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Osłona meteorologiczna lotnictwa cywilnego 

 

Wykonując zadania wynikające z art. 21 ust.2 pkt. 14 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo 
lotnicze (Dz.U.06.100.696 z późn. zm.), wprowadza się do wykorzystania Biuletyn Informacji 

Lotniczych zawierający informację o przepisach dotyczących zapewniania osłony meteorologicznej 

lotnictwa cywilnego, produktach przeznaczonych dla użytkowników przestrzeni powietrznej i 

zarządzających lotniskami oraz o obiegu danych i informacji meteorologicznych na lotnisku. 
 

Regulacje prawne 

 

Szczegółowe obowiązki zarządzającego lotniskiem w zakresie stworzenia warunków do 

funkcjonowania na zarządzanym lotnisku służby meteorologicznej określa Rozporządzenie 

Ministrów Infrastruktury, Środowiska, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej 

z dnia 28 października 2004r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa (Dz.U.04.245.2459). 

Zgodnie z § 27 rozporządzenia, zarządzający lotniskiem jest zobowiązany do: 

 zapewnienia funkcjonowania lotniskowej stacji meteorologicznej,  

 udostępnienia jednostkom służby meteorologicznej pomieszczeń i terenu do wykonywania 

ich funkcji,  

 zapewnienia lokalizacji umożliwiającej konsultacje załóg statków powietrznych z 

personelem meteorologicznym,   

 zapewnienia dokonywania reprezentatywnych pomiarów i obserwacji meteorologicznych, 

 umożliwienia wykorzystania posiadanych środków i systemów łączności. 

Zgodnie z ww. rozporządzeniem do instrukcji operacyjnej lotniska należy wpisać zakres 

informacji i danych meteorologicznych oraz sposób ich prezentacji i przekazywania pomiędzy 

zarządzającym lotniskiem a służbą meteorologiczną (§ 28). Ponadto do końca drugiego kwartału 

każdego roku, zarządzający przedstawia Prezesowi ULC do zatwierdzenia plan zapewnienia osłony 

meteorologicznej na rok następny (§ 13 pkt. 1). W planie tym podaje informacje o planowanym 

dostawcy usług osłony meteorologicznej (certyfikat, wyznaczenie, porozumienia jeżeli mają 

zastosowanie) oraz automatycznych systemach pomiarowych parametrów meteorologicznych 

(wpis do rejestru LUN oraz Zezwolenia Operacyjne). Zarządzający jest zobowiązany również do 

przedstawiania Prezesowi rocznego raportu dotyczącego realizacji osłony meteorologicznej oraz 

wniosków dotyczących zmian w funkcjonowaniu tejże osłony (§ 15).  

 

Warunki jakie musi spełniać system pomiarowy parametrów meteorologicznych stosowany 

na lotnisku określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Lotniczych Urządzeń 

Naziemnych (Dz.U.04.135.1444). Jego wykorzystanie do osłony meteorologicznej lotnictwa 

uwarunkowane jest zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo lotnicze posiadaniem zezwolenia na 

wykorzystanie operacyjne oraz wpisem do prowadzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego 
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Rejestru Lotniczych Urządzeń Naziemnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w 

sprawie Rejestru Lotniczych Urządzeń Naziemnych (Dz.U.04.119.1247). 

 

Dostarczanie użytkownikom przestrzeni powietrznej informacji meteorologicznych jest 

zgodnie z art. 4 ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz.U.06.249.1829) zadaniem Polskiej 

Agencji Żeglugi Powietrznej. PAŻP pełni rolę odbiorcy (w zakresie określonym w Załączniku 11 do 

Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym „Służby ruchu lotniczego”) i pośrednika 

pomiędzy certyfikowaną instytucją zapewniającą służbę meteorologiczną a użytkownikami.  

 

Certyfikowaną instytucją zapewniającą służbę meteorologiczną jest Instytut Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej (IMGW), wyznaczony decyzją Ministra Infrastruktury, na zasadzie wyłączności, 

jako instytucja zapewniająca służbę meteorologiczną w przestrzeni powietrznej będącej w obszarze 

odpowiedzialności Rzeczpospolitej Polskiej, rejonu informacji powietrznej FIR Warszawa. Zgodnie z 

treścią decyzji o wyznaczeniu Instytut zapewnia pełną osłonę meteorologiczną lotnictwa cywilnego 

w odniesieniu do całości przestrzeni powietrznej będącej w zakresie odpowiedzialności Polski.  

 

Produkty meteorologiczne dla użytkowników przestrzeni powietrznej 

 

Zgodnie z Załącznikiem 3 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym „Służba 

meteorologiczna dla międzynarodowej żeglugi powietrznej” (zwanym dalej Załącznikiem 3 do 

Konwencji) celem lotniczej służby meteorologicznej jest udział w zapewnieniu bezpieczeństwa, 

regularności i efektywności międzynarodowej żeglugi powietrznej (pkt. 2.1.1). Cel ten jest osiągany 

przez dostarczanie użytkownikom, załogom statków powietrznych, organom służb ruchu 

lotniczego, organom służb poszukiwania i ratownictwa, zarządzającym lotniskami oraz innym 

zainteresowanym działalnością i rozwojem międzynarodowej żeglugi powietrznej, informacji 

meteorologicznych potrzebnych do wykonywania tych funkcji (pkt. 2.1.2). 

 

Dane i informacje meteorologiczne powinny być dostarczane operatorom i załogom 

lotniczym w celu: 

 wstępnego planowania lotów, 

 zmiany planu w trakcie lotu, 

 wykorzystania przed startem, 

 użycia w locie. 

Dane i informacje meteorologiczne odnoszą się do trasy lotu pod względem czasu, 

wysokości planowanego i wykonywanego lotu oraz obszaru geograficznego. 

 

Użytkownicy przestrzeni powietrznej, rozumiani jako operatorzy statków powietrznych 

eksploatowanych w ramach ogólnego ruchu lotniczego zgodnie z postanowieniami Załącznika 3 do 
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Konwencji powinni otrzymywać, za pośrednictwem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (ustawa o 

PAŻP), następujące dane i informacje meteorologiczne: 

 

a) opracowywane przez WAFC (World Area Forecast Center): 

 prognozy kierunku i prędkości wiatru na wysokościach,  

 prognozy temperatury powietrza na wysokościach,  

 prognozy wilgotności na wysokościach,  

 prognozy wysokości geopotencjalnych poziomów lotu1), 

 prognozy poziomu lotu,  

 prognozy temperatury Tropopauzy, 

 prognozy kierunku, prędkości i poziomu wiatru maksymalnego, 

 prognoza zjawisk SIGWX. 

 

b) opracowywane przez dostawcę usług osłony meteorologicznej (MET SP): 

 komunikaty METAR albo SPECI wraz z prognozami TREND dla lotnisk startu, lądowania, po 

trasie oraz zapasowych, 

 prognozy lotniskowe TAF oraz poprawki do nich  TAF AMD, 

 prognozy na start 2), 

 informacje SIGMET i specjalne meldunki z powietrza, 

 prognozy obszarowe GAMET i/lub prognozy obszarowe dla lotów na małych wysokościach 

(LLF), 

 informacja AIRMET dla lotów na małych wysokościach (LLF), 

 ostrzeżenia lotniskowe, 

 meteorologiczne zdjęcia satelitarne, 

 informacja z naziemnych radarów meteorologicznych. 

 

Wyżej wymienione produkty wchodzą w skład dokumentacji lotniczo-meteorologicznej 

definiowanej jako drukowany lub pisany zestaw dokumentów, w tym mapy lub formularze 

zawierające informacje meteorologiczne. 

 

Do wydania pewnej grupy ostrzeżeń lotniskowych (np. o maksymalnej prędkości wiatru, 

oczekiwanej wielkości opadu śniegu itd.) niezbędne są kryteria ilościowe. Muszą być one określone 

w lokalnym porozumieniu zawartym pomiędzy biurem meteorologicznym a użytkownikami, których 

reprezentuje PAŻP.  

 

Ponadto zgodnie z Załącznikiem 3 do Konwencji, użytkownicy przestrzeni powietrznej mają 

mieć zapewniony dostęp do: 

 ostrzeżeń i alarmów o uskoku wiatru, 
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 lotniczej informacji klimatologicznej (temperatura odniesienia, lotniskowe tabele 

klimatologiczne, lotniskowe skrócone komunikaty klimatologiczne). 

 

Wszystkie wyżej wymienione produkty dostarcza użytkownikowi przestrzeni powietrznej 

certyfikowany i wyznaczony dostawca usług osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego. 

 

Koszt wszystkich wyżej wymienionych produktów, poza przeznaczonymi dla lotnictwa 

ogólnego (LLF) powinien być włączony w podstawy kosztowe opłat nawigacyjnych. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem (EC)550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 

z dnia 10 marca 2004 w sprawie zapewniania służb żeglugi powietrznej w Jednolitej Europejskiej 

Przestrzeni Powietrznej, instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej oferują wyposażenie i 

usługi bezpośrednio związane z operacjami statków powietrznych, których koszty powinny być w 

stanie odzyskać zgodnie z zasadą „użytkownik płaci”, co oznacza, że użytkownicy przestrzeni 

powietrznej powinni pokrywać koszty, które generują, w całości lub z największym możliwym 

przybliżeniem. 

 

Zgodnie z art. 130 ust. 6 ustawy Prawo lotnicze nie pobiera się między innymi opłat za loty 

LLF. Finansowanie wydatków związanych z zapewnieniem osłony meteorologicznej lotów LLF 

odbywa się z dotacji celowej z budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy dla 

spraw transportu. 

 

Produkty meteorologiczne dla zarządzającego lotniskiem 

 

 Załącznik 3 do Konwencji nie definiuje danych i produktów meteorologicznych 

dedykowanych wyłącznie dla zarządzającego lotniskiem.  

 

Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości operacji na lotnisku wymaga udostępnienia służbom 

operacyjnym na lotnisku produktów przeznaczonych dla użytkowników przestrzeni powietrznej na 

rzecz których służby te realizują swoje działania. Z opisanego wcześniej katalogu produktów 

opłaconych w ramach opłat nawigacyjnych i przeznaczonych dla użytkowników przestrzeni 

powietrznej  zgodnego z zaleceniami Załącznika 3 do Konwencji należy wymienić: 

 komunikaty METAR albo SPECI wraz z prognozami TREND dla danego lotniska, 

 prognozy lotniskowe TAF oraz poprawki do nich  TAF AMD, 

 ostrzeżenia lotniskowe, o ile są wystawiane zgodnie z kryteriami określone przez 

operatorów oraz służby lotniskowe. 

 

Zgodnie z rekomendacjami zawartymi w dokumencie ICAO Doc 9173-AN/898 Airport 

Services Manual Part 8 Airport Operational Services, służby operacyjne na lotnisku powinny 

dysponować następującymi danymi i prognozami o takich niekorzystnych zjawiskach jak: 
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 szron (oblodzenie), 

 spadek temperatury poniżej 0o C, 

 deszcz marznący,  

 deszcz pogarszający warunki hamowania, 

 mgła i słaba widzialność, 

 silny wiatr, 

 śnieg. 

 

Wszystkie te elementy mieszczą się w kategoriach ostrzeżeń lotniskowych3), które zgodnie z 

Załącznikiem 3 do Konwencji są ujęte w katalogu produktów przeznaczonych dla użytkowników 

przestrzeni powietrznej. 

 

Zgodnie z Załącznikiem 3 do Konwencji ostrzeżenia lotniskowe dotyczą wystąpienia lub 

przewidywanego wystąpienia, jednego lub więcej z niżej wymienionych zjawisk np.: burza, grad, 

śnieg (łącznie z oczekiwanym lub obserwowanym nagromadzeniem śniegu), opad marznący, szron 

lub szadź, uniesiony piasek lub pył, silny przyziemny wiatr i porywy wiatru, szkwał, mróz, inne 

zjawiska zgodnie z lokalnym porozumieniem. 

 

W celu realizacji swoich zadań zarządzający lotniskiem może wystąpić do dostawcy usług 

osłony meteorologicznej lotnictwa (MET SP) o dodatkowe produkty meteorologiczne, nie 

występujące w katalogu produktów z Załącznika 3 do Konwencji. Ustalenie listy produktów, ich 

parametrów, kosztów i odpłatności w tym zakresie powinno mieć miejsce na drodze odrębnych 

porozumień pomiędzy MET SP a zarządzającym lotniskiem. W takiej sytuacji nie ma zastosowania 

obowiązek korzystania z usług certyfikowanego i wyznaczonego dostawcy usług osłony 

meteorologicznej lotnictwa. 

 

Przykładowe wymagania służb lotniskowych jakie powinny spełniać ostrzeżenia lotniskowe 

przedstawia tabela1. 

 

Zjawisko Intensywność Dostępność 

[h] 

konsultacje 12 - 24 Opad śniegu � 15 mm/h 

ostrzeżenie 3 - 6 

konsultacje 12 - 24 Opad marznący każda 

ostrzeżenie 3 - 6 

konsultacje 12 - 24 

ostrzeżenie 4 - 6 

Burze w promieniu 3,5,7 

mil 

nowcasting 0-2 
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konsultacje 12 - 24 Wiatr � 25 do 35 kt 

ostrzeżenie 4 - 6 

konsultacje 12 - 24 Spadek temperatury � 0oC 

ostrzeżenie 3 - 6 

konsultacje 12 - 24 Opad deszczu � 25 mm/h 

ostrzeżenie 1 - 4 

konsultacje 24 Spadek widzialności < 300 m 

ostrzeżenie 6 - 12 

 

Tabela1. Przykładowe wymagania dla ostrzeżeń meteorologicznych dla służb lotniskowych (źródło: 

Weather Information for Surface Transportation, FCM-R.18-2002, Washington. DC, December 2002) 

  

Obieg danych i informacji meteorologicznych na lotnisku 

 

 Obieg danych i informacji na lotnisku przedstawia rysunek 1. Za dostarczanie danych i 

informacji meteorologicznych służących osłonie meteorologicznej lotnictwa w ukompletowaniu i 

formie zgodnych z Załącznikiem 3 do Konwencji odpowiada i jest zobowiązana zapewnić w 

przypadku wyznaczenia certyfikowana instytucja zapewniająca służbę meteorologiczną (tutaj: 

posiadający wyznaczenie Ministra Infrastruktury - IMGW). Kompletny zestaw danych dla potrzeb 

użytkowników przestrzeni powietrznej jest dostarczany: 

a) bezpośrednio do użytkowników przestrzeni powietrznej; 

b) pośrednio do użytkowników przestrzeni powietrznej, pośredniczą służby żeglugi powietrznej 

(ATS, AIS), (środki: komunikacja VHF, ATIS, VOLMET, AIP, NOTAM); 

c) do podmiotów (służby ruchu lotniczego, zarządzający lotniskami) realizujących zadania na 

rzecz użytkowników przestrzeni powietrznej w części niezbędne do realizacji ich zadań. 

 

Druga grupa danych i informacji lotniczych, nie wymieniona w Załączniku 3 do Konwencji, 

służąca zarządzającemu lotniskiem do innych celów niż działania na rzecz użytkowników przestrzeni 

powietrznej może być przez niego pozyskiwana z innych źródeł/ dostawców niż certyfikowany (i 

opcjonalnie wyznaczony) dostawca usług osłony meteorologicznej lotnictwa. 

 



 
URZĄD LOTNICTWA 

CYWILNEGO AIC   

 

Data wydania: 
marzec 2010 

 
OSŁONA METEOROLOGICZNA LOTNICTWA CYWILNEGO 

 
Strona: 7 

 
 

Zarządzający

Lotniskami

Dane i informacje 
meteorologiczne
a) Załącznik 3 ICAO
b) Certyfikowany 

MET SP   

AIS

ATS

UPP

PAŻP

IMGW

UPP

UPP

Zarządzający

Lotniskami

Dane i informacje 
meteorologicznych
a) Nie Załącznik 3
b) MET SP nie 

certyfikowany

MET SP

 
 

 

Rys.1 Obieg danych i informacji meteorologicznych 

 

  

Uwaga1: Prognozy wysokości geopotencjalnych poziomów lotu i prognozy wilgotności warstw mają  

zastosowanie jedynie w automatycznym planowaniu lotów. 

Uwaga2: IMGW nie opracowuje prognoz na start. 

Uwaga3: Ostrzeżenia lotniskowe zawierają zwięzłą informację o warunkach meteorologicznych, 

które mogą niekorzystnie wpływać na statki powietrzne na ziemi włącznie z ich postojem oraz na 

urządzenia i służby lotniskowe. Powinny one dodatkowo uwzględniać wymagania operatorów oraz 

służb lotniskowych, a ich rozpowszechnianie odbywa się zgodnie z lokalnymi porozumieniami. 

 


