
Znaczenie lokalnych lotnisk General Aviation w globalnej strategii i transformacji lotnictwa, 15 czerwca 2018 r., Krosno



„Od nieuków lepszy ten, co księgi czyta;

Od czytających, kto pamięcią chwyta;

Od pamiętających, kto ich treść rozumie;

Od rozumiejących ten, kto działać umie.”

Mane SWAJAMBHUWA

przekł., wstęp, przedmowa, 

przypisy i słowniczek M. K. Byrski

POCZĄTEK JEST POŁOWĄ SUKCESU

Pitagoras



Plan  prezentacji

 Wprowadzenie - czynniki determinujące działania 

lotnicze;

 PBN (Performance Based Navigation) elementem 

globalnej, lotniczej transformacji i jej perspektywy;

 „Safety Case” i „Business Case” elementami 

zarządzania bezpieczeństwem (safety) w lotnictwie; 

 Zakończenie i wnioski.



Wprowadzenie

czynniki determinujące 

działania lotnicze



CZYNNIKI DETERMINUJĄCE

ROZWÓJ TRANSPORTU LOTNICZEGO

PRAWNE:

• rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej,

• porozumienia międzynarodowe,

• międzynarodowe programy (Galileo, Single European Sky, SESAR, Global Air

Navigation Plan 2016-2030),

• krajowe akty normatywne,

• narodowe strategie (Strategia Rozwoju Kraju 2020, Strategia Rozwoju Transportu 

do 2020 r. z perspektywą do 2030 r., Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-

2025, Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych).

TECHNICZNE:

• ogólna dostępność technik i 

technologii satelitarnych,

• informatyzacja każdej sfery 

działalności człowieka,

• implementacja zaawansowanego 

oprogramowania, sztucznej 

inteligencji,

• wykorzystywanie innowacyjności 

firm lotniczych.

UŻYTKOWE:

• zagęszczenie szlaków komunikacyjnych 

i potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa, 

• zapotrzebowanie na precyzyjne dane,

• walka z klęskami żywiołowymi, ochrona 

środowiska,

• zmiany preferencji pasażerów dotyczące 

cen i wyboru rodzaju środka transportu,

• turystyka i rekreacja.



GNSS

GIS

EUPOS

INTEGRACJA SPAN

INTEGRACJA



ICAO - GNSS

GNSS

GPS

GLONASS

Satellite
Based Augmentation System

(SBAS)

(ABAS)
Ground

Based Augmentation System

(GBAS)

RAIM

Receiver Autonomous

Integrity Monitoring

Autonomiczne 

monitorowanie 

wiarygodności odbiornika

AAIM

Aircraft Autonomous

Integrity Monitoring

Autonomiczne monitorowanie 

wiarygodności statku 

powietrznego

GALILEO

(TBD) 

Based Augmentation System

Airborne

BEIDOU / COMPASS



SBAS

MSAS

EGNOSSNAS

WAAS

GAGAN

Indie

GRAS

Australia

s
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1994 – utworzenie światowej sieci permanentnych stacji Międzynarodowej Służby

Geodynamicznej (IGS) – obecnie Międzynarodowej Służby GPS.



 

Zasada pracy DGPSr





Użytkownicy mogą korzystać z następujących serwisów: 
- KODGIS/NAWGIS - w czasie rzeczywistym dane korekcyjne RTCM z dokładnością 

poniżej 0,25 m/1m; 
- NAWGEO - w czasie rzeczywistym dane korekcyjne RTCM/RTK/VRS/FKP z 

dokładnością
poniżej 0.03 m w poziomie i 0.05m w pionie; 

- POZGEO/POZGEO D - przeznaczony jest do obliczeń w trybie postprocessingu 
obserwacji systemów nawigacji satelitarnej wykonywanych metodą statyczną. 
Pozwalają na uzyskanie dokładności na poziomie 0.1 m dla odbiorników L1 oraz
0.01 m dla odbiorników L1/L2. 





BEZPIECZEŃSTWO

POJEMNOŚĆ

ELASTYCZNOŚĆ

I

WYDAJNOŚĆ

SYSTEMY ATM

KOMUNIKACJA

NADZOROWANIE,

RADIOLOKACJA

NAWIGACJA

UKŁADANKA LOTNICZA



Seminarium lotnicze „Port lotniczy, zintegrowany węzeł komunikacyjny, czynnik rozwoju  gospodarczego regionu", 13 czerwca 2011r., Katowice



PBN 

(Performance Based Navigation) 

elementem globalnej, lotniczej 

transformacji i jej perspektywy





zawiera implementację PBN 2016 Raport ICAO 



Single 

European 

Sky 

ATM 

Research

SINGLE EUROPEAN SKY

(SES)

Single European Sky ATM Research

(SESAR)



Rezultat:
European ATM 
Master Plan

2005-2008
2008-2014

Wdrożenie systemu zarządzania 
ATM nowej generacji 

2015-2025

Oparta na MASTER PLAN:
standardy, 
nowe procedury operacyjne, 
nowe technologie i wstępne 
opracowania przemysłu 
lotniczego.

PROGRAM SESAR

KONSORCJUM SESAR

60 MLN EURO

WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE SESAR

2.1 MLD EURO

PRZEMYSŁ LOTNICZY

30 MLD EURO

S
E

S
A

R

Definition phase 

Development 
phase

Deployment
phase
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Etymologia nawigacji

Nawigacja oparta na 
charakterystykach  -

na wymaganiach 
charakterystyk dla 

statków 
powietrznych 

operujących po trasie 
ATS, zgodnie z 

procedurą podejścia 
według przyrządów 
lub w wyznaczonej 

przestrzeni 
powietrznej

PBN

Nawigacja 
obszarowa –

prowadzenie po 
dowolnie 

określonej trasie 
lotu w zasięgu 

naziemnych

urządzeń 
nawigacyjnych

RNAV

łac. navigatio
'żegluga' od 

navigare
'żeglować' z 

navis 'statek

system wiedzy o 
prowadzeniu 

obiektów i osób

Nawigacja



PBN
 trzeci poziom w rozwoju nawigacji, przejście od danych sensorowych do

utrzymywanie zdefiniowanych parametrów;
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W lotniczych pojęciach, rozwiniętych w ramach projektu SESAR, Performance Based Navigation

(PBN) stanowi główny element koncepcji Zarządzania Przestrzenią Powietrzną (ATM);

✈ ICAO Doc. 9613 „PBN Manual” - projekt standardów i wskazówek wprowadzenia PBN;

✈ PBN to nowe kryteria nawigacyjne: dokładność, wiarygodność, dostępność, ciągłość;

✈ PBN umożliwia zmiany w zarządzaniu przestrzenią powietrzną (ATM) oraz wprowadzenie

zaawansowanych technik i technologii w lotnictwie, poprawiając wydajność przestrzeni

powietrznej, trwałość lotniska, redukując oddziaływanie na środowisko transportu

powietrznego pod względem hałasu i emisji, zwiększać bezpieczeństwo i poprawić wydajność

lotu;

✈ PBN uwzględnia przygotowanie odpowiedniej infrastruktury nawigacyjnej oraz krajowych

przepisów, aby ułatwić wykorzystanie GNSS podczas wszystkich etapów lotu;

✈ Rezolucja ICAO A36-23 (A37-11).

PNB 

Performance Based Navigation



Performance Based Navigation zawiera dwie specyfikacje nawigacyjne,

zestawy wymagań, niezbędnych do wykonania operacji lotniczej

w określonej strukturze przestrzeni powietrznej:

 RNAV – konieczność utrzymania wymaganej dokładności (prefix, liczba)

np. RNAV 5, RNAV 1. Inne wymagania określają kryteria wiarygodności

i ciągłości oraz związane są z posiadaniem pokładowej bazy danych;

 RNP – dodatkowo, względem RNAV dodaje konieczność pokładowego

monitoringu dokładności oraz alarmowania (np. RNP 4)
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Koncepcja PBN zawiera i łączy w spójną całość trzy zasadnicze

elementy:

✈ Infrastrukturę radionawigacyjną,

✈ Specyfikację nawigacyjną

✈ Aplikacje nawigacyjne

Koncepcja PBN 

( przejście  z nawigacji 

opartej o sensor 

na nawigację opartą                                

o wymagane parametry. 



CHARAKTERYSTYK NAWIGACJI DOKŁADNOŚCIOWEJ - PBN

nawigacja dokładnościowa PBN - oparta na wymaganych wartościach parametrów: 
dokładność, wiarygodność, dostępność, ciągłość w zależności od etapu lotu 



PROCEDURY 
KONWENCJONALNE

PROCEDURY RNAV
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• ICAO  A36-23: Performance-based navigation global goals

• ICAO A37�-11: Performance-based navigation global goals

• ICAO Global Air Navigation Plan 2013–2028 (GANP)

• EUROCONTROL Network Strategy Plan 2015-2019

• European ATM Master Plan

• EASA Performance Based Navigation (PBN) implementation 
in the European Air Traffic Management Network (EATMN)

Dokąd zmierzamy ? 



IMPLEMENTACJA PBN

25 sierpnia 2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie UE nr 2016/539,

stanowiące zmianę do rozporządzenia UE nr 1178/2011, obejmujące m.in.

kwestie dotyczące szkolenia i wydawania uprawnień PBN pilotom wykonującym

loty z wykorzystaniem nawigacji obszarowej opartej na charakterystykach

(PBN).

Wprowadzenie nowych wymagań dla pilotów oraz organizacji

szkoleniowych wiąże się z decyzją Komisji Europejskiej o przeniesieniu

odpowiedzialności za przygotowanie pilotów do wykonywania operacji w

oparciu o PBN z przewoźników na samych pilotów oraz organizacje

szkolenia lotniczego (ATO).



 Poziomy wydajności/zdolności są ściśle powiązane z systemami

udziałowców, procedurami operacyjnymi, zasobami ludzkimi i innymi.

 Osiągnięcie wyższego poziom to konieczność wykonanie nowych

przedsięwzięć, inwestowanie, ponoszenie nakładów finansowych i

kosztów.

 Poziomy usług są ściśle powiązane z oferowanymi serwisami

operacyjnymi i pożądanymi przez użytkownika. Toteż osiągnięcie

wyższego poziom oznacza poprawę działań operacyjnych

np. statek powietrzny z poziomem 3 przemieszcza się na lotnisko

z poziomem 2 – serwis na poziomie 2 – niższym lotniska;

statek powietrzny z poziomem 1 przemieszcza się na lotnisko z

poziomem 2 – serwis zapewniany jest poziomie 1 i takie korzyści.

Rozmieszczenie 
poziomów serwisu        
i zdolności 
z segmentami IP 
programu SESAR



KONIECZNOŚĆ WYMIANY URZĄDZEŃ



7. Realizując program ATM oraz implementując PBN, można uzyskać efekty

związane z eksploatacją serwisu, o ile spełnione zostaną wymagania

równowagi pomiędzy dostawcą usługi/serwisu a użytkownikiem (posiadanie

odpowiedniej i wymaganej zdolności). W zróżnicowanym środowisku ATM

takie rozbieżności zdolności będą występować w pewnym zakresie.

Jakkolwiek, przyjęta ogólna zasada dotycząca wyposażania zakłada, że

zarówno pokładowa, jak i naziemna zdolność powinny być geograficznie

zsynchronizowane, na tyle, na ile jest to tylko możliwe, aby uniknąć

marnowania potencjalnej zdolności.



8. Transformacja lotnictwa wymaga zastosowania zaawansowanych poziomów

serwisu ATM. Założono równocześnie, że stary ruch będzie również stopniowo

ewoluować w stronę coraz bardziej zaawansowanych poziomów serwisowych,

ale wystąpią kilkuletnie opóźnienia, spowodowane przyczynami obiektywnymi.

Wystąpią one w rezultacie implementacji wyposażenia/modernizacji do

odpowiednio wyższych poziomów: statków powietrznych, lotniczych centrów

operacyjnych, lotnisk, obiektów ATM.

9. Zapewne względy ekonomiczne, w licznych przypadkach zarządzający

lotniskiem (np. użytkownik, usługodawca/operator,) spowodują, że udziałowcy

przy minimalnie wymaganym wyposażeniu mogą chcieć opuścić niższy poziom

i zdecydują się od razu osiągnąć (w miarę swoich możliwości) najwyższy poziom

np. z poziomu 1 do poziomu 3.

Związek pomiędzy serwisem 

ATM a wydajnością 

poziomów



Spodziewane zyski z wdrożenia GNSS

Przyjazna dla środowiska (paliwo, czas lotu, hałas

Globalny zasięg i powszechny dostęp

Do zastosowania we wszystkich fazach lotu

Tania bo nie wymagająca dodatkowej infrastruktury naziemnej

Możliwa do zastosowania tam, gdzie nie ma możliwości zapewnienia klasycznych 

pomocy nawigacyjnych

Mniejsze minima operacyjne dla lotnisk

Dodatkowe źródło informacji nawigacyjnejWiększa elastyczność wyboru trasy

Sfera 
operacyjna

Sfera 
środowiskowa

Sfera 
ekonomiczna

Sfera 
bezpieczeństwa



GLOBALNA STANDARYZACJA I HARMONIZACJA ADS, CPDLC dla LOTÓW 

TRASOWYCH RNP 4/30

RNP1
RNP1

ADS, CPDLC, RNP4

Required Navigation Performance (RNP)

Controller Pilot Data Link Communications (CPDLC)

Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B)



CERTYFIKAT ESSP



ISTOTNE PYTANIA

 Skąd wziąć środki?  (z projektów);

 Czy mamy doświadczenie? (tak - kilka projektów już zostało wykonanych); 



Od 1974 związany był z Politechniką Śląską (ukończenie studiów na Wydziale Automatyki PŚ).

Ostatnio był adiunktem w Instytucie Informatyki Wydziału AEI PŚ.

1990 – 1995 Wicewojewoda Katowicki nadzorował m.in. zagadnienia związane z infrastrukturą

komunikacyjną i transportową. Z jego inicjatywy i pod jego kierunkiem powstało Górnoślaskie

Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach, które przejęło w 1994r. Zarząd nad Międzynarodowym

Portem Lotniczym „KATOWICE” w Pyrzowicach. (przeprowadzenie niezbędnych inwestycji,

umożliwiło uruchomienie MPL Katowice jako międzynarodowego lotniska regionalnego.

1998 – 2001 był doradcą Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

W 2000r. pełnił funkcję eksperta Sejmowej Komisji Transportu i Łączności.

W listopadzie 2005r. został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu

i Budownictwa a następnie w 2006r. na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu

(w tym czasie koordynował prace nad „Program Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń

Naziemnych”, który został przyjęty Uchwałą Rady Ministrów Nr 86/2007 w dniu 8 maja 2007 r. –

pierwszym tego typu dokumentem od 1989).

Zainicjował powołanie na Politechnice Śląskiej Centrum Kształcenia Kadr

Lotnictwa Cywilnego. Od początku (czerwca 2008), pełnił obowiązki

Przewodniczącego Rady Naukowo Programowej Centrum (do 2010).

http://www.polsl.pl/Lists/AktualnosciUczelniane/PokazWiadomosc.aspx?WebPartTitle=ListaWiadomosci&Page=1&WebPartTitle2=Wiadomosc&Filter1Field2=Identyfikator&Filter1Value2=1051
http://www.polsl.pl/Lists/AktualnosciUczelniane/PokazWiadomosc.aspx?WebPartTitle=ListaWiadomosci&Page=1&WebPartTitle2=Wiadomosc&Filter1Field2=Identyfikator&Filter1Value2=1051


 Wskazywał kierunek rozwoju nawigacyjnej 

infrastruktury lotniskowej oraz nawigacyjnej (aby 

polskie lotniska stanowiły spójny element 

infrastruktury komunikacyjnej kraju i Europy);

 Dokument rządowej polityki transportowej 

dotyczącej rozwoju infrastruktury: sieci (krajowej i 

europejskiej)  lotnisk   zaliczonych do TEN-T, 

nawigacyjnej (lotniczych   urządzeń naziemnych) do 

2020 r. 

 Strategiczny materiał niezbędny do formułowania 

wniosków aplikacyjnych o środki na rozwój 

infrastruktury lotniczej 2007-2013 z Funduszu 

Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, przeznaczając do 2013 roku:

 350 mln euro w ramach programu operacyjnego 

"Infrastruktura i Środowisko" dla portów 

regionalnych oraz infrastrukturę nawigacyjną;

 300 mln euro dla lokalnych lotnisk;

 Dokument kierunkowy, definiujący nowe, narzędzia 

wpływu ministra na rozwój infrastruktury lotniczej 

(m.in. ustawy: prawo lotnicze, o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym), w ścisłym 

powiązaniu z realizacją zadań w zakresie 

bezpieczeństwa państwa, spójności infrastruktury 

lotniczej, drogowej i kolejowej, zapewnienia 

właściwej polityki wykorzystania środków unijnych;



 W „Programie Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych” przyjęto m. in., że:

sieć lotnisk i systemów nawigacyjnych ma stanowić spójny z pozostałą infrastrukturą

komunikacyjną układ transportowy kraju, zgodny z kierunkami rozwoju gospodarczego kraju,

decentralizacja portów regionalnych umożliwia dostępność usług lotniczych na całym obszarze

kraju (należy przeprowadzić pogłębioną analizę co do zasadności i uwarunkowań budowy w

przyszłości nowego portu centralnego),

 Program był spójny z dokumentami określającymi politykę i strategię transportową państwa

(Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, Polityką Transportową Państwa 2007 –

2020, Strategią Rozwoju Transportu na lata 2007-2013),

 Program składał się z części analityczno-opisowej stanu infrastruktury lotniskowej

i nawigacyjnej w Polsce oraz prezentował perspektywy i kierunki rozwoju sieci lotnisk i

infrastruktury CNS (łączność, nawigacja, dozorowanie).

 Zakładał implementację nowych technologii, w ramach realizacji ogólnoeuropejskich

programów zarządzania ruchem lotniczym (programów wykonawczych do Jednolitej

Europejskiej Przestrzeni Powietrznej - SES oraz Europejskiej Strategii Zarządzania Ruchem

Lotniczym). Wzrost ruchu lotniczego oraz jego „skomplikowanie" w węzłach lotnisk powoduje

potrzebę stosowania w Polsce nowoczesnych rozwiązań z zakresu planowania procedur dolotu

i podejścia w przestrzeni TMA.

 Zakładał implementację GNSS i RNAV w oparciu o dostępne systemy satelitarne (GPS,

GLONASS, Galileo) oraz konwencjonalne. Poziom obsługi podejść kat. II/III zostanie utrzymany.



Wykres pola potencjału ludnościowego
(źródło: prof. dr hab. W. Ratajczak, Zakład Ekonometrii Przestrzennej, 

UAM)



14  października 2011, Paryż , Francja – pierwsze spotkanie w ramach Sieci 
Organizacji Szkoleniowych ECAC - ECAC Network of Training Organisations. 
Niezwykle ważne wydarzenie w branży lotniczej, w którym ze strony polskiej 

uczestniczą jedynie dwa ośrodki: Centrum PŚ oraz Politechnika Rzeszowska. 

(źródło:
https://www.ecac-
eac.org//activities/gene
ral_information/netwo
rk_training_organisati
ons_1st

https://www.ecac-eac.org/activities/general_information/network_training_organisations_1st


W oparciu o zrealizowane międzynarodowe projekty naukowo-badawcze zasadny

jest wniosek:

 Konieczne jest funkcjonowanie w branży lotniczej zespołów specjalistów

uczestniczących w transformacji – taki zespół został powołany podczas

realizacji wymienionych trzech projektów międzynarodowych;





SHERPA 
Project

(Support ad-Hoc to Eastern Region               
Pre-operational in GNSS)



SHERPA Project (Support ad-Hoc to Eastern Region Pre-operational in GNSS)

 SHERPA-PANSA-NMA-D11EP EGNOS POLAND MAKET ANALYSIS  

 SHERPA-PANSA-NSR-D21EP Polish National Scenario Report

 SHERPA-PANSA-ENIP-D22EP EGNOS National Implementation 

Plan



Kwiecień 2013 opublikowanie w AIP Polska procedury RNAV GNSS
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 BUSINESS CASE 
niezbędnym elementem;

 SAFETY CASE niezbędnym 
elementem; 



Propozycja procedur RNAV GNSS dla aktualnego lotniska VFR



Własna sieć stacji monitorujących 
EGNOS

Wyposażenie: Odbiorniki PolaRx2e

Oprogramowanie:

PEGASUS/EUROCONTROL

Lokalizacje: Warszawa, Rzeszów, Kraków, 

Gliwice







Implementacja zalecanych w PBN procedur tylko podczas podejścia

pojedynczego statku powietrznego do lądowania:

 skraca drogę o 4 nautyczne mile (podczas lotu o 8 nm: start

i lądowanie) i czas o 3 minuty;

 redukuje zużycie paliwa o 82,7 kg (~ 104 litry);

 Urząd Lotnictwa Cywilnego, Departament Techniki Lotniczej, Wydział Ochrony

Środowiska „Emisja spalin z silników lotniczych” - 2013-08-02, podaje, że:

- współczesny silnik lotniczy spala 1 kg paliwa w 3,5 kg tlenu i wytwarza

spaliny: 3,16 kg dwutlenku węgla (CO2); 1,29 kg wody (H2O); 0,6 g tlenku

węgla (CO); 15 g tlenków azotu (NOx); 0,8 g dwutlenku siarki (SO2), poniżej

0,01 g nie spalonych węglowodorów (CHx); 0,01 – 0,03 g sadzy, wynikające

korzyści są oczywiste;

- w lotnictwie cywilnym zużycie 80% a wojsko ok. 20% spalanego paliwa

lotniczego;

- paliwo do silników odrzutowych - nafta lotnicza, stanowi ok. 98% paliwa

spalanego w lotnictwie;

- w lotniczych silnikach tłokowych produkty spalania benzyny lotniczej to:

tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, aldehydy, dwutlenek siarki,

cząsteczki sadzy i szereg innych, powstających w nieznacznych ilościach z

domieszek do paliwa, jak np. ołów (np. w silnikach Cessna 152/182 z 1 kg

benzyny Avgas powstaje 3,05 kg dwutlenku węgla a średnie zużycie paliwa to

20 i 40 litrów na godzinę;



- pomiary spalin prowadzone na ziemi, w hamowni, odpowiadają cyklowi

startu do wysokości 915 m (3000 feet) i lądowania z tej wysokości - LTO (The

Landing/Take-Off cycle) a wzorcowy cykl LTO składa się z faz:

1. Start

2. Wznoszenie początkowe

3. Podejście do lądowania

4. Kołowanie/bieg jałowy



Pracujący w zakresie startowym

i w fazie początkowego wznoszenia

silnik odrzutowy:

a) CFM56-3C-1(B737) spala ok. 1 kg

paliwa/sekundę;

b) nowoczesny silnik Trent 1000 (B787)

spala 2 kg paliwa/sekundę

czyli w 3 minuty (180), spalą odpowiednio:
a) 180 kg 
b) 360 kg
a) 180 kg * 3,4 = 612 kg
b) 360 kg * 3,4 = 1224 kg

36 345 operacji MPL Kraków 2015

wystarczy pomnożyć przez 3 minuty

pomnożyć przez 3,4 kg tlenu …..



W roku 2014 wykonano w Polsce 268 999 operacji lotniczych (starty,

lądowania) a straty wynikające z powodu „nie funkcjonowania”

w naszym kraju GNSS tylko podczas podejść do lądowania

to dodatkowe:

 zużycie 22246 ton paliwa,

 75636 ton tlenu

 dodatkowa emisja 16017 ton CO2

(opracowanie ULC na podstawie informacji uzyskanych z portów

lotniczych, Warszawa 2015).







„Safety Case” i „Business Case” 

elementami zarządzania 

bezpieczeństwem (safety)

w lotnictwie



Promocja 
bezpieczeń

stwa

Zapewnienie 

bezpieczeńst
wa

Zarządzanie

ryzykiem

Polityka 
bezpieczeń

stwa



Analiza ryzyka

Minimalizacja ryzyka ( wprowadzanie 
działań łagodzących)

Monitorowanie skuteczności działań 
łagodzących

Potencjalne Źródła 
Zagrożenia

Zmiany  organizacyjne, 
operacyjne, 
inwestycje…

na lotnisku

Incydent/wypadek 
lotniczy 



OCENA RYZYKA



ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI

Catastrophic

Katastrofalne

Hazardous

Niebezpieczne

Major

Poważne

Minor 

Drobne

No importent

nieznaczące

A B C D E

Utrata życia Poważne 

obrażenia ciała

Zagrożenie 

poważnymi 

obrażeniami ciała

zmniejszenie 
zdolności 
pracowników do 
radzenia sobie z 
niesprzyjającymi 
warunkami w 
wyniku 
zwiększonego 
obciążenia pracą

Dyskomfort pracy



POZIOM OKREŚLENIE CZĘSTOTLIWOŚĆ W 
UJĘCIU 
STATYSTYCZNYM

CZĘSTOTLIWOŚĆ W 
UJĘCIU OPISOWYM

5 Częste
Frequent

Raz w miesiącu/
>10 na 1000 operacji

Może wystąpić kilka razy w

czasie całego cyklu

eksploatacji.

4 Sporadyczne
Occasional

Częściej niż raz w 
roku/ 5-10> na 1000 
operacji

Może wystąpić raz w czasie

całego okresu eksploatacji

każdego systemu.

3 Niewielkie
Remote

Raz w roku/
1-5> na 1000 operacji

Mało prawdopodobne, że

wystąpi w całym cyklu

operacyjnym każdego

systemu,

2 Nieprawdopodobne
Impropable

Raz na 5 lat/
0,1-1> na 1000 
operacji

Mało prawdopodobne, że wystąpi

w kilku systemach tego samego

typu, ale jego wystąpienie należy

uznać za możliwe.

1
Skrajnie

nieprawdopodobne

Raz na 10 lat/
< 0,1 na 1000 
operacji

Praktycznie nie powinno

nigdy wystąpić w całym

okresie działania

OSZACOWANIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA 

WYSTĄPIENIA NIEKORZYSTNYCH ZDAŻEŃ



Macierz ryzyka.

2018-06-20 Kamil Chudy

 

Risk 
probability 

Risk severity 

Catastrophic 
A 

Hazardous 
B 

Major 
C 

Minor 
D 

Negligible 
E 

Frequent 
5 

5A 5B 5C 5D 5E 

Occasional 
4 

4A 4B 4C 4D 4E 

Remote 
3 

3A 3B 3C 3D 3E 

Improbable 
2 

2A 2B 2C 2D 2E 

Extremely 
improbable 

1 
1A 1B 1C 1D 1E 
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Risk 
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Risk severity 
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A 

Hazardous 
B 

Major 
C 

Minor 
D 
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E 

Frequent 
5 

5A 5B 5C 5D 5E 

Occasional 
4 

4A 4B 4C 4D 4E 

Remote 
3 

3A 3B 3C 3D 3E 

Improbable 
2 

2A 2B 2C 2D 2E 

Extremely 
improbable 

1 
1A 1B 1C 1D 1E 



System Dobrych Praktyk 

 Metodyka zarządzania ryzykiem

 Metodyka oceny znaczenia istotności zmian

 Rejestry zagrożeń dla czterech gałęzi 

transportu

 Rejestry zagrożeń wspólnych

 Modele wskaźników w zakresie nadzoru nad 

wrażliwymi środkami technicznymi



System Dobrych Praktyk
 Procedury postępowanie w przypadku

podejrzenia niedopełnienia obowiązków

służbowych przez pracownika w zakresie

systemu zarządzania bezpieczeństwem

 Kryteria kwalifikacja dostawców wrażliwych

 Alerty bezpieczeństwa

 Informacje o zdarzeniach istotnych rozszerzany

okresowo o nowe informacje
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Profilaktyka

Metoda reaktywna

Działanie po fakcie, 

badanie wypadków 

i incydentów

Metoda 

proaktywna

Identyfikacja 

zagrożeń i ocena 

ryzyka, poprawa 

organizacji   

Przewidywanie

Wykrycie zagrożeń w 

czasie operacji 

w celu wykrycia 

problemów mogących 

wyniknąć w 

przyszłości
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2. Czynnik ludzki 

(Humans Factor)



Model SHELL zawiera cztery następujące 

komponenty:

• Oprogramowanie (S) [ang. 

„Software"] (procedury, szkolenie, 

wsparcie, prawo, itp.);

• Sprzęt (H) [ang. „Hardware"] 

(maszyny, sprzęt i wyposażenie);

• Środowisko (E) [ang. 

„Environment”] (pogoda, pora, 

warunki/środowisko pracy, w 

którym reszta systemu L-H-S musi 

funkcjonować); i

• Człowiek (L) [ang. „Liveware"] 

(ludzie w miejscu pracy, zdrowie 

fizyczne i psychiczne, umiejętności ).



Teoria sera szwajcarskiego (teoria Jamesa 
Reason`a)



Zakończenie i wnioski.



POTENCJAŁ DOCELOWY LOTNISKA KROSNO 

 Wynika z definicji lotnictwa ogólnego - obejmuje cały ruch lotniczy

(prywatny i komercyjny) z wyłączeniem lotów rozkładowych oraz wojskowych.

 Kategoria bardzo szeroka od paralotni do pojedynczo wynajmowanych lotów

odrzutowych samolotów transportowych;

 Działający w ramach inicjatywy  Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa 

Lotniczego Zespół do spraw Bezpieczeństwa w zakresie Lotnictwa Ogólnego 

(European General Aviation Safety Team – EGAST) zalicza do GA : lotnictwo 

biznesowe, prace napowietrzne, lotnictwo sportowe i wyczynowe oraz latanie 

rekreacyjne (loty balonami, szybowcami, ultralekkimi samolotami, lotniami).



POTENCJAŁ DOCELOWY LOTNISKA KROSNO 

Z założeń wynika, że „rozbudowane krośnieńskie lotnisko ma służyć 

szerokiemu gronu odbiorców, w tym przede wszystkim jako:

– Podkarpackie Centrum Szkolenia Lotniczego, zajmujące się szkoleniem 

personelu latającego i naziemnego, specjalistów lotniczych z zakresu 

zarządzania bezpieczeństwem – safety, pracowników obsługi naziemnej  

innych;

- Podkarpackie Centrum sportów lotniczych, lotnictwa aeroklubowego, 

rekreacyjnego,

- Infrastruktura w Podkarpackim Centrum  niezbędna dla producentów 

branży lotniczej, w tym firm produkujących – lekkie i ultralekkie statki 

powietrzne oraz certyfikowany serwis lotniczy – obsługa, naprawy, 

przeglądy;

- Infrastruktura dla ruchu biznesowego i turystycznego, air taxi, usług 

cargo;

- .



NIEBĘDNA  INFRASTRUKTURANAWIGACYJNA

JEST:
- oświetlona droga startowa, światła podejścia, światła PAPI oraz drogi

kołowania i płyty postojowe pozwalają na korzystanie z lotniska statkom
powietrznym o rozpiętości skrzydeł do 24 metrów np. An-2, M-18 (An-
28), ATR-42, Dornier Do 228, L410 Turbolet, DHC 6 , King Air C90,
Piper PA34, Piper PA 28, SAAB 340, Cessna 206, Cessna 208 Caravan.

- możliwość przewozu od kilku do 46 pasażerów oraz towarów.
- Uruchomiona, certyfikowana stacja paliw lotniczych.

PLANOWANE JEST – OPRACOWANIE I ZATWIERDZENIE
PROCEDUR opracowane i zatwierdzone procedury nawigacji satelitarnej
GNSS, które pozwolą na korzystanie z lotniska w trudnych warunkach
atmosferycznych.



Jeżeli planujemy zakup pomocy i systemów nawigacyjnych
to należałoby uwzględnić trzy zasadnicze koszty
(orientacyjne dane z 2009r.):

a) niezbędne środki na zakup – orientacyjne wysokości:
NDB 570 000 PLN
VOR/DME 3 150 000 PLN
ILS/DME 2 500 000 PLN

b) uruchomienie tych środków (oblot, pomiar z 
powietrza):

NDB 53 900 PLN
VOR/DME 100 500 PLN
ILS/DME 136 000 PLN

c) roczne koszty utrzymania (oblot okresowy, pensje 
obsługi,

części zamienne, energia elektryczna i dzierżawa 
gruntu):

NDB 65 300 PLN
VOR/DME 679 800 PLN
ILS/DME 935 000 PLN











UCZELNIE

SZKOŁY ŚREDNIE

BIZNES

OŚRODKI SZKOLENIOWE

INTEGRACJA/SYNERGIA



WSPÓŁPRACA

TEAM: Together

Everyone

Achieve

More



 Together

 Everyone

 Achieve

 More

TEAM - ZESPÓŁ

RAZEM KAŻDY OSIĄGA WIĘCEJ



TEAM 

prawny, 

ekonomiczny, 

społeczny, 

humanistyczny, 

techniczny i …..



POTRZEBUJEMY 

WAS!!!

Ekonomistka -
opłacalność

Socjolog –
zachowania 
pasażerów

Psycholog –
czynnik ludzki

Inżynier –
budowa i 

eksploatacja SP

Logistyk -
zaopatrzenie 

Lingwistka –
frazeologia 

lotnicza

Politolog –
polityka lotnicza

Ekolog – wpływ 
lotnictwa na 
środowisko

Marketingowiec 
- promocja

Pedagog -
instruktor

Kulturoznawca –
różnice 

kulturowe
Zarządzanie
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The SBAS Offshore Approach Procedure
(SOAP) 

Overview of SOAP



MULTILATERATION (MLAT)

w oparciu o statki powietrzne wyposażone w mody: A/C/S.

ADS-B

Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B), zarządzanie ruchem 

lotniczym i użycie satelitarnych technologii, w celu dostarczenia danych np. 

wysokość, prędkość, prędkość zniżania i projektowana scieżkę.

ADS-X

złożony ADS – zintegrowana technologia MLAT i ADS-B, przedstawiany jako 

perfekcyjne przejście i walidacja światowej implementacji systemu ABS-B, 

w celu uzyskania pełnych danych lotniczych, przez statki powietrzne 

wyposażone w mody A/C/S i ADS-B.

TECHNOLOGIE DOZOROWANIA NASTĘPNEJ 

GENERACJI:
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Problematyka RPAS/UAV 

…. W biznesie, komercji
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Wyznaczenie strefy wolnej od 
dronów np. jak obecnie na 6 km 
od granicy lotniska (ogrodzenia) , 
głównie ze względu na 
zapewnienie bezpieczeństwa dla 
statków powietrznych lotnictwa 
państwowego (np. GARDA) czy 
lotów ratowniczych (np. 
HOSPITAL)
Wprowadzenie ciągłej 
łączności  – wymagania 
dwustronnej, ciągłej łączności 
z operatorem RPAS

Potencjalne sposoby przeciwdziałania zagrożeniom z punktu 
widzenia ATS
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Klasy ruchu  dla RPAS (Class of RPAS Traffic)*

Klasa ruchu I – dedykowana dla RPAS (tylko loty VLOS)
Klasa ruchu II – dla swobodnych lotów RPAS (VLOS and BVLOS)
Klasa ruchu III – dla swobodnych lotów lub komercyjnych tras dla 
średnich i długich lotów (BVLOS)
Klasa ruchu IV – dla lotów specjalnych , analizowanych osobno dla 
poszczególnych przypadków (VLOS i BVLOS) 

Klasa ruchu V – dla lotów IFR/VFR poza siecią dróg lotniczych , bez 
możliwości lotów z wykorzystaniem procedur SID i STAR
Klasa ruchu VI – dla lotów IFR z uwzględnieniem sieci dróg, TMA oraz 
portów lotniczych , a także z możliwością wykorzystania procedur SID i STAR 
opracowanych dla załogowych statków powietrznych.

Klasa ruchu VII – dla lotów IFR powyżej FL600 i przestrzeni tranzytowej 
nie segregowanej

*RPAS ATM CONOPS Edition 4.0 , Eurocontrol 2017
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Model centrum zarządzania kryzysowego                 

w oparciu o systemy satelitarne i bezpilotowe 

statki powietrzne

POŁĄCZENIA

ZEWNĘTRZNE

URZĘDY, ADMINISTRACJA

POLICJA

STRAŻ POŻARNA

UŻYTKOWNIK

OCHRONA ŚRODOWISKA
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Dron Yuneec Typhoon H Pro

Czas lotu: do 25 minut
Wymiary: 711x711x294mm
5 trybów lotu: Smart, Angle, Home, Orbit, Journey
3-osiowy gimbal antywibracyjny z nielimitowanym obrotem 360°
Aparatura ST16 z 7-calowym wyświetlaczem
Maksymalny wiatr: 10m/s
System antykolizyjny
Maksymalna wysokość lotu: 122m

Kamery: 
- CGO3+ 4K
- termowizyjna CGO-ET 

Parametry dronów, którymi 
dysponuje Centrum i RPAS Team:



Zebranie założycielskie Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych
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Działania Centrum w zakresie lotów BSP 

dla Służb Porządku Publicznego

oraz innych jednostek:

• 2015.12.11 – Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach;
• 2015.12.07 – Nagrania 3D Wydział Transportu Politechnika Śląska;
• 2015.12.27 – Loty w terenie kolejowym i analiza możliwości wykorzystania 

dronów w tym rodzaju transportu;
• 2016.01.19 – Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach; 
• 2016.01.21 – Pokaz dla kilku Służb Porządku Publicznego – Katowice;
• 2016.01.22 – Wydziału Transportu – testy monitorowania natężenia ruchu -

autostrada A4;
• 2016.02.02 – Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach;
• 2016.02.08 – V Komisariatu Policji w Nikiszowcu;
• 2016.02.18 – Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach – lot wraz 

z badaniem skuteczności systemu detekcji dronów;
• 2016.02.19 – Jaworzno – Pokaz dla Prezydent Miasta i Służb Mundurowych;
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Działania Centrum w zakresie lotów BSP 

dla Służb Porządku Publicznego

oraz innych jednostek:

 2016.03.21 – Lot testowy w strefie o znaczeniu strategicznym; 

 2016.04.06 – KMP w Bielsku-Białej (akcja poszukiwawczo-ratownicza); 

 2016.04.12 – Pokaz dla służb mundurowych - Międzynarodowa Konferencja 

„Miejsce zdarzenia” Warszawa;

 2016.04.19 – MPL Katowice w Pyrzowicach – ćwiczenia ze służbami 

antyterrorystycznymi  (też przechwytywanie drona);

 2016.04.20 – Wywiad dla słowackiej telewizji TVJOJ na temat dronów 

https://www.facebook.com/PeterDzurillaTVJOJ/videos/1043551465725703/ 

 2016.04.26 – Jastrzębie Zdrój – lot testowy – Państwowa Straż Pożarna i inne 

Służby Mundurowe;

 2016.05.05 – Testy lotów prewencyjnych w obszarze przejść dla pieszych z KW 

Policji w Katowicach;
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Działania Centrum w zakresie lotów BSP 

dla Służb Porządku Publicznego

oraz innych jednostek:

 2016.05.15 – pokaz drona dla TVP3 Katowice („Głos regionów”) wraz z policją i 

władzami Wydziału Transportu, Spodek-Katowice;

 2016.05.19 – udział w audycji „Każdemu damy radę” w Radiu Katowice;

 2016.06.05 – Dzień Dziecka z harcerzami, pokaz, Tarnowskie Góry;

 2016.06.18 – "Parada Robotów – Droniada”, poszukiwanie zaginionej osoby, 

Kraków;

 2016.06.23 – ćwiczeniach akcji kryzysowej "LAS 2016" ze strażą pożarną”, 

Jastrzębie Zdrój;

 2016.07.05 – MPL Katowice w Pyrzowicach – ćwiczenia ze służbami, 

samozapłon tajemniczej przesyłki - „Incydent CBRNE”;
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Kategoria „otwarta“ (niskie ryzyko): bezpieczeństwo zapewniane jest 
poprzez ograniczenia dotyczące wysokości i masy i spełnianie minimum 
zasad, geofencing. Za egzekwowanie przepisów odpowiedzialna będzie 
przede wszystkim policja.

Kategoria „szczególna“ (średnie ryzyko): zezwolenie wydawane przez 
krajowy nadzór lotniczy (ULC). Loty mogą być wykonywane przy użyciu 
dronów posiadających certyfikat lub inny rodzaj zezwolenia. Środki 
ograniczające ryzyko wymienione są w instrukcji operacyjnej.

Kategoria „certyfikowana“ (wysokie ryzyko): wymogi porównywalne z 
wymogami obowiązującymi w przypadku załogowych statków 
powietrznych. Nadzór sprawowany przez krajowy nadzór lotniczy (ULC, 
także PAŻP). Należy zapewnić zdatność statku powietrznego do lotu i 
jego zgodność z normami środowiskowymi, tak samo, jak ma to obecnie 
miejsce w przypadku lotnictwa załogowego. 

CAT A0: „Zabawki“ i „minidrony“ < 1 kg 
CAT A1: „Bardzo małe drony“ < 4 kg 

CAT A2: „Małe drony“ < 25 kg 

Propozycje Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego ws. dronów:



• zgodna z międzynarodowymi zalecaniami 
ICAO Cir 328 Unmanned Aircraft Systems 
(UAS)

• zgodna  z Manual on Remotely Piloted 
Aircraft Systems (RPAS) czyli Doc 10019

• Zgodna z Załącznikiem 19 ICAO "Safety 
Management Systems" i ICAO Doc 9859 
"Safety Management Manual".

• dla urządzeń mobilnych z systemem 
Android 1.6 

• lista kontrolna ukaże się w najbliższym 
numerze „Magazynu Drony”

• zajmuje 1,5 MB
• Jest bezpłatna!
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"Dla bezpieczeństwa i dobrej zabawy 
startuj zawsze po sprawdzeniu listy 

kontrolnej"

"DRONE safety checklist"
Bardzo fajna i przydatna (…)
Idea słuszna.
Forum http://rc-
fpv.pl/viewtopic.php?f=53&t=
34839

Aplikacja jest świetnym źródłem 
wiedzy nt. bezpieczeństwa lotu
Antoni Odrobina, http://abc-
modele.pl/drone-safety-
checklist/

Stanowi ważną pozycję wśród aplikacji 
mobilnych dla niemal każdego 
operatora BSP w Polsce. Ważna tu jest 
na pewno inicjatywa, pomysł i 
prostota wykonania
info.dron.pl/drone-safety-checklist-
czyli-polska-aplikacja-na-urzadzenia-
mobilne-wspomagajaca-prace-
operatora-drona/

http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=53&t=34839
http://abc-modele.pl/drone-safety-checklist/


Zamiast podsumowania… propozycje

• Szkolenia z zakresu nowych przepisów, 
prawa „dronowego”,

• Badania dronem (z użyciem termowizji),

• Szkolenia z zakresu czynnika ludzkiego –
psychologia lotnicza

• Zarządzanie bezpieczeństwem - SMS, 
ochrona lotnictwa cywilnego, szkolenia 
„kaskadowe”,
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