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Parametr - Zasięg widzialności wzdłuż drogi  
    startowej  

- Runway Visual Range (RVR) 

RVR 
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Załącznik 14 ICAO 

b) Droga startowa z podejściem precyzyjnym, 

kategorii I 

 Droga startowa przyrządowa obsługiwana przez 

ILS i/lub MLS oraz pomoce wzrokowe, 

przeznaczona do operacji z wysokością decyzji 

nie niższą niż 60 m (200 stóp) i gdy widzialność 

nie jest mniejsza niż 800 m albo  

zasięg widzenia wzdłuż drogi startowej 

(RVR) nie jest mniejszy niż 550 m. 
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Załącznik 14 ICAO 

 

c) Droga startowa z podejściem 
precyzyjnym, kategorii II 

  

 Droga startowa przyrządowa obsługiwana przez ILS 
i/lub MLS oraz pomoce wzrokowe, przeznaczona do 
operacji z wysokością decyzji poniżej 60 m (200 
stóp), ale nie niższą niż 30 m (100 stóp) oraz  

 

 przy zasięgu widzenia wzdłuż drogi 
startowej (RVR) nie mniejszym niż 300 
m. 
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OPS 

Operacją w kategorii I jest podejście 

precyzyjne według wskazań przyrządów i 

lądowanie przy użyciu ILS, MLS lub PAR z 

wysokością decyzji (DH) nie niższą niż 200 stóp 

oraz  

RVR nie mniejszą niż 550 m. 
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Podejście precyzyjne — operacje w kategorii II 

1) Zasady ogólne.  

Operacją w kategorii II jest podejście 
precyzyjne według wskazań przyrządów  
i lądowanie przy użyciu ILS lub MLS, kiedy: 

(i) wysokość decyzji jest mniejsza niż 200 stóp, 
ale nie mniejsza niż 100 stóp; oraz 

(ii) RVR  jest nie mniejsza niż 300 m. 
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1. Minimalna RVR do startu wynosi 500 m  
i tylko w dzień, jeżeli lotnisko nie posiada 
urządzeń naziemnych 

2. Jeżeli lotnisko ma urządzenia naziemne, 
 to minimalna RVR do startu bez 
włączonych procedur LVP wynosi  nie 
mniej  niż 400 m 

3. Jeżeli są włączone procedury LVP na lotnisku 
startu, to RVR można obniżyć  zgodnie  
z poniższą tabelą - dodatek 1 do OPS 1.430 
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W celu bezpiecznej realizacji operacji 
lotniczych na lotniskach certyfikowanych 

proponuje się następujące działanie 

1. Ustalić a następnie dokonać zapisu w 
instrukcjach operacyjnych  lotnisk 
certyfikowanych minimalnych RVR do 
lądowania : 

 

–dla kat I nie mniejszych niż 550 m 

–dla kat II nie mniejszych niż 300 m  
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2. Ustalić a następnie dokonać zapisu w 
instrukcjach operacyjnych  lotnisk 
certyfikowanych minimalnych RVR do startu: 

 

– nie mniejsza niż 400 m  
 

Jeżeli zarządzający lotniskami wprowadzi procedury 
LVP wówczas może obniżyć  RVR do startu o wartość 
nie niższą niż określono w OPS 1, po uprzedniej 
certyfikacji przez nadzór lotniczy 
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• procedurę podziału zadań i odpowiedzialności 
między służbami portu lotniczego i organem kontroli 
lotniska  

 

• procedurę podejmowania decyzji, dotyczącej 
ograniczenia lub wstrzymania się od wykonywania 
operacji (startów/lądowań) na lotnisku, gdy warunki są 
takie, że całe pole manewrowe lub jego część nie może być 
wzrokowo kontrolowana z wieży kontroli lotniska biorąc pod 
uwagę możliwości i składowe funkcjonującego systemu 
kierowania i kontroli ruchu na lotnisku (SMGCS). 
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Przy dokonywaniu zmian uwzględnić: 



Za podstawę prawną należy przyjąć: 
 ustawę - Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1112), tekst 
jednolity z dnia 17 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 696 z późn. zm.) oraz 
dokumenty Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), 
odnoszące się do procedur stosowanych na lotnisku przy 
ograniczonej widzialności LVP: 
 

•  Aneks 11 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym; 
• Aneks 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym; 
• Aneks 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym 
• Procedury służb żeglugi powietrznej – zarządzanie ruchem lotniczym (ICAO 

Doc 4444); 
• Podręcznik systemów kierowania i kontroli ruchu na lotnisku - Manual of 

Surface  Movement Guidance and Control Systems (SMGCS) – ICAO Doc 9476; 
• Podręcznik zaawansowanych systemów kierowania i kontroli ruchu na 

lotnisku – Advanced Surface Movement Guidance and Control Systems (A-SMGCS) 
Manual – ICAO Doc 9830; 

• Poradnik wykonywania operacji na lotniskach w warunkach ograniczonej 
widzialności – European Guidance Material on Aerodrome Operations under 
Limited Visibility Conditions  (ICAO EUR Doc 013) 

•  Rozporządzeniu Komisji WE nr 859/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r.  w 
odniesieniu do wspólnych wymagań technicznych i procedur  
administracyjnych mających zastosowanie do komercyjnego transportu 
lotniczego OPS 1 
 



 

Dziękuję za 
uwagę 
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