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Bezpieczeństwo operacji na drodze startowej, 
stanowi jeden z głównych globalnych priorytetów ICAO.

Jako główny czynnik  słabe warunki hamowania 

 Brak korelacji wyników różnych urządzeń do pomiaru tarcia

 Brak powiązania pomiarów tarcia z osiągami samolotu

 Częste błędy w ocenie stanu nawierzchni DS

 Nieterminowe zgłaszanie informacji

„Runway excursion” czyli wypadnięcie z drogi startowej
należy do zdarzeń o najwyższej kategorii ryzyka 
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Zatwierdzenie

przez 
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Commission

Zatwierdzenie

207 Sesja 

Rady ICAO

Friction Task Force
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Międzynar.

ICAO State Letter

Projekt GRF

przesłany do 

konsultacji

Zespół 
zadaniowy 
ds. tarcia 

GRF Jako czynnik łagodzenia ryzyka 
wypadnięcia z drogi startowej

2016
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GRF - Global Reporting Format

Globalny format raportowania to ujednolicona, zharmonizowana,
mająca zastosowanie na całym świecie metodologia oceny
warunków panujących na nawierzchni drogi startowej i sposobu
ich raportowania w celu dostarczania załogom statków
powietrznych raportu o warunkach na drodze startowej, który jest
bezpośrednio związany z osiągami samolotu.

Czym jest GRF?
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Operator lotniska ocenia warunki 
panujące na nawierzchni drogi 

startowej, w tym stan istniejących 
zanieczyszczeń, takich jak woda, 
śnieg, błoto pośniegowe, lód lub 
szron dla każdej jednej trzeciej 

długości drogi startowej i zgłasza to 
za pomocą raportu o warunkach na 

drodze startowej (RCR).

Służby informacji lotniczej (AIS) 
przekazują informacje otrzymane 
w RCR użytkownikom przestrzeni 

powietrznej (SNOWTAM)

Służby ruchu lotniczego (ATS) 
przekazują informacje otrzymane 
w RCR użytkownikom przestrzeni 

powietrznej (radio, ATIS) i otrzymują 
specjalne raporty z powietrza

Załogi statków powietrznych wykorzystują 
te informacje w połączeniu z danymi 

dotyczącymi osiągów samolotu 
dostarczonymi przez producenta, aby 

określić, czy operacja startu lub lądowania 
może być wykonana bezpiecznie. Załogi SP 

dostarczają specjalny raport z powietrza 
dotyczący hamowania na DS (AIREP)

Opracowanie 
informacji

Rozpowszechnianie Wykorzystanie

 Matryca (RCAM)
 Kod (RWYCC)
 Elementy opisowe
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Rozpowszechnianie informacji

AIS

ATS

SNOWTAM

- Łączność radiowa
- ATIS

 Przez AIS i ATS: gdy droga startowa jest całkowicie lub częściowo zanieczyszczona
stojącą wodą, śniegiem, błotem pośniegowym, lodem lub szronem lub jest
mokra, w związku z usuwaniem tych zanieczyszczeń.

 Tylko przez ATS: gdy droga startowa jest mokra, bez obecności śniegu, błota
pośniegowego, lodu lub szronu.
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Zalety GRF

 jest to uniwersalny, globalny standard, stosowany w każdym klimacie

 stosowany jest jeden wspólny język

 spełnia potrzeby operacyjne pilotów

 daje możliwość korelacji RCR z charakterystyką osiągów samolotu

 jest prosty do stosowania przez operatora lotniska

 nie wymaga pomiaru tarcia, gdyż nie zamieszcza się go w raporcie RCR

 umożliwia pilotom zgłaszanie własnych obserwacji stanu drogi startowej

 wpływa na poprawę bezpieczeństwa operacji
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 Załącznik 3 – „Służba meteorologiczna dla międzynarodowej żeglugi powietrznej”

 Załącznik 6 – „Eksploatacja statków powietrznych”

Cz. I - Międzynarodowy, zarobkowy transport lotniczy – samoloty

Cz. II - Międzynarodowe lotnictwo ogólne – samoloty

 Załącznik 8 – „Zdatność do lotu statków powietrznych”

 Załącznik 14 – „Lotniska” Tom I - Projektowanie i eksploatacja lotnisk

 Załącznik 15 – „Służby informacji lotniczej”

 Procedury Służb Żeglugi Powietrznej:

„Lotniska” (PANS-Aerodromes, Doc 9981),

„Zarządzanie Informacja Lotniczą” (PANS-AIM, Doc 10066)

„Zarządzanie Ruchem Lotniczym” (PANS-ATM, Doc 4444).
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 Nowa definicja SNOWTAM

Załącznik 15

Zmiana 39B
z dnia

22 lutego 2016 r.

 Nowy wzór formularz SNOWTAM

 Instrukcja wypełnienia formularza
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SNOWTAM

Procedury Służb Żeglugi Powietrznej
„Zarzadzanie informacją lotniczą” 

PANS AIM (DOC 10066) – wydanie I

Zmiana 40
do Załącznika 15

z dnia 2018 r. 

2018 r.
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 Raport o warunkach na drodze startowej (RCR)

 Matryca określająca warunki na drodze startowej (RCAM)

 Kod określający warunki na drodze startowej (RWYCC)

 Elementy opisowe warunków na drodze startowej

Zmiana 13B z dnia 22 lutego 2016 r.

 Nowe definicje:

 Ogólne obowiązki zarządzającego lotniskiem w zakresie oceny
warunków drodze startowej oraz opracowania raportu RCR.

(pkt 2.9 w Rozdziale 2 „Dane lotnicze” i Sekcja 6 w Załączniku A.

 Odesłanie do Doc 9981 „PANS Aerodromes”, który określa 
szczegółowe wymagania GRF.
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Doc 9981 Procedury służb żeglugi powietrznej 
„Lotniska” PANS Aerodromes

1.1. Ocena i raportowanie warunków panujących na nawierzchni
drogi startowej

Rozdział 1
Format raportowania przy użyciu standardowego 

raportu o warunkach na drodze startowej

CZĘŚĆ II

Tabela 1.    Procent pokrycia zanieczyszczeniami
Tabela 2.    Ocena głębokości zanieczyszczeń
Tabela 3.    Przydzielanie kodu określającego warunki na drodze startowej (RWYCC)
Tabela 4.  Powiązanie kodu określającego warunki na drodze startowej i raportów 

pilota o skuteczności hamowania na drodze startowej
Tabela 5.    Matryca określająca warunki na drodze startowej (RCAM)
Załącznik A Metody oceny warunków panujących na nawierzchni drogi startowej
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ROZDZIAŁ 4 
Ocena i raportowanie warunków panujących

na nawierzchni drogi startowej 

ROZDZIAŁ 6 
Współczynnik tarcia oraz urządzenia do pomiaru tarcia 

i ich standardy działania określane przez Państwo 

DODATEK G
Formularz SNOWTAM

DODATEK H
Program szkolenia

Niniejszy dodatek zawiera przykładowy program 
szkolenia personelu lotniskowego i załóg lotniczych 

w zakresie stosowania globalnego formatu raportowania. 
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1502.04.2021

Ww. dokumenty ICAO dotyczące GRF
będą dostępne na stronie internetowej ULC

w wersji języku polskim. 
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Wdrożenie wymagań Załącznika 14 ICAO w zakresie GRF

Załącznik 14
do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

LOTNISKA

Rozporządzenie (UE)139/2014
Rozporządzenia MI 

z art. 59a ust. 5, 6 i 7

Wytyczne Prezesa ULCAMC&GM  CS&GM

14 lotnisk certyfikowanych 50 lotnisk
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Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2020/2148 
z dnia 8 października 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 139/2014 w odniesieniu do bezpieczeństwa dróg startowych 
i do danych lotniczych

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/469 

z dnia 14 lutego 2020 r. 
zmieniające rozp. (UE) nr 923/2012, rozp. (UE) nr 139/2014 i rozp. (UE) 2017/373 

w odniesieniu do wymogów dotyczących zarządzania ruchem lotniczym/służb żeglugi powietrznej, 
projektowania struktur przestrzeni powietrznej, jakości danych i bezpieczeństwa drogi startowej …. 

(Nowe wymagania dla AIS w tym NOTAM, SNOWTAM i GRF)

(Nowe wymagania dla lotnisk w tym NOTAM, SNOWTAM i GRF)

GRF – 12 sierpnia 2021 r
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ADR.OPS.A.060 Zgłaszanie zanieczyszczeń nawierzchni

ADR.OPS.A.065   Zgłaszanie warunków na nawierzchni 
drogi startowej

ADR.OPS.B.037 Ocena warunków na nawierzchni drogi
startowej oraz przypisywanie kodu
określającego warunki na DS

Rozporządzenie (UE) nr 139/2014 

ADR.OPS.A.057 lit. d pkt 4

Operator lotniska dopilnowuje, aby informacje dotyczące
śniegu, błota pośniegowego, lodu, szronu, stojącej wody lub
wody zmieszanej ze śniegiem, błotem pośniegowym, lodem lub
szronem w obrębie pola ruchu naziemnego były rozprowadzane
za pomocą SNOWTAM …. ustanowionym w dodatku 2 ….;

Dodatek 2 
Zmiany dot. GRF
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ADR.OPS.A.057 lit. d pkt 4

ADR.OPS.A.060
Zgłaszanie zanieczyszczeń nawierzchni

ADR.OPS.A.065
Zgłaszanie warunków na nawierzchni DS

ADR.OPS.B.037   
Ocena warunków na nawierzchni DS
oraz przypisywanie kodu
określającego warunki na DS

Rozporządzenie (UE) nr 139/2014 

2021/xxx/x
of xx xxxxxxx 2021

issuing Amendment 5 to Issue 1 of the 
Acceptable Means of Compliance

and Guidance Material 
to Commission Regulation (EU) No 139/2014 
‘AMC and GM to Authority, Organisation and 

Operations Requirements for Aerodromes
— Issue 1, Amendment 5

DRAFT
Termin publikacji ???

Zmiany dot. GRF
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Przepisy krajowe

2002.04.2021

Nowe wydanie w j. polskim
marzec/kwiecień 2021

 Decyzja EASA 2020/009/R  AMC i GM
(Wymagania zdrowotne dla LSRG)

 Rozp. (UE) 2020/1234 + AMC i GM
(Służba zarządzania płytą postojową - AMS)

 Rozp. (UE) 2020/2148 + AMC, GM i CS
(Bezpieczeństwo DS, dane lotnicze  i GRF)

Łatwo Dostępne Przepisy dla Lotnisk

(Rozporządzenie (UE) 139/2014)

Obejmujące nowe wymagania:
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Planowany termin publikacji:             12 sierpnia 2021

Planowany termin wdrożenia GRF:   4 listopada 2021

Projekty zmiany 3 rozporządzenia MI w sprawie wymagań technicznych
i eksploatacyjnych dla lotnisk:

 którym przyznano zwolnienie ze stosowania przepisów Unii Europejskiej …
(z art. 59a ust. 5)

 dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji
(z art. 59a ust. 6)

 dla lotnisk użytku wyłącznego
(z art. 59a ust. 7)

Aktualnie w MI (Następnie konsultacje społeczne)

Wdrażają Załącznik 14 ICAO, w tym Rozdział 2 „Dane lotnicze” (GRF) 
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