn� granic� wysoko�ci
wzgl�dnej zwi�zanej z zagro�eniem lub ograniczeniami, jednoznacznie okre�laj�c tylko jeden poziom odniesienia 
i jednostk� miary. Skróty GND i SFC powinny by	 u�ywane w polu F) do okre�lania odpowiednio poziomu terenu i po-
wierzchni. Skrót UNL powinien by	 u�ywany w polu G) w znaczeniu – nieograniczony. 

Uwaga. Dla zapoznania si� z przyk�adami NOTAM, patrz Doc 8126 oraz PANS-ABC (Doc 8400).
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DODATEK 7. 
WYMAGANIA ODNOSZCE SI� DO JAKO�CI DANYCH LOTNICZYCH 

Tabela A7-1. Szeroko�� i d�ugo�� geograficzna 

SZEROKO�� I D	UGO�� GEOGRAFICZNA DOK	ADNO��
PUBLIKACJI 

KLASYFIKACJA 
SPÓJNO�CI 

Punkty graniczne rejonu informacji powietrznej (FIR) 1 minuta  1 x 10-3, zwyk�a

Punkty graniczne stref zakazanych (P), ograniczonych (R) 

i niebezpiecznych (D) (poza granicami CTA/CTR) 
1 minuta  1 x 10-3, zwyk�a

Punkty graniczne stref zakazanych (P), ograniczonych (R) 

i niebezpiecznych (D) (wewn�trz CTA/CTR) 
1 sekunda  1 x 10-5, wa�na 

Punkty graniczne CTA/CTR 1 sekunda  1 x 10-5, wa�na 

Trasowe pomoce nawigacyjne, punkty skrzy�owania/przeci�cia si� i 
punkty drogi, punkty oczekiwania i punkty STAR/SID 1 sekunda  1 x 10-5, wa�na 

Przeszkody w strefie 1 (terytorium ca�ego Pa�stwa) 1 sekunda  1 x 10-3, zwyk�a

Punkt odniesienia lotniska/heliportu 1 sekunda  1 x 10-3, zwyk�a

Pomoce nawigacyjne zlokalizowane na lotnisku/w heliporcie 1/10 sekundy  1 x 10-5, wa�na 

Przeszkody w strefie 3 1/10 sekundy  1 x 10-5, wa�na 

Przeszkody w strefie 2 1/10 sekundy  1 x 10-5, wa�na 

Pozycje (fix)/punkty podej�cia ko�cowego oraz inne wa�ne pozycje 
(fix)/punkty zwi�zane z procedur� podej�cia wed�ug wskaza� przyrz�dów 1/10 sekundy  1 x 10-5, wa�na 

Próg drogi startowej 1/100 sekundy  1 x 10-8, krytyczna 

Koniec drogi startowej  1/100 sekundy  1 x 10-8, krytyczna 

Miejsce oczekiwania przy drodze startowej 1/100 sekundy 1 x 10-8, krytyczna 

Punkty linii centralnej drogi ko�owania/linii prowadzenia przy parkowaniu 1/100 sekundy  1 x 10-5, wa�na 

Linia oznaczaj�ca skrzy�owanie dróg ko�owania 1/100 sekundy 1 x 10-5, wa�na 

Linia prowadzenia do wyj�cia 1/100 sekundy 1 x 10-5, wa�na 

Stanowiska postojowe statków powietrznych/punkty sprawdzania INS 1/100 sekundy  1 x 10-3, zwyk�a

Geometryczny �rodek TLOF lub progi FATO, heliporty 1/100 sekundy  1 x 10-8, krytyczna 

Granice p�yty (wielok�t) 1/10 sekundy 1 x 10-3, zwyk�a

Strefa odladzania (wielok�t) 1/10 sekundy 1 x 10-3, zwyk�a

Uwaga. Patrz dodatek 8 – graficzna ilustracja powierzchni, z których zbiera si� dane o przeszkodach oraz kryteria stosowa-
ne do oznaczania przeszkód w okre�lonych strefach. 
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Tabela A7-2. Wzniesienie/wysoko�� bezwzgl�dna/wysoko�� wzgl�dna 

WZNIESIENIE/WYSOKO�� BEZWZGL�DNA/  
WYSOKO�� WZGL�DNA

DOK	ADNO��
PUBLIKACJI 

KLASYFIKACJA 
SPÓJNO�CI  

Wzniesienie lotniska/heliportu 1 metr lub 1 stopa 1 x 10-5, wa�na 

Undulacja geoidy WGS-84 w punkcie wzniesienia 
lotniska/heliportu 1 metr lub 1 stopa 1 x 10-5, wa�na 

Próg drogi startowej lub próg FATO dla podej�	
nieprecyzyjnych 1 metr lub 1 stopa 1 x 10-5, wa�na 

Undulacja geoidy WGS-84 na progu RWY lub progu FATO, 
geometryczny �rodek TLOF dla podej�	 nieprecyzyjnych. 1 metr lub 1 stopa 1 x 10-5, wa�na 

Próg drogi startowej lub próg FATO dla podej�	
precyzyjnych 0,1 metra lub 0,1 stopy 1 x 10-8, krytyczna 

Undulacja geoidy WGS-84 na progu RWY lub progu FATO, 
geometryczny �rodek TLOF dla podej�	 precyzyjnych 0,1 metra lub 0,1 stopy 1 x 10-8, krytyczna 

Wysoko�	 wzgl�dna nad progiem w podej�ciu precyzyjnym 0,1 metra lub 0,1 stopy 1 x 10-8, krytyczna 

Przeszkody w strefie 2 1 metr lub 1 stopa 1 x 10-5, wa�na 

Przeszkody w strefie 3 0,1 metra lub 0,1 stopy 1 x 10-5, wa�na 

Przeszkody w strefie 1 (terytorium ca�ego Pa�stwa) 1 metr lub 1 stopa 1 x 10-3, zwyk�a

Radioodleg�o�ciomierz precyzyjny (DME/P) 3 metry (10 stóp) 1 x 10-5, wa�na 

Radioodleg�o�ciomierz (DME) 30 metrów (100 stóp) 1 x 10-5, wa�na 

Minimalne wysoko�ci bezwzgl�dne 50 metrów lub 100 stóp 1 x 10-3, zwyk�a

Uwaga. Patrz dodatek 8 – graficzna ilustracja powierzchni, z których zbiera si� dane o przeszkodach oraz kryteria stosowa-
ne do oznaczania przeszkód w okre�lonych strefach.
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Tabela A7-3. Deklinacja i deklinacja magnetyczna 

DEKLINACJA DOK	ADNO��
PUBLIKACJI 

KLASYFIKACJA 
SPÓJNO�CI  

Deklinacja VHF NAVAID do technicznego zestrojenia stacji 1 stopie� 1 x 10-5, wa�na 

Deklinacja magnetyczna NDB NAVAID 1 stopie� 1 x 10-3, zwyk�a

Deklinacja magnetyczna lotniska/heliportu 1 stopie� 1 x 10-5, wa�na 

Deklinacja magnetyczna anteny nadajnika kierunku ILS 1 stopie� 1 x 10-5, wa�na 

Deklinacja magnetyczna anteny azymutu MLS 1 stopie� 1 x 10-5, wa�na 

Tabela A7-4. Namiar 

NAMIAR DOK	ADNO��
PUBLIKACJI  

KLASYFIKACJA 
SPÓJNO�CI  

Segment drogi lotniczej 1 stopie� 1 x 10-3, zwyk�a

Pozycje (fix) na trasie i w rejonie lotniska 1/10 stopnia 1 x 10-3, zwyk�a

Segmenty trasy dolotu/odlotu w rejonie lotniska 1 stopie� 1 x 10-3, zwyk�a

Pozycje (fix) w procedurze podej�cia wed�ug wskaza�
przyrz�dów 1/100 stopnia 1 x 10-5, wa�na 

Zgranie wi�zki nadajnika kierunku ILS (geograficzny) 1/100 stopnia 1 x 10-5, wa�na 

Zgranie zera azymutu wi�zki kierunku MLS (geograficzny) 1/100 stopnia 1 x 10-5, wa�na 

Namiar drogi startowej i namiar FATO (geograficzny) 1/100 stopnia 1 x 10-3, zwyk�a
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Tabela A7-5. D�ugo��/odleg�o��/wymiary 

D	UGO�� / ODLEG	O�� / WYMIARY DOK	ADNO��
PUBLIKACJI  

KLASYFIKACJA 
SPÓJNO�CI  

D�ugo�	 segmentów drogi lotniczej 1/10 km lub 1/10 NM 1 x 10-3, zwyk�a

Odleg�o�	 mi�dzy pozycjami (fix) na trasie 1/10 km lub 1/10 NM 1 x 10-3, zwyk�a

D�ugo�	 segmentów trasy dolotu/odlotu w rejonie lotniska 1/100 km lub 1/100 NM 1 x 10-5, wa�na 

Odleg�o�	 mi�dzy pozycjami (fix) w procedurze podej�cia we-
d�ug wskaza� przyrz�dów w rejonie lotniska 1/100 km lub 1/100 NM 1 x 10-5, wa�na 

D�ugo�	 drogi startowej i d�ugo�	 FATO, wymiary TLOF 1 metr lub 1 stopa 1 x 10-8, krytyczna 

Szeroko�	 drogi startowej 1 metr lub 1 stopa 1 x 10-5, wa�na 

Odleg�o�	 przesuni�tego progu 1 metr lub 1 stopa 1 x 10-3, zwyk�a

D�ugo�	 i szeroko�	 zabezpieczenia wyd�u�onego startu 1 metr lub 1 stopa 1 x 10-5, wa�na 

D�ugo�	 i szeroko�	 zabezpieczenia przerwanego startu 1 metr lub 1 stopa 1 x 10-8, krytyczna 

Rozporz�dzalna d�ugo�	 l�dowania 1 metr lub 1 stopa 1 x 10-8, krytyczna 

Rozporz�dzalna d�ugo�	 rozbiegu 1 metr lub 1 stopa 1 x 10-8, krytyczna 

Rozporz�dzalna d�ugo�	 startu 1 metr lub 1 stopa 1 x 10-8, krytyczna 

Rozporz�dzalna d�ugo�	 przerwanego startu 1 metr lub 1 stopa 1 x 10-8, krytyczna 

Szeroko�	 pobocza drogi startowej 1 metr lub 1 stopa 1 x 10-5, wa�na 

Szeroko�	 drogi ko�owania 1 metr lub 1 stopa 1 x 10-5, wa�na 

Szeroko�	 pobocza drogi ko�owania 1 metr lub 1 stopa 1 x 10-5, wa�na 

Odleg�o�	 mi�dzy anten� nadajnika kierunku ILS i ko�cem drogi 
startowej 3 metry (10 stóp) 1 x 10-3, zwyk�a

Odleg�o�	 mi�dzy anten� �cie�ki schodzenia ILS i progiem drogi 
startowej, mierzona wzd�u� linii centralnej 3 metry (10 stóp) 1 x 10-3, zwyk�a

Odleg�o�	 mi�dzy markerami ILS i progiem drogi startowej 3 metry (10 stóp) 1 x 10-5, wa�na 

Odleg�o�	 mi�dzy anten� ILS DME i progiem drogi startowej, 
mierzona wzd�u� linii centralnej 3 metry (10 stóp) 1 x 10-5, wa�na 

Odleg�o�	 mi�dzy anten� azymutu MLS i ko�cem drogi 
startowej 3 metry (10 stóp) 1 x 10-3, zwyk�a

Odleg�o�	 mi�dzy anten� elewacji MLS i progiem drogi 
startowej, mierzona wzd�u� linii centralnej 3 metry (10 stóp) 1 x 10-3, zwyk�a

Odleg�o�	 mi�dzy anten� MLS DME/P i progiem drogi 
startowej, mierzona wzd�u� linii centralnej 3 metry (10 stóp) 1 x 10-5, wa�na 
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DODATEK 8. WYMAGANIA DOTYCZCE
DANYCH O TERENIE I O PRZESZKODACH 

(patrz rozdzia� 10)

1. W strefie o promieniu 10 km od ARP dane o terenie s� zgodne z wymaganiami liczbowymi dla strefy 2. 

2. W strefie mi�dzy 10 km a granic� TMA lub w strefie o promieniu 45 km od ARP (w zale�no�ci od tego, które jest 
mniejsze), dane o terenie, który przewy�sza p�aszczyzn� poziom� na wysoko�ci 120 m ponad najni�szym wzniesieniem 
drogi startowej, s� zgodne z wymaganiami liczbowymi dla strefy 2. 

3. W strefie mi�dzy 10 km a granic� TMA lub w strefie o promieniu 45 km od ARP (w zale�no�ci od tego, które jest 
mniejsze), dane o terenie, który nie przewy�sza p�aszczyzny poziomej na wysoko�ci 120 m ponad najni�szym wzniesie-
niem drogi startowej, s� zgodne z wymaganiami liczbowymi dla strefy 1. 

4. W tych cz��ciach strefy 2, gdzie wykonywanie lotów jest zabronione z powodu bardzo wysokiego terenu lub innych lo-
kalnych ogranicze� i/lub regulacji, dane o terenie s� zgodne z wymaganiami liczbowymi dla strefy 1. 

Uwaga. Wymagania liczbowe dotycz�ce danych o terenie dla stref 1 i 2 s� okre�lone w tabeli A8-1. 

Dane o terenie gromadzone s� zgodnie z wymaganiami numerycznymi dla strefy 1. 

Dane o terenie gromadzone s� zgodnie z wymaganiami numerycznymi dla strefy 2. 

Rysunek A8-1.  Powierzchnie, z których gromadzi si� dane o terenie � strefa 1 i strefa 2. 

STREFA 1 

STREFA 2 
(TMA lub 45km) 

Zakaz opera-
cji lotniczych 

Powierzchnia zbierania 
danych o terenie 
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1. Dane o przeszkodach s� gromadzone i zapisywane zgodnie z wymaganiami liczbowymi dla strefy 2 okre�lonymi w tabeli A8-2: 
a) Strefa 2a: prostok�tny obszar wokó� drogi startowej, obejmuj�cy drog� startow� i zabezpieczenie przerwanego startu, je�li ist-

nieje. Powierzchnia zbierania danych o przeszkodach dla strefy 2a powinna mie	 wysoko�	 3 m ponad najbli�sze wzniesienie 
drogi startowej mierzone wzd�u� linii centralnej drogi startowej, oraz w odniesieniu do zabezpieczenia przerwanego startu (je-
�li istnieje) ponad wzniesienie najbli�szego progu drogi startowej, 

b) Strefa 2b: obszar rozci�gaj�cy si� od ko�ca strefy 2a w kierunku startu, o d�ugo�ci 10 km i rozwarto�ci 15% w ka�d� stron�.
Powierzchnia zbierania danych strefy 2b ma nachylenie 1,2% i rozci�ga si� od ko�ca strefy 2a na poziomie elewacji ko�ca
drogi startowej w kierunku startu i ma d�ugo�	 10 km i rozwarto�	 15% w ka�d� stron�,

c) Strefa 2c: obszar rozci�gaj�cy si� poza stref� 2a i 2b na odleg�o�	 nie wi�cej ni� 10 km od granicy obszaru 2a. Powierzchnia 
zbierania danych strefy 2c ma nachylenie 1,2% i rozci�ga si� poza stref� 2a i 2b na odleg�o�	 nie wi�cej ni� 10 km od granicy 
obszaru 2a. Elewacj� pocz�tkow� strefy 2c powinna by	 elewacja punktu strefy 2c, w którym si� ona zaczyna,  

d) Strefa 2d: obszar znajduj�cy si� poza stref� 2a, 2b i 2c rozci�gaj�cy si� do odleg�o�ci 45 km od punktu odniesienia lotniska lub 
do istniej�cej granicy TMA, zale�nie od tego co jest bli�ej. Powierzchnia zbierania danych o przeszkodach dla strefy 2d ma 
wysoko�	 100 m ponad poziom terenu. 

2. W tych cz��ciach strefy 2, gdzie wykonywanie lotów jest zabronione z powodu bardzo wysokiego terenu lub innych lokalnych 
ogranicze� i/lub regulacji, dane o przeszkodach s� gromadzone i zapisywane zgodnie z wymaganiami liczbowymi dla strefy 1. 

3. Dane o ka�dej przeszkodzie w strefie 1, której wysoko�	 wynosi co najmniej 100 m, s� gromadzone i zapisywane  
w bazie danych zgodnie z wymaganiami liczbowymi dla strefy 1 okre�lonymi w tabeli A8-2. 

STREFA 1 

Zakaz opera-
cji lotniczych 

Powierzchnia zbierania 
danych o przeszkodach 

Powierzchnia zbierania 
danych o przeszkodach 

Strefa 2c 

Strefa 2a 

Strefa 2c 

Strefa 2b Strefa 2b 

Strefa 2d TMA 
max do 45 km 

Przekrój A-A’ 

Przekrój B-B’ 

Rysunek A8-2.  Powierzchnie, z których gromadzi si� dane o przeszkodach � strefa 1 i strefa 2. 
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Rysunek A8-3. Powierzchnia, z której zbiera si� dane o terenie i przeszkodach � strefa 3. 

1. Powierzchnia zbierania danych o terenie i przeszkodach  rozci�ga si�  pó� metra (0,5 m) ponad  p�aszczyzn� poziom�
przechodz�c� przez najbli�szy punkt strefy naziemnego ruchu lotniskowego/heliportu. 

2. Dane o terenie i przeszkodach w strefie 3 s� zgodne z wymaganiami liczbowymi okre�lonymi odpowiednio w tabeli A8-
1 i tabeli A8-2. 

Strefa 3 

Strefa 3 

Strefa 3 
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Rysunek A8-4. Powierzchnia, z której zbiera si� dane o terenie i przeszkodach � strefa 4. 

Dane o terenie dla strefy 4 s� zgodne z wymaganiami liczbowymi okre�lonymi w tabeli A8-1.  

 Uwaga 1. Poziome wymiary strefy 2 pokrywaj� stref� 4. Dla strefy 4 mog� by	 zbierane bardziej szczegó�owe dane o 
przeszkodach, zgodnie z wymaganiami liczbowymi dla danych o przeszkodach w strefie 4, okre�lonymi w tabeli A8-2 (patrz 
10.1.8)

 Uwaga 2. Strefa 4 mo�e by	 rozszerzona zgodnie z p. 10.1.2. 

Strefa 4 
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Tabela A8-1. Wymagania liczbowe dotycz�ce danych o terenie 

Strefa 1 Strefa 2 Strefa 3 Strefa 4 

Rozdzielczo�	 terenowa 
3 sekundy k�towe 

(ok. 90 m) 

1 sekunda k�towa 

(ok. 30 m) 

0,6 sekundy k�towej 

(ok. 20 m) 

0,3 sekundy k�towej 

(ok. 9 m) 

Dok�adno�	 pionowa 30 m 3 m 0,5 m 1 m 

Rozdzielczo�	 pionowa 1 m 0,1 m 0,01 m 0,1 m 

Dok�adno�	 pozioma 50 m 5 m 0,5 m 2,5 m 

Poziom pewno�ci (1 σ) 90% 90% 90% 90%

Klasyfikacja danych 

Poziom spójno�ci

zwyk�a

1 x 10-3
wa�na

1 x 10-5

wa�na

1 x 10-5

wa�na

1 x 10-5

Cz�stotliwo�	
aktualizacji 

zgodnie z 
wymaganiami 

zgodnie z 
wymaganiami

zgodnie z 
wymaganiami

zgodnie z 
wymaganiami

Tabela A8-2. Wymagania liczbowe dotycz�ce danych o przeszkodach 

Strefa 1 Strefa 2 Strefa 3 Strefa 4 

Dok�adno�	 pionowa 30 m 3 m 0,5 m 1 m 

Rozdzielczo�	 pionowa 1 m 0,1 m 0,01 m 0,1 m 

Dok�adno�	 pozioma 50 m 5 m 0,5 m 2,5 m 

Poziom pewno�ci (1 σ) 90% 90% 90% 90%

Klasyfikacja danych 

Poziom spójno�ci

zwyk�a

1 x 10-3
wa�na

1 x 10-5

wa�na

1 x 10-5

wa�na

1 x 10-5

Cz�stotliwo�	
aktualizacji 

zgodnie z 
wymaganiami 

zgodnie z 
wymaganiami

zgodnie z 
wymaganiami

zgodnie z 
wymaganiami 
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Tabela A8-3. Atrybuty terenu 

Atrybut terenu Obowi�zkowy/fakultatywny 

Strefa pokrycia Obowi�zkowy 

Identyfikator 
ród�a danych Obowi�zkowy

Metoda pozyskania Obowi�zkowy

Rozdzielczo�	 terenowa Obowi�zkowy

Poziomy system odniesienia Obowi�zkowy

Rozdzielczo�	 pozioma Obowi�zkowy

Dok�adno�	 pozioma Obowi�zkowy

Poziom pewno�ci w poziomie Obowi�zkowy

Po�o�enie poziome Obowi�zkowy

Wzniesienie Obowi�zkowy

Odniesienie warto�ci
wzniesienia Obowi�zkowy

Pionowy system odniesienia Obowi�zkowy

Rozdzielczo�	 pionowa Obowi�zkowy

Dok�adno�	 pionowa Obowi�zkowy

Poziom pewno�ci w pionie Obowi�zkowy

Rodzaj powierzchni Fakultatywny

Pomierzona powierzchnia Obowi�zkowy

Poziom penetracji Fakultatywny 

Znane odst�pstwa Fakultatywny 

Spójno�	 Obowi�zkowy

Data i czas Obowi�zkowy

Zastosowana jednostka miary Obowi�zkowy
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Tabela A8-4. Atrybuty przeszkód 

Atrybut przeszkody Obowi�zkowy/ fakultatywny 

Strefa pokrycia Obowi�zkowy 

Identyfikator 
ród�a danych Obowi�zkowy

Identyfikator przeszkody Obowi�zkowy

Dok�adno�	 pozioma Obowi�zkowy

Poziom pewno�ci w poziomie Obowi�zkowy

Po�o�enie poziome Obowi�zkowy

Rozdzielczo�	 pozioma Obowi�zkowy

Zasi�g poziomy Obowi�zkowy

Poziomy system odniesienia Obowi�zkowy

Wzniesienie Obowi�zkowy

Wysoko�	 wzgl�dna Fakultatywny 

Dok�adno�	 pionowa Obowi�zkowy

Poziom pewno�ci w pionie Obowi�zkowy

Odniesienie warto�ci
wzniesienia Obowi�zkowy

Rozdzielczo�	 pionowa Obowi�zkowy

Pionowy system odniesienia Obowi�zkowy

Rodzaj przeszkody Obowi�zkowy

Rodzaj geometrii Obowi�zkowy

Spójno�	 Obowi�zkowy

Data i czas Obowi�zkowy

Zastosowana jednostka miary Obowi�zkowy

Operacje Fakultatywny 

Efektywno�	 Fakultatywny 

O�wietlenie Obowi�zkowy 

Oznakowanie Obowi�zkowy 

Dodatek 8                                                                                                                   Załącznik 15 — Służby informacji lotniczej



Dziennik Urzędowy
Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 6 — 1030 — Poz. 21

Rozpowszechnianie: Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa, tel.  (22) 520-73-14, (22) 520-73-15

Wydawca: Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Redakcja: Departament Prawno-Legislacyjny – Wydział Dziennika Urzędowego ULC
ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa, tel. (22) 520-72-22, (22) 520-72-17

e-mail: dzu@ulc.gov.pl

Skład, druk: Polskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne S.A. Drukarnia „KART”
01-252 Warszawa, ul. Przyce 20, tel. (22) 532-80-09

e-mail: z8@ppgk.com.pl

Tłoczono z polecenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w PPGK S.A. Drukarnia „KART”, ul. Przyce 20, 01-252 Warszawa

Nakład 30 egz.                                                    ISSN 1730-6760                         Cena brutto: 71,60 zł



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


