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GLOBAL GOVERNANCE OF AIR 

Małgorzata POLKOWSKA* 
 
ABSTRACT: This article refers to some very important issues such as global 
governance of Air. Global governance is the area of interest and it is understandable. 
The analysis of international organizations generally evidences that international 
organizations are developing into more than mere forums for state interactions; 
rather, they are distinctly independent bodies with competence to regulate and 
change the behaviour of sovereign states. Given constitutional foundations of 
international organizations, their authorities and functions are capable of incremental 
growth, through interpretation of their constituent instruments, to sustain their 
usefulness and allow them to fulfill the purposes and objec-tives envisioned by their 
creators, especially in light of drastic change in social conduct and technological 
advancement. 
 
RESUMEN: Este artículo aborda un aspecto tan relevante como es el gobierno global 
del aire. La gobernanza global es el área de interés y es comprensible. El análisis de 
las organizaciones internacionales generalmente evidencia que éstas se están 
convirtiendo en algo más que meros foros para las interacciones de los estados; más 
bien, son organismos claramente independientes con competencia para regular y 
cambiar el comportamiento de los estados soberanos. Habida cuenta de los 
fundamentos constitucionales de las organizaciones internacionales, sus autoridades 
y funciones son capaces de crecer gradualmente, mediante la interpretación de sus 
instrumentos constitutivos, para mantener su utilidad y permitir que cumplan los 
propósitos y objetivos previstos por sus creadores, especialmente a la luz de los 
cambios drásticos en la conducta social y los avances tecnológicos. 
 
KEYWORDS: Aircraft, Navigation, Governance, ICAO, Paris Convention, Chicago 
Convention. 
 
PALABRAS CLAVE: Aeronáutica, Navegación, Gobernanza, OACI, Convenio de París, 
Convenio de Chicago. 

 

1. Introduction 

There is a big debate between many experts representing different universities, 
who did research on global peace and security in general as well as in more specified 
areas such as the environment, human rights or economy. An impressive number of 
different international global and regional organizations representing the idea of 
globalization may be observed. This number is still growing, mostly by global non 
governmental organizations or private actors. It’s interesting that most of the research 
on global governance is still being undertaken by different scientists, so the outcome 
reflects many points of view, mostly international relations and politics. A lot of 
research and publications touch the UN system based on the 1945 UN Charter. 

                                                                 
* Prof. Małgorzata Polkowska, University of War Studies, Warsaw, Poland, Former ICAO Council 
Representative (2013-2016) author of many publications about Air and Space and lecturer at Polish 
and Foreign Universities. 
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There is not much in existing literature referring to the air issues in the context of 

global governance. This was the reason why the author of this article to concentrate 
on Air (which also belong to the UN family), defining the role of the global governance 
and examining its institutions, laws, management and policy. The three year 
experience of the Author from 2013 to 2016 serving in International Civil Aviation 
Organizations (ICAO) Council as the permanent Representative of Poland (first time 
in its history) guided her in writing this article. 

The aim of this article is to consider if we can talk about global governance in Air ? 
What does this (global governance) definition mean and if it is necessary to use it 
today? The most important question is the following: Is there a need to create a new 
global organization in Air or do those, that already exist work properly? The audience 
of this article can be any reader. If you are interested in Aviation Management this 
article might be for you. 

The author used a long list of international publications while preparing this article 
and made more than number footnotes from them. She decided to choose the most 
significant and updated ones. The same happened with the reports prepared by the 
universities or coming directly from the conferences, seminars or other working 
groups organized by different international entities. She also used articles from the 
specialized annals or journals, such as: “Annals of Air and Space”, “Air and Space 
Law”, “ICAO Journal”, and many others. The long list of articles means that the texts 
are updated and refer to today’s issues about global governance of Air. 

A big improvement to the Aviation was made by the Institutes of Air Pace Law, 
such as the ones in Montreal or Leiden. A long list of authors used to write essays on 
this subject in annals or journals. The Chicago Convention, which was the basis 
document for the Aviation Law, was interpreted and commented on by many authors, 
i.e. by J. Cobb Cooper, M. Matte, I. Vlasić or M. Milde. The last commentary of the 
Convention comes from 2014 (R. I. Abeyratne). Most of the publications about 
Aviation I encountered were connected to safety and security, which are a priority for 
the International Civil Aviation Organization. Technical issues referring to aircrafts 
and aviation infrastructure, use of weapons against civil aircrafts, accidents or 
security measures, protection of safety information, conflict zones, protection of the 
environment or market access are examples of points of interests of aviation experts. 
Aviation is an international issue, which is why many issues refer to global aviation 
and regional aviation. Some authors refer only to the latter (R. van Damm, V. Correia 
). In this article a long list of documents and reports have been used which are 
available at the ICAO web page. Certain reports were cited, some of them coming 
from the international aviation conferences and symposia organized mainly by ICAO. 
For this reason so much attention was given to the worldwide aviation organization 
ICAO. The great history of this important organization was made by D. Mackenzie 
and L. Weber (published in 2007). The Author also wished to emphasis the 
publication written by T. Buergenthal referring to the legislative procedures in the 
organization in 1969. The future of ICAO and Air law was addressed, in a very 
innovative article, made by P. S. Dempsey.  

  Global governance of air a lot was mentioned about the global regulations for 
international aviation. Thus several legal acts forming the international air navigation 
system, such as the Paris Convention of 1919 or the 1944 Chicago Convention on 
International Air Navigation and its following additions. In this aspect many issues 
referring to global governance in air were presented, such as the scope of the 
Chicago Convention, general principles and application of the Convention, rules 
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referring to aircraft and navigation conditions and many more (such as cabotage and 
aviation agreements, flights, air navigation safety, airports, nationality of civil aircraft, 
facilitation of air navigation, technical requirements for aircraft and conditions for 
admission to flight, personnel and financing of the organization). Some themes 
pertaining to the International air transport, ratification, amendment of the articles and 
the laws of the States Parties have been touched as well. The author emphasis the 
crucial role, that global governance in Air, the International Civil Aviation 
Organizations is playing. A lot has been mentioned in this context about this 
organization.  

 
2. The international air navigation system 

We will now address some of the most relevant issues of the International Air 
Navigation System. 

 
2.1. The Paris Convention 
During the First World War, Europe and the United States of America experienced 

a rapid development of military air forces and an increase in the importance of the 
aviation industry. In March 1919, the Aeronautical Commission of the Paris Peace 
Conference, which had been set up a month earlier, officially started its work, and 
experts in the fields of aviation and aviation law were also included. The committee's 
task was to draw up an international convention on global air navigation.  

The Aeronautical Commission, after heated discussions (mainly between the 
French delegations, which demanded restrictions on freedom of flight, and the UK, 
which advocated lifting all restrictions), adopted a number of principles at the request 
of the US delegation, which shaped its work: 1) the sovereignty of a State over its 
territory and territorial waters and the right of a State to exercise its airborne 
jurisdiction over that territory, 2) granting air navigation maximum freedoms, limited 
only by the safety of the State and not exceeding its domestic law, 3) the prohibition 
of discrimination against foreign aircraft, 4) limiting nationality of the vessel to only 
one country, 5) the obligation to hold a navigation certificate, a pilot license and other 
aircrew licenses, the use of signals and signs to avoid collisions, strict rules on 
takeoffs and landings, 6) special treatment of military and other ships serving the 
State, 7) the right of transit without landing (outside the territory of the State, between 
two other points) and assistance with forced landing, 8) Airport charges the same for 
all users (regardless of nationality), 9) Cooperation of states on compensation for 
damage caused by aircraft (people and property), 10) Creating a standing 
international committee on air navigation, 11) Establishing the principle, that the 
Convention may not concern the obligations and rights of States participating in the 
war against an Extent or of neutral States.  

  The draft convention was presented on July 10, 1919 by the Aeronautical 
Commission to the Supreme Council of the Peace Conference. The Supreme Council 
recommended minor amendments and on October 13, 1919 submitted the 
Convention to the delegates of the individual states for signature. The Convention 
was signed by delegates from 32 countries (it was not signed, among others, by the 
US).  

The Paris Convention established the first permanent international commission: 
Commision Internationale de la Navigation Aérienne (CINA). The task of the 
Commission was drawing up amendments to the detailed provisions of the Annexes 
to the Convention. It was rightly anticipated that, as aviation technology evolves, 
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there would be a need of updating the legislation. The Paris Convention has had a 
major impact on the development of domestic aviation law in many countries. It has 
become a model for many subsequent international agreements and conventions.  

  
2.2. The 1944 Chicago Convention on International Air Navigation and its 

successive supplements 
 At the beginning of October 1944, the U.S. Department of State send an invitation 

to Chicago for the International Civil Aviation Conference to countries taking part in 
war with Germany and Japan, to neutral countries. The conference's program was to 
establish a worldwide network of air carriers, to divide the various air routes between 
the “relevant countries”, to draw up and adopt a new aviation convention that would 
cover all the countries of the world and replace the Paris Convention of 1919, and to 
establish the organisation and competence of an international body to control air 
transport worldwide. The new Convention was intended to ensure that, without 
prejudice to the principle of national sovereignty over its airspace, civil aircraft 
belonging to any of the signatories of the Agreement would have the right to fly and 
land freely to refuel and in the event of an emergency. Other powers are left to the 
governments concerned to be determined through bilateral agreements.  

Unexpectedly, however, even before the conference, there was a dispute between 
the USA and the UK over free competition in air traffic, which the latter was very 
concerned about. It emerged that the concerns of the UK were shared by other 
delegations, 52 of which came to Chicago. In order to reach a compromise, all the 
drafts tabled were rejected and it was decided to base the new conventions on the 
slightly modified terms of the Paris Convention of 1919. Established, at the request of 
the US delegation, by the Provisional Organization for International Civil Aviation 
(PICAO), later, since 1947. The International Civil Aviation Organisation (ICAO) was 
intended to have relatively minor prerogatives, but was associated with a universal 
world organization the United Nations (regulated by the Agreement, approved by the 
General Assembly of the United Nations on 14 December 1946). 

The Chicago Conference is widely regarded as a successful wartime conference; 
primarily because it produced ICAO, a new international air convention, and other 
aviation agreements.  

As a result of the United States.British conference held in Bermuda in February 
1946, the development of civil aviation was not guaranteed by the Chicago 
Convention and the PICAO, but by bilateral agreements (concluded between states). 
The PICAO had no influence on them the organization was only left with the right of 
registration. As these agreements were dominated by issues of national interest, the 
large carriers reborn the IATA (International Air Transport Association), which existed 
in the 1930’s. The PICAO operated until April 1947 and was transformed into ICAO 
30 days after 26 countries ratified the Chicago Convention. Ratification of the 
Convention has been very reluctant. The most difficult situation was in Poland, 
where, on the basis of the agreement of the powers, the Provisional Government of 
National Unity was formed at the end of June 1945, and at the same time the Polish 
Government in London ceased to be recognized by the Allies on 5 July. The USSR 
signed the Chicago Convention only in 1970. 

 
2.3. Scope of the Chicago Convention 
The Chicago Convention is ICAO’s fundamental was well as a multilateral air 

navigation treaty that regulates the relations of the Contracting States inter se. The 
preamble of the Convention clearly reflects the fact that the signatory States (ICAO 
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Member States) have agreed on principles and arrangements in support of the safe 
and orderly development of international civil aviation, which are complemented by 
the objective of ensuring the proper and economic functioning of international air 
transport services and their establishment on the basis of the principle of equal 
opportunities.  

The Chicago Convention recognized the principle of national sovereignty over its 
airspace and of the freedom of private civil aircraft to fly over the territory of States 
Parties. The final document of the air conference (concluded on 7 December 1944) 
consisted of the following parts: 1/ Final Act 2/ Five annexes, namely I Interim 
Agreement on International Civil Aviation, II Convention on International Civil 
Aviation, III International Air Services Transit Agreement, IV International Air 
Transport Agreement Five Freedoms of the Air, V Drafts of Technical Annexes. 
Documents I, II and V were signed by all delegations, document IV by 17 delegations 
and Document III by almost all of the others. With the exception of Instrument II 
(Standing Convention), which was to be ratified, the other instruments were about to 
enter into force on the date of their acceptance by the Governments of the Member 
States, which had been notified to the Government of the United States. Moreover, 
there is nothing to prevent the signatories of the Convention from granting one 
another the “freedoms” provided for in documents III and IV.  

 The Convention gives the State certain rights, such as the possibility to introduce 
prohibited zones and temporary flight restrictions (Article 9) and to impose coercive 
measures on aircraft operating in violation of the rules (Article 3 bis). Each State is 
also entitled under the Convention to lay down rules on the movement of aircraft 
within its territory (Article 11), on air traffic (Article 12) and on arriving passengers and 
cargo (Article 13). The State designates airports and lays down the conditions for 
their use (Articles 10, 15 and 68) . The State is also entitled to inspect foreign 
aircrafts (Article 16). The Chicago Convention imposes a number of obligations on 
States Parties. These include, inter alia, compliance with the rules for registration of 
aircraft in one country with transferability (Article 18), ensuring that the aircraft 
registered therein bear the appropriate nationality and registration marks (Article 20), 
are properly equipped and have documentary evidence (Articles 29 to 36). In 
addition, each State exercises the control functions assigned to it over an aircraft. 
When an aircraft is registered in one State and the operator is established in another, 
both States are responsible in case of the unlawful use of aircraft (Article 3 bis). 
Other tasks of the Convention include facilitating and improving the navigation and 
handling of aircraft, crew, passengers and cargo (Article 22), issuing customs and 
immigration regulations in accordance with the rules of the Convention (Article 23), 
assisting aircraft in distress, investigating the circumstances of foreign aircraft 
accidents, allowing the State registered to send observers and subsequently sending 
reports and the results of investigations to that State (Article 26). The Convention 
considers important to cooperate in ensuring the uniformity of national legislation in 
accordance with ICAO standards and recommendations on the safety, regularity and 
efficiency of air navigation (Article 37). 

The text of the Convention was divided into 4 parts: Part I Air Navigation, Part II 
International Civil Aviation Organisation, Part III International Air Transport, Part IV 
Final Provisions, with 22 chapters and 96 articles in all (the Paris Convention had 
only 43 articles). Each article of the Chicago Convention is preceded by an additional 
title. The official languages of the Chicago Convention were English, French and 
Spanish (the Paris Convention is drawn up in French, English and Italian). 
Subsequently, the text of the Convention was also drafted in the Russian, Arabic and 
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Chinese languages. Today ICAO uses 6 official languages (English, French, 
Spanish, Chinese, Arab and Russian).  

 
2.4. General principles and application of the Chicago Convention 
Chapter I contains provisions on issues such as sovereignty, territory, aircraft and 

abuse of civil aviation. Article 1 of the Convention gives States complete and 
exclusive sovereignty over their airspace. Every State has the right to determine 
international traffic rights for commercial flights, including the granting or refusal of 
rights to operate scheduled services to foreign carriers.  

Article 2 sets out a territorial limit (land areas and adjacent territorial waters), using 
the term sovereignty. The provision of Article 3 of the Chicago Convention concerns 
State and civil aircraft and clarifies in paragraph a) that the Convention applies only 
to civil aircraft. Point b) states that aircraft used for military, customs and police 
purposes are a State aircraft, which flight does not fall under the scope of the 
Convention. Neither the Paris nor the Chicago Convention define the concept of 
aircraft, but only which types of aircraft they consider to be State aircraft. Both 
Conventions provide a functional definition of State aircraft without previous 
ownership. The Chicago Convention itself provides a general definition of State 
aircraft (but does not exclude aircraft used to provide other State services). Where it 
is used e.g. for business (commercial) purposes, it ceases to be a Stateowned ship, 
and therefore falls under the provisions of the Convention, and the exemption in 
paragraph 4 does not apply.  

States that are Parties to the Chicago Convention are required to regulate the 
operation of State aircraft in order to ensure the safety of civil aviation. The Chicago 
Convention made it clear that a military aircraft is a State aircraft. In addition, ICAO 
has published the "Manual concerning safety measures relating to military activities 
potentially hazardous to civil aircraft operations" which describes the procedures 
governing the interception of aircraft.  

 The Chicago Convention was created during World War II and the division into 
civil and military aircrafts, corresponding to the legal situation at the time, seems to 
be anachronistic today. 

If a stateowned aircraft operates as a civil aircraft, it must comply with all the 
procedures provided for by the Chicago Convention (including registration as a civil 
aircraft). This issue was deliberated at the 36th ICAO Legal Committee, after 
presenting one of the working papers prepared by Poland and few more states. One 
of the reasons of Poland’s interest to present this issue to the Council was the crash 
of Presidential plane in 2010. Some others examples of the similar accidents have 
happened before in a different part of the globe. The Author of this article was the 
initiator and author of this document. The main idea was to ask ICAO for the benefit 
of the Organization and other states, which presented its support the definition and 
updated interpretation of the “state aircraft”. One of the outcomes of the Legal 
Committee was to ask states in the form of surveys about regulating this issue in their 
national legislations and eventually create the ICAO working group to continue 
working on these still important issues.  

Article 4 deals with the abuse of civil aviation. No specific sanction is provided 
other that in the Convention for States that have committed an offence (reciprocal 
obligation to carry out international inspections of air services).  

The shooting down of a Korean passenger aircraft by a Soviet military plane, 
which was mistakenly located above the airspace of the USSR, caused great 
indignation among the world. In May 1984 in Montreal, at an extraordinary ICAO 
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session attended by 400 representatives, it was decided, inter alia, to examine the 
causes of the accident involving a Korean aircraft and to amend Article 3bis of the 
Chicago Convention. Considered that the provision on the use of force was 
prohibited by customary law and was not need to be included in the Convention (the 
process of amending the Convention required quite a length of time and the consent 
of 2/3 of the States Parties). On 10 March 1986, the ICAO Council adopted 
Amendment 27 to the Rules of the Air (Annex 2 to the Chicago Convention) 
concerning the identification and shooting down of civil aircrafts. It is an exception to 
the creation of international law that the executive body of an international 
organization may be a legislator for all states members, among others, in the matter 
of the rules of air navigation over the high seas, which account for 70% of the area of 
land.  

There were concerns that political issues related to this might exceed ICAO's 
constitutional mandate. In the end, however, no country opposed Amendment 27 to 
Annex 2 and the extended interpretation of Article 3bis was reflected in the criminal 
conventions against air terrorism, including the Tokyo Convention of 1963. 

Article 6 of the Chicago Convention refers to the scheduled air services. The 
Convention grants the right to exercise that right over the territory of a Contracting 
State only by a special authorization or other authorization granted by that State. The 
state is equipped with the possibility to decide (by issuing a permit) who to allow to 
use its airspace. Article 6 of the Chicago Convention can be considered to as a 
foundation to the conclusion of bilateral agreements by States.  

Cabotage has received special treatment through the Chicago Convention. The 
first element of Article 7 is the term “transport”. The second element is paid transport 
to the place of destination. In practical terms, transport should cover two points within 
the same territory. The second part of Article 7 provides rules for the granting of 
cabotage rights; in practice, despite the requirement for equal treatment, such rights 
are mostly granted to national air carriers.  

The tenth freedom is regional cabotage between countries in a certain area. Article 
7 of the Convention further provides that each State should notconclude agreements 
granting such exclusive privileges to another State or to the carrier of another State, 
or to accept such exclusive privileges from another State. The term “Commonwealth 
cabotage” is also used in aviation law. Following the example of the Paris Convention 
(Articles 16-17), the Chicago Convention recognized that no country would have the 
right to take exclusive cabotage rights from another county. 

The provision of Article 8 of the Chicago Convention refers to the safety of air 
navigation and addresses issues related to the prohibition of unmanned aircrafts 
(reconnaissance, airships, and balloons) from flying over a State's territory. The 
exception to this prohibition is a special authorization issued by the country 
concerned. The Convention obliges each State to ensure that the flight of pilotless 
aircraft is controlled in areas open to civil aircraft in such a way as to avoid the risk of 
collision. 

Article 9 of the Chicago Convention (prohibition of overflight in certain areas) 
should be read in conjunction with Article 5 (second paragraph). It somehow 
reproduces the provision of Article 3 of the 1919 Convention. The Paris Convention 
allowed any State (for military reasons or in the interests of State security) to prohibit 
foreign vessels from flying within certain (published) areas of its territory under the 
threat of criminal sanction. Both the Paris Convention in Article 4 and the Chicago 
Convention in Article 9(c) provide that any State may require that any aircraft flying 
into a prohibited area would land as soon as it has been determined for the according 
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airport. Article 10 of the Chicago Convention concerns the landing at a customs 
airport. This provision has been moved from Article 15 (second paragraph) of the 
Paris Convention and completed. Both provisions provide the obligation to land 
foreign aircraft at an airport designated by the State.  

The State of registry shall extend its jurisdiction to wherever the aircraft is located, 
both internationally and nationally (Article 12). The jurisdiction of the State of registry, 
shall extend to aircrafts (which bear the nationality mark) operating in international 
airspace, as defined in Annex 2 to the Chicago Convention.  

Article 12 of the Chicago Convention and Annex 2 (Air Traffic Regulations, which 
may be recognized as customary international law) provide that the same rules shall 
apply to the high seas as to airspace. In practice, states that are not parties to the 
Chicago Convention also comply with these rules, which apply not only to civil aircraft 
but also to state aircraft. The 1977 ICAO Resolution provided that air traffic control 
interference with the sea should be limited to technical and operational functions 
only. It was also added to the resolution that the Council's compliance to regional 
navigation agreements relating to a State's competence over the high seas does not 
provide for recognition of its sovereignty over this airspace. Article 12 of the Chicago 
Convention, which deals with air navigation rules, can be considered to apply also to 
archipelagic States and archipelagic waters. Archipelagic waters and the adjacent 
territorial seas can be considered as 'high seas' in the meaning of Article 2 of the 
Chicago Convention. Nevertheless, the relationship between the 1982 Convention on 
the Law of the Sea and the Chicago Convention is still unclear. 

 Chapter III of the Chicago Convention deals with the nationality of civil aircraft. 
Article 17 of the Chicago Convention provides that every aircraft shall be of the 
nationality of the State of its registration. The aircraft must also be of national origin. 
Article 18 also refers to the prohibition of multiple registrations and the obligation to 
notify ICAO of registrations (Article 21). The obligation to inform ICAO also applies to 
ownership. All this information may be shared by ICAO with other States.  

Article 28 of the Chicago Convention concerns all air navigation facilities. Each 
State is obliged to operate airports, radio services, meteorological services and other 
air navigation facilities in accordance with the models and methods prescribed or 
established by the Convention. In addition, each State shall adopt and implement 
appropriate reference systems for communication methods, codes, markings, 
signals, lighting and other methods and rules of operation which may be prescribed 
or established from time to time by the Convention.  

Articles 29-36 of the Chicago Convention deal with technical details, including: 
deck documents, radio equipment, certificates of airworthiness and personnel 
licenses. Article 37 requires States to harmonize their domestic law with international 
standards and recommended practices (SARP’s). However, this obligation is reduced 
by the possibility for the State to adjust the deviations when the SARP is deemed 
unacceptable by the State (Article 38). In accordance with Article 37 (second 
sentence) of the Chicago Convention, the ICAO Council may adopt SARP’s on 
matters relating to the safety, regularity and efficiency of air navigation. 

To date, 19 annexes have been introduced: I –Personnel licensing, II –Rules of 
the Air, III – Meteorological Services, IV Aeronautical charts, V Units of 
Measurement, VI Operation of Aircraft, VII Aircraft Nationality and Registration 
Marks, VIII Airworthiness of Aircraft, IX Facilitation, X Aeronautical 
Telecommunications, XI Air Traffic Services, XII Search and Rescue, XIII – Aircraft 
Accident and Incident Investigation, XIV Aerodromes, XV Aeronautical Infor-mation 
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Services, XVI Environmental Protection, XVII Security, XVIII The Safe Transport of 
Dangerous Goods by Air and Annex XIX Safety management. 

International models and ICAO recommended methods are a source of law, but 
are distinct from the Chicago Convention. Nevertheless, they play an important role 
in enhancing the safety and efficiency of international civil aviation. According to 
ICAO studies, on average only 25% of States Parties responded to the changes 
introduced by 19 Annexes; others remained silent. Hence the proposal to amend this 
article so that each country can be required to ensure that its own procedures are 
consistent in every respect with international standards. The status of ICAO 
standards, especially on these most important issues in aviation, i.e. safety, can only 
be called wishful thinking. Technical standards are “safe”, technical and not 
economic. They are in the interest of states (e.g. safety) and are written in a way to 
encourage acceptance by states. Although ICAO has not developed a mechanism for 
coercion, there are a number of other coercive measures (such as blacklists of 
states, carriers, reputational damage) resulting in the loss of the aviation market. 
ICAO has not developed a procedure for punishing them into complying with the 
SARP’s rules, the only role of jurisdiction of national courts, is mainly to deal with 
what is happening within national borders. 

 
2.5. Personnel and Financing of the Organization 
Chapter XI of the Convention concerns the personnel employed at ICAO. 

According to Article 58 of the Convention the Council has been equipped with a right 
to establish the course of appointing and making redundant, training, remunerations, 
allowances and conditions of the Secretary General’s service and of other personnel 
at the organization. The Council may appoint or take advantage of member states 
citizens services (Article 58). It can be said that the ICAO personnel is of international 
character. Neither the President of the Council, the Secretary General nor the 
remaining personnel may ask for instructions or accept any instructions related to 
their work from any authority other than the organization. This rule is about 
neutralism and objectiveness in making decisions. Each state has to fully respect the 
international character of the personnel’s obligations and should refrain from attempts 
to influence any of its citizens in relation to his/her obligations at ICAO (Article 59). 

Each state is obliged to grant immunity and privileges to the personnel, especially 
to the President of the Council and the Secretary General. Article 60 of the 
Convention anticipates a possibility to create a convention or another international 
agreement on immunities and privileges of international civil servants. If such an 
agreement is concluded, the immunities and privileges granted to the President of the 
Council, the Secretary General and other personnel of the organization, shall be 
identical with immunities and privileges granted according to the mentioned above 
general international treaty. 

The Assembly suggested in 1947 to sign an agreement on privileges and 
immunities of the special agencies employees (on the basis of Article 47 of the 
Chicago Convention). A majority of the states initially did not accept this proposal, 
however, finally in 1955 the bureaus, offices and the personnel of ICAO (mostly from 
the member states) were granted immunities and tax relieves. 

Articles 61-64 of the Convention relates to the organization’s finances. Every year 
the Council submits to the Assembly a budget, a profit and loss account and 
estimates of income and expenditures. The budget with all necessary amendments is 
then approved by the Assembly. The Assembly divides the ICAO expenditures 
between the Member States on conditions defined in separate regulations. According 
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to Chapter XV contributions, from states granting their consent (Article 61) constitute 
an exception here. If a state does not pay the contribution, the Assembly may 
suspend its membership rights (Article 62). These, however, are rare cases. 
Expenditures of delegations and other representatives are covered, according to 
Article 63 by the member state. According to Article 93 bis a state may still be an 
ICAO member after the sanctions have been imposed. The rules of exclusion from 
the organization are defined in Article 94 b.  

Except budget there is also a possibility for gathering voluntary funds for emerging 
needs, which have been used to provide targeted assistance, to carry out needs 
assessments, to implement Aviation Security Improvement Plans (ASIPs) and to fund 
posts in order to ensure the effective application of aviation security support. As part 
of the multiannual grant to ICAO, funds from the Canadian contribution were used to 
assist 25 countries in 2016 in the Americas and Asia Pacific regions, providing direct 
assistance and scholarships for state participation in regional workshops and 
tenders. Volunteering has also been used to support the implementation of the 
aviation security cooperation training programme, the AsiaPacific training programme 
(CASP-AP), the Global Load Security Implementation Plan and the development and 
updating of ICAO support material. In addition, the United States has provided 
voluntary contributions to the three seconded ICAO aviation security staff.  

Continued voluntary contributions from Canada, Chile, China, Japan, Saudi Arabia 
and the United States to the AVSEC Fund have made it possible to provide 
assistance to States throughout 2016 under the ICAO Strategy for Aviation Security 
and Capacity Building in support of No Country Left Behind (NCLB). The NCLB 
initiative decided that ICAO should provide more direct assistance to developing 
countries by playing a more active coordinating role between States and by helping 
to build the political will necessary for States to pool resources, participate in regional 
efforts, allocate voluntary funds and build capacity. The main objective of this work is 
to assist in the implementation of ICAO Standards and Recommended Practices 
(SARP’s) worldwide so that the socioeconomic benefits of safe, secure and reliable 
air transport can be shared between all States. 

In April 2015 the first contribution to the Voluntary Air Transport Fund under NCLB 
was made by the Dominican Republic.  

 
2.6. International air transport 
 International air transport was not previously regulated by the Paris Convention. 

Therefore, Articles 68 to 76 of the Chicago Convention, which deal with airports and 
other air transport facilities, are important and show how States Parties are 
encouraged to cooperate in order to improve the operation of air navigation. For each 
international air service each State may designate, a route to be used by a foreign 
aircrafts within its territory and the airports (Article 68). With regard to facilities used 
for air navigation, the ICAO Council may make recommendations to the State Party 
whose airports and other facilities are not adequate to ensure the safety, regularity 
and efficiency of air services. However, the state does not have to comply with this 
recommendation (Article 69). According to the legislator, the agreement and 
consultation of states in this area is used intended to improve the conditions for air 
navigation. These issues are also included in Annex 9 to the Convention 
(Facilitation). The Council may make recommendations which any State may, by 
agreement with the Council, implement at its own expense or at any rate (Article 70).  

 The Chicago Convention and many of its predecessors set out the principles of 
airspace freedom and territorial sovereignty between which air freedoms take their 
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place. On the one hand, they restrict the principle of territorial sovereignty of a State 
in its airspace and, on the other hand, they are an institutional expression of 
recognition of the principle of freedom of airspace. Indeed, the air freedom system is 
a fundamental condition for the existence and development of international air 
navigation. The scope of this freedom can be defined differently. This may include 
scheduled or non-scheduled air services. It should be noted that by scheduled 
international traffic we mean, as defined by ICAO, such recurring flights of aircraft 
which are characterized by the following characteristics: crosses the airspace of more 
than one State, is performed by an aircraft for the carriage of passengers, mail and 
cargo for remuneration, each flight being open to the public and serving traffic 
between the same two or more points either according to a published timetable or 
with such regularity or frequency that it constitutes a clearly continuous series of 
flights. 

The principle of freedom of airspace may be expressed in the right to fly an aircraft 
in the airspace of a foreign State or in the right to fly and land on its territory. Air 
freedoms may be granted on the basis of multilateral or bilateral international 
agreements or on the basis of unilateral acts granted by individual States to foreign 
aircrafts. 

The concept of air freedom is sometimes combined with the concept of air 
services. In addition to the consent of the granting State, the granting of air freedoms 
also requires the establishment of fixed air routes for international navigation. Such 
consent may be given by means of an international agreement concluded by the 
States concerned, an act of national law of the State granting freedom in the form of 
an operating license or a concession contract concluded with the foreign air transport 
undertaking concerned.  

 
2.7. Tasks and structure of the International Civil Aviation Organisation 
ICAO is a specialized United Nations agency established by States in 1944 for the 

purpose of administration and management of the Chicago Convention.  
The vision of ICAO is to achieve sustainable growth in the global civil aviation 

system. The mission is to act as the Global Forum of States for International Civil 
Aviation. ICAO develops policies and standards, conducts compliance audits test 
emerging threats to civil aviation cybersecurity, conducts investigations and analyses, 
assists and builds air transport capacity through many other activities and through the 
cooperation of Member States and stakeholders. ICAO’s strategic objectives as part 
of its current mission to support and enable a global air transport network that meets 
or exceeds social and economic development and the connectivity needs of global 
companies and passengers, and recognizes the clear need to anticipate and manage 
the projected doubling of global air transport capacity by 2030 without unduly 
compromising the safety, efficiency, comfort and environmental performance of the 
system. ICAO has established five comprehensive strategic objectives: safety 
(improving global civil aviation safety ; this strategic objective focuses primarily on the 
state's regulatory oversight capacity. The Global Aviation Safety Plan (GASP) sets 
out the main actions for three years), efficiency and effectiveness of air navigation 
(increasing the capacity and efficiency of the global civil aviation system), 
strengthening global civil aviation security and facilitation, economic development of 
air transport (promoting the development of a robust and economically viable civil 
aviation system and environmental protection (minimizing the environmental impact 
of civil aviation activities).  
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ICAO is working with 192 Member States and industry groups to reach a 
consensus on international standards and recommended practices in the field of civil 
aviation and on a policy to promote a safe, efficient, secure, economically sustainable 
and environmentally responsible civil aviation sector. These SARP’s and policies are 
used by ICAO Member States to ensure that their local civil aviation operations and 
regulations are compliant with global standards, which in turn allow the safe and 
reliable operation of more than 100 000 flights per day on the global aviation network 
in each region of the world. 

In addition to its core work of consensus building in international SARP’s and 
Member States' and industry's policies, and among many other priorities and 
programs, ICAO also coordinates States' assistance and capacity building to support 
numerous aviation development objectives; develops global plans to coordinate 
multilateral strategic developments in the field of safety and air navigation; monitors 
and reports on a number of performance indicators for the air transport sector; and 
monitors Member States' civil aviation safety and security oversight capabilities. 
ICAO shall provide the global aviation community with a comprehensive overview of 
the annual programs, activities and achievements of the Organization. These actions 
are being implemented in support of ICAO's strategic objectives and tasks as defined 
in the Chicago Convention.  

 

Conclusions 

 

Taking into account the contemporary, transnational economic challenges there is 
ability of the post-war international Chicago system to deal with the global nature of 
today’s aviation sector. It posits that the ongoing work of the global aviation 
community of not only States but also non-state and private actors on a global 
aviation market. In turn, this reveals the emergence of a new, global approach to 
governance of aviation in which the ranges of issues that traditionally have been 
exclusive to the national remit: health, human rights, environment and even market 
regulation are elevated to the global level. These actions create a new governance 
space for addressing global is-sues more effectively through enhanced cooperation, 
shared responsibility between States, non-state actors and private actors and 
participants as partners in civil aviation. 

The analysis of international organizations generally evidences that international 
organiza-tions are developing into more than mere forums for state interactions; 
rather, they are distinctly independent bodies with competence to regulate and 
change the behavior of sovereign states. Given constitutional foundations of 
international organizations, their authorities and functions are capable of incremental 
growth, through interpretation of their constituent instruments, to sustain their use-
fulness and allow them to fulfill the purposes and objectives envisioned by their 
creators- especially in light of drastic change in social conduct and technological 
advancement.  

One of the most ingenious and effective program is the audit program created by 
ICAO to ascertain State compliance with SARP’s. In 1999 ICAO established a 
Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP) in order to assess State 
compliance with SARP’s. In 2004 the ICAO General Assembly passed a resolution 
requiring the Secretary General to make the results of the audit available to all 
member States and to post them on the secure portions on the ICAO website. In 
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2005 the ICAO Council approved a procedure for disclosing information about a 
State having significant SARP’s deficiencies in its aviation safety obligations. A more 
significant action was tak-en in 2006, when aviation directors general from 153 of 190 
member States agreed that by March 23, 2008, the names of those States that fail to 
agree to full transparency of their USOAP audits would be posted on the ICAO 
website. By 2006, more than 100 States agreed to transparency.  

It’s unprecedented for an international organization to be given the authority to 
assess State compliance with international obligations and to: “name and shame” 
states that are delinquent. Also in the area of aviation security, ICAO SARPs are to 
be applied to domestic, as well as international airports. It is unprecedented for an 
international organization to apply its standards domestically.  

Particular importance is creating ICAO and its general nature. ICAO (and 
temporarily PICAO earlier) is fully authorized to adopt any necessary international 
standards for worldwide unification of the technical and safety procedure so vital to 
every phase of international air naviga-tion. No further world organization is needed 
to meet these problems. In the economic and political fields the need for international 
organization remains unsatisfied. The Convention has given ICAO very limited 
economic powers, and these are largely of an administrative and advisory character, 
such as research; study of operation of international air transport, including 
ownership of interna-tional services on main routes; investigation of situations 
appearing to present avoidable obstacles to development of air navigation; collection 
and publication of information, including cost of interna-tional operations and 
subsidies from public funds. Under certain circumstances ICAO may provide and 
administer airports and facilities required by international air services. But ICAO has 
no power to fix or control rates, allocate routes, or control operating frequencies or 
capacity. 

The two main characteristics of ICAO are: that it is created by states (the ICAO 
bends to the will of its members. It has the ability to influence, but it cannot force any 
member to act against its national interest), more specifically, as states themselves 
are abstractions, by duly authorized rep-resentatives of States; and they are created 
by treaty, which is a written agreement signed by the states parties to it and governed 
by international law. States can only act by and through their agents. Different 
government departments of instrumentalities of states bear responsibility for dif-ferent 
international organizations. In the case of ICAO the most likely government 
department that would be responsible for the Organization within a state would be 
ministry or departments of transport or aviation as the case may be. The third 
characteristics that distinguishes an international organization as a “club” of States 
without just being the spokesperson or mouthpiece of those states is that it is 
expected to have a will of its own. ICAO’s independent will recognized by the 
Govern-ment of Canada for purpose of its activities within the country is closed in a 
provision that ICAO has an identity of its own capable of entering into contracts. 
ICAO is by no means sovereign in its own rights, although courts have on occasion 
referred to sovereign rights of an organization merely to seek a compromise between 
absolute acceptance or parity between a State and an organization and absolute 
refusal of an international organization’s ability to perform acta iure imperii (govern-
mental acts).  

In reality, however, the organization has considerable ability and a degree of 
independence to pursue its goals. It has the authority to settle disputes between 
members, at least in some circum-stances, and through its Legal Committee it has 
been in the vanguard of the establishment of inter-national air law. Both fields, in their 
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own separate ways, deal with solving problems of orderly de-velopment of 
international civil aviation. 

The most simplistic definition of “governance” which may refer to the air domain 
would be that it is the process of decision-making and the process by which decisions 
are implemented (or not implemented as the case may be). Governance can be 
categorized into several institutional bases and used in several contexts such as 
corporate governance, international governance, national govern-ance and local 
governance. Good governance must be rewarded. Recognition should be given 
through “satisfaction surveys” where a direct causal nexus could be drawn between 
the manners in which the worker was enabled to reach a level of satisfaction with 
governance provided. Positive changes in expectation and results obtained should 
be weighed against perceived adequacies of the business entity in the provision of 
services. 
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TESTS OF THE EGNOS SYSTEM FOR RECOVERY OF AIRCRAFT 

POSITION IN CIVIL AIRCRAFT TRANSPORT  
[TESTY SYSTEMU EGNOS DO ODZYSKIWANIA POZYCJI STATKU 

POWIETRZNEGO W TRANSPORCIE CYWILNYM STATKÓW 
POWIETRZNYCH]  

  
Henryk JAFERNIK* 
Kamil KRASUSKI** 
Janusz ĆWIKLAK*** 

 
ABSTRACT:  
Purpose: The purpose of article is focused on implementation of EGNOS system 
(European Geostationary Navigation Overlay Service) in civil aviation for recovery of 
aircraft position using SPP (Single Point Positioning) method in kinematic mode. 
Design/methodology/approach: The aircraft coordinates of Cessna 172 plane in BLh 
geodetic frame were obtained based on GPS (Global Positioning System) and 
GPS/EGNOS (Global Positioning System / European Geostationary Navigation 
Overlay Service) solution for SPP method (Single Point Positioning). The numerical 
computations were executed in post-processing mode in the RTKPOST module in 
RTKLIB program. The mathematical scheme of equation observation of SPP (Single 
Point Positioning) method was solved using least square estimation in stochastic 
processing.  
Findings: In paper, the average accuracy of aircraft position using SBAS (Satellite 
Based Augmentation System) technique is about 1.4 m for Latitude, 0.9 m for 
Longitude, 2.3 m for ellipsoidal height, respectively. In case of the MRSE (Mean 
Radial Spherical Error) parameter, the average value equals to 2.9 m.  
Research limitations/implications: The research experiment was realized in post-
processing mode for GPS/EGNOS (Global Positioning System/ European 
Geostationary Navigation Overlay Service) data. 
Practical implications: The SPP (Single Point Positioning) method is a standard 
technique for aircraft positioning in air navigation. The EGNOS (European 
Geostationary Navigation Overlay Service) system is utilized in SPP (Single Point 
Positioning) method for development the SBAS (Satellite Based Augmentation 
System) system in air transport. The typical accuracy for recovery the aircraft position 
is about 1÷10 m using EGNOS differential corrections.  
Social implications: The paper is destined for people who works in area of geodesy, 
navigation, aviation and air transport. 
Originality/value: The work presents the original research results of implementation 
the EGNOS solution (European Geostationary Navigation Overlay Service) for 
recovery the aircraft position in civil aviation. The presented research method is used 
in precise positioning of aircraft in SBAS (Satellite Based Augmentation System) 
system in air transport. 
 

                                                                 
* Assist. Prof. Ph.D. Henryk Jafernik, The State School of Highe Education in Chelm Poland. 
** Msc. Eng. Ph.D. student Kamil Krasuski, Polish Air Force Academy, Poland. 
*** Assoc. Prof. Dsc. Eng. Janusz Ćwiklak, Polish Air Force Academy, Poland. 
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STRESZCZENIE:  
 
Cel: Celem artykułu jest wdrożenie systemu EGNOS (europejska usługa 
geostacjonarnej nawigacji lotniczej) w lotnictwie cywilnym do odzyskiwania 
pozycji statku powietrznego z wykorzystaniem metody SPP (Single Point 
Positioning) w trybie kinematycznym. 
Projekt / metodologia / podejście: Współrzędne samolotu samolotu Cessna 172 
w geodezyjnej ramie BLh uzyskano w oparciu o system GPS (Global 
Positioning System) i GPS / EGNOS (Global Positioning System / European 
Geostationary Navigation Overlay Service) dla metody SPP (Single Point 
Positioning) ). Obliczenia numeryczne zostały wykonane w trybie przetwarzania 
końcowego w module RTKPOST w programie RTKLIB. Matematyczny schemat 
obserwacji równań SPP (Single Point Positioning) został rozwiązany przy 
użyciu estymacji najmniejszych kwadratów w przetwarzaniu stochastycznym. 
Ustalenia: W przypadku papieru średnia dokładność pozycji samolotu za 
pomocą techniki SBAS (ang. Satellite Based Augmentation System) wynosi 
około 1,4 m dla szerokości geograficznej, 0,9 m dla długości geograficznej i 2,3 
m dla wysokości elipsoidalnej. W przypadku parametru MRSE (Mean Radial 
Spherical Error) średnia wartość wynosi 2,9 m. 
Ograniczenia badawcze / implikacje: Eksperyment badawczy został 
zrealizowany w trybie przetwarzania końcowego dla danych GPS / EGNOS 
(Global Positioning System / European Geostationary Navigation Overlay 
Service). 
Praktyczne implikacje: Metoda SPP (Single Point Positioning) jest standardową 
techniką pozycjonowania samolotu w nawigacji lotniczej. System EGNOS 
(European Geostationary Navigation Overlay Service) wykorzystywany jest w 
metodzie SPP (Single Point Positioning) do opracowania systemu SBAS 
(Satellite Based Augmentation System) w transporcie lotniczym. Typowa 
dokładność dla odzyskania pozycji samolotu wynosi około 1 ÷ 10 m za pomocą 
różnicowych korekt EGNOS. 
Implikacje społeczne: Artykuł przeznaczony jest dla osób pracujących w 
obszarze geodezji, nawigacji, lotnictwa i transportu lotniczego. 
Oryginalność / wartość: W pracy przedstawiono oryginalne wyniki badań 
wdrożenia rozwiązania EGNOS (europejska usługa geostacjonarnej nawigacji) 
w celu odzyskania pozycji statku powietrznego w lotnictwie cywilnym. 
Prezentowana metoda badawcza służy do precyzyjnego pozycjonowania 
samolotu w systemie SBAS (Satellite Based Augmentation System) w 
transporcie lotniczym. 
 
KEYWORDS: EGNOS, GPS, SPP method, air navigation, accuracy. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: EGNOS, GPS, metoda SPP, nawigacja powietrzna, 
dokładność. 

 

1. Wstęp 

Problemy ekonomiczne właścicieli portów lotniczych oraz bezpieczeństwo 
statków powietrznych wykonujących operacje na lotniskach jak i w rejonie 
lotnisk skłaniają osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w transporcie 
lotniczym do wdrażania techniki satelitarnej w lotnictwie w obszarze 
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pozycjonowania statków powietrznych. Wprowadzone w Polsce przez PAŻP 
procedur bezpiecznego podejścia samolotu do lądowania wg wskazań sensora 
GNSS w głównej mierze przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa 
wykonywania operacji lotniczych, a co za tym idzie również komfortu żeglugi 
powietrznej na obszarze kraju. Technika satelitarna w polskim transporcie 
lotniczym jest dopiero na początku długiej drogi zmian, której finalnym efektem 
może być stworzenie na obszarze całego kraju sieci infrastruktury technicznej 
lotnisk, przygotowanych do stosowania procedur GNSS w szerokim zakresie. 
Obecnie tylko na około 12 lotniskach w transporcie cywilnym (w dużych 
aglomeracjach miejskich ) są opracowane procedury umożliwiające 
wykorzystywanie sensora GNSS w operacjach lotniczych [1]. Z drugiej jednak 
strony lotniska na obszarze Polski a szczególnie te które dążą do budowy 
regionalnych lotnisk, zabiegają o wprowadzenie infrastruktury technicznej dla 
procedur RNAV. Mniejszych portów lotniczych nie stać na utrzymanie drogiego 
w eksploatacji systemu ILS. Nie dziwi więc trend do inwestowania w 
zdecydowanie tańszą technologię GNSS [2].  

Procedury zastosowania sensora GNSS w transporcie lotniczym bazują na 
wykorzystaniu obserwacji kodowych od satelitów systemu GNSS (np. GPS, 
GLONASS, GALILEO lub BEIDOU) do wyznaczenia pozycji statku 
powietrznego w czasie prawie rzeczywistym. Jednakże podstawowa metoda 
pozycjonowania stosowana w transporcie lotniczym (metoda Single Point 
Positioning) umożliwia wyznaczenie współrzędnych statku powietrznego z 
dokładnością na poziomie kilku lub kilkunastu metrów [3]. Metoda SPP 
wykorzystuje w procesie wyznaczania pozycji statku powietrznego tylko 
obserwacje kodowe C/A lub P na częstotliwości L1 w systemie GNSS. Należy 
dodać, iż metoda SPP jest bardzo popularna i powszechnie stosowana w 
pozycjonowaniu absolutnym i nawigacji. Na świecie cały czas trwają wzmożone 
prace nad podwyższeniem dokładności pozycjonowania w metodzie SPP, 
zwłaszcza z wykorzystaniem systemów wspomagania SBAS. Segment 
kosmiczny SBAS tworzą satelity systemów: WAAS, EGNOS, SDCM, MSAS czy 
GAGAN [4]. Wspólną cechą systemów SBAS jest transmisja sygnału na 
częstotliwości L1 oraz przesyłanie korekt różnicowych dla użytkowników, 
pracujących z systemem GNSS. Warto dodać, iż systemy WAAS i GAGAN 
mogą transmitować obserwacje również na częstotliwości L5, co ma ogromne 
znaczenie przy modelowaniu opóźnienia jonosferycznego. Standardowa 
dokładność wyznaczenia wyznaczenia pozycji w metodzie SPP wynosi około 10 
m [5], zaś w przypadku zastosowania korekcji różnicowej SBAS wzrasta do 
poziomu od 1 do 3 m [6]. 

Autorzy w prezentowanej pracy zaproponowali wykorzystanie metody SPP 
(dla surowych obserwacji kodowych GPS) oraz techniki DGPS (użycie korekt 
różnicowych od satelitów EGNOS) do precyzyjnego wyznaczenia pozycji statku 
powietrznego. Eksperyment lotniczy z użyciem samolotu testowego został 
przeprowadzony dla lotniska w Dęblinie. Pozycja statku powietrznego została 
odtworzona na podstawie obserwacji satelitarnych z odbiornika Topcon TPS 
Hiper, umieszczonego w kabinie pilotów samolotu testowego. W artykule 
wyznaczono i porównano błędy średnie pozycji samolotu w układzie 
geodezyjnym BLh dla rozwiązania GPS oraz GPS/EGNOS. Ponadto otrzymano 
błąd pozycji samolotu w przestrzeni 3D (parametr MRSE) dla rozwiązania GPS 
oraz GPS/EGNOS. Wszystkie obliczenia zostały zrealizowane w bibliotece 
RTKPOST, która wchodzi w skład pakietu programistycznego RTKLIB. W 
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ramach dyskusji dokonano szczegółowego porównania współrzędnych 
samolotu uzyskanych z techniki DGPS oraz metody SPP.  
 

2. Model matematyczny wyznaczenia pozycji statku powietrznego w 

metodzie SPP 

Równanie obserwacyjne w metodzie SPP bazuje na wykorzystaniu 
obserwacji kodowych od satelitów systemu GNSS [7]: 

( ) Rel d C dtr dts Ion Trop l TGD RDCB ε= + ⋅ − + + + + + +  (1) 

gdzie: 

l - pomiar kodowy C/A (pseudoodległość) na pierwszej częstotliwości w 
systemie GNSS, 

d - odległość geometryczna pomiędzy anteną satelity GPS a anteną odbiornika, 
uwzględnia efekt Sagnaca oraz parametry centrum fazowego anteny satelity i 
odbiornika, 

( ) ( ) ( )2 2 2

GPS GPS GPSd x X y Y z Z= − + − + − , 

( , , )x y z - pozycja samolotu w układzie geocentrycznym, 

( , , )GPS GPS GPSX Y Z - pozycja satelity GPS na orbicie, 

C - prędkość światła,  

dtr - poprawka chodu zegara odbiornika, 

dts - poprawka chodu zegara satelity, 

Ion - poprawka jonosferyczna, 

Trop - poprawka troposferyczna, 

Re l - poprawka relatywistyczna (głównie mimośród orbity), 

TGD - opóźnienie czasu wysłania obserwacji kodowej od oscylatora 
pokładowego do anteny satelity [8], w przypadku braku TGD  zaleca się 
stosowanie parametru SDCB  (opóźnienie sprzętowe dla satelitów), 

RDCB - opóźnienie czasu przebiegu obserwacji kodowej od anteny odbiornika 
do hardware’u odbiornika [9], w przypadku braku informacji o wartości 
parametru RDCB  należy pominąć w równaniu (1), 

ε - szum pomiarowy, pomijany w równaniu (1). 

Równanie (1) zawiera 3 grupy parametrów, tzn.: 

- czynniki geometryczne (odległość geometryczna d , efekt Sagnaca, centrum 
fazowe anteny odbiornika i satelity) 

- czynniki opóźnień atmosferycznych (opóźnienie jonosferyczne i 
troposferyczne), 

- czynniki opóźnień instrumentalnych (błąd zegara satelity i odbiornika, efekty 
relatywistyczne, opóźnienia sprzętowe TGD  i RDCB ). 
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W równaniu (1) wyznaczeniu podlega czynnik geometryczny (wyznaczenie 
współrzędnych samolotu) oraz błąd zegara odbiornika jako parametr 
reprezentujący transfer czasu. Do określenia pozostałych parametrów w 
równaniu (1) stosuje się modele zjawisk fizycznych i instrumentalnych oraz 
modele matematyczne. Parametry należące do grupy czynników 
geometrycznych wyznacza się za pomocą modeli matematycznych, które 
bazują na wartościach współrzędnych satelitów i statku powietrznego 
(odległość geometryczna d ) oraz na wartości prędkości kątowej i czasu 
przebiegu sygnału przez atmosferę (efekt Sagnaca) [10]. Charakterystyka 
centrum fazowego anteny satelity i odbiornika może być określona na 
podstawie pliku ANTEX lub wprost pomijana dla metody SPP [11]. Wartości 
poprawki jonosferycznej są wyznaczane na podstawie modelu Klobuchara, 
który redukuje całkowite opóźnienie jonosferyczne do około 60% [12]. W celu 
podwyższenia dokładności pozycjonowania w metodzie SPP implementowany 
jest globalny model jonosfery z formatu IONEX, który redukuje całkowite 
opóźnienie jonosferyczne do ponad 90%. Poprawka troposferyczna jest 
opisywana za pomocą prostego modelu troposfery (np. Hopfield lub 
Saastamoinen) oddzielnie dla części mokrej i hydrostatycznej (z użyciem funkcji 
mapujących) [13]. Poprawka błędu zegara satelity jest modelowana z 
wykorzystaniem wielomianu 2-ego stopnia na podstawie dostępnych 
parametrów z depeszy nawigacyjnej [14]. Korekcja relatywistyczna jest 
wyznaczana w oparciu o parametry zawarte w depeszy nawigacyjnej 
(mimośród, wielka półoś oraz anomalia mimośrodowa) lub efemerydzie 
precyzyjnej (współrzędne i prędkość satelity na orbicie) [8]. Parametr 
opóźnienia sprzętowego TGD  jest zawarty w depeszy nawigacyjnej i jest 
wyznaczany na podstawie pomiarów laboratoryjnych wykonywanych przed 
wysłaniem satelity na orbitę. Parametr TGD  jest określany wyłącznie dla 
satelitów GPS, GALILEO i BEIDOU. W przypadku systemu GLONASS brak jest 
informacji o wartości parametru TGD , stąd zaleca się wykorzystanie wartości 
opóźnień sprzętowych SDCB . Parametr RDCB  jest praktycznie pomijalny w 
metodzie SPP ze względu na niemożność odseparowania od wartości błędu 
zegara odbiornika. Parametry SDCB  i RDCB  mogą być wyznaczane dla 
każdego satelity i odbiornika z użyciem kombinacji liniowej „Geometry Free”. Na 
świecie wartości opóźnień sprzętowych SDCB  i RDCB  są publikowane i 
dystrybuowane przez Centra Analizy (np. CODE w Szwajcarii) jako jeden z 
finalnych produktów opracowania obserwacji GNSS [15]. Równanie (1) zawiera 
również parametr szumu pomiarowego ε , który jest trudny do zamodelowania i 
bardzo często nieuwzględniany w metodzie SPP. 

Wyrażając odległość geometryczną d  przy pomocy współrzędnych anteny 
satelity i anteny odbiornika, równanie (1) przyjmie postać: 

( ) ( ) ( )2 2 2
Re s s sl C dts Ion Trop l TGD RDCB x X y Y z Z C dtr+ ⋅ − − − − − = − + − + − + ⋅  (2) 

Równanie (2) jest równaniem nieliniowym, dlatego w celu wyznaczenia 
niewiadomych parametrów powinno zostać przekształcone w równanie liniowe 
z użyciem szeregu Taylora [16]: 

0 0 0GPS GPS GPS
obs prz

prz prz prz

x X y Y z Z
l d x y z C dtr

d d d
δ δ δ

− − −
− = + + + ⋅  (3) 
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gdzie: 

0 0 0( , , )x y z - przybliżone współrzędne samolotu w układzie geocentrycznym 

XYZ (na podstawie nagłówka pliku RINEX), 

0

0

0

x x x

y y y

z z z

δ

δ
δ

= +


= +
 = +

, 

( ), ,x y zδ δ δ - przyrosty do przybliżonych współrzędnych samolotu 0 0 0( , , )x y z , 

Reobsl l C dts Ion Trop l TGD RDCB= + ⋅ − − − − − , 

( ) ( ) ( )2 2 2

0 0 0prz GPS GPS GPSd x X y Y z Z= − + − + − . 

W metodzie SPP równanie (3) jest rozwiązywane metodą najmniejszych 
kwadratów w procesie sekwencyjnym [17]:  

⋅A dx - dl = V  (4) 

gdzie: 

A - macierz pochodnych cząstkowych po wyznaczanych parametrach, 

dx - wektor szukanych parametrów, [ ], , ,
T

x y z dtrδ δ δ=dx , 

dl - wektor wyrazów wolnych,  

V - wektor poprawek. 

Równanie (4) w postaci macierzowej przyjmuje następującą postać: 

1 1 1

1 1 1

1 1

2 2 2
2 2

2 2 2

n n

n n n

n n n

x y z
1

d d d
dl Vx

x y z
1 dl Vy

d d d
... ...z

... ... ... ...
dl VC dtr

x y z
1

d d d

∆ ∆ ∆ 
 
  δ     
 ∆ ∆ ∆     δ      ⋅ − =      δ
      

⋅       ∆ ∆ ∆ 
  

 (5) 

gdzie: 

0 sx x X∆ = − , przyrost współrzędnych po osi X,  

0 sy y Y∆ = − , przyrost współrzędnych po osi Y, 

0 sz z Z∆ = − , przyrost współrzędnych po osi Z. 

Niewidome parametry dx  w równaniu (4), są wyznaczane na podstawie układu 
równań normalnych: 

( )⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
-1

T T
dx = A P A A P dl  (6) 

gdzie: 

P - macierz wag. 
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Końcowe współrzędne samolotu ( , , )x y z  wyrażają pozycję użytkownika w 
globalnym układzie odniesienia ECEF (ortokartezjańskim układ współrzędnych 
geocentrycznych XYZ). Ponadto należy nadmienić, iż współrzędne samolotu 
mogą być przedstawione również w układzie elipsoidalnym WGS-84 za pomocą 
współrzędnych geodezyjnych BLH (B- szerokość geodezyjna, L- długość 
geodezyjna, h- wysokość elipsoidalna). Metoda najmniejszych kwadratów 
umożliwia określenie błędów średnich dla wyznaczonych współrzędnych statku 
powietrznego [18]: 

- w układzie geocentrycznym XYZ: 

 

( ) 1

0

(1,1)

(2, 2)

(3,3)

m

mx

my

mz

− = ⋅ ⋅ ⋅

 =

 =


=

T
Cx A P A

Cx

Cx

Cx

 (7) 

- lub w układzie geodezyjnym BLh: 

(1,1)

(2, 2)

(3,3)

mB

mL

mh

 ⋅ ⋅


=


=
 =

T
Q = R Cx R

Q

Q

Q

 (8) 

gdzie: 

Cx - macierz wariancyjno-kowariancyjna współrzędnych samolotu w układzie 
geocentrycznym XYZ, 

mx - błąd średni (odchylenie standardowe) wzdłuż osi X, 

my - błąd średni (odchylenie standardowe) wzdłuż osi Y, 

mz - błąd średni (odchylenie standardowe) wzdłuż osi Z, 

0m - błąd średni jednostkowy, 

[ ]
0m

n k
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n - liczba obserwacji, 

k - liczba wyznaczanych parametrów, 

Q - macierz wariancyjno-kowariancyjna współrzędnych samolotu w układzie 
elipsoidalnym BLh, 

R - macierz przejścia z układu geocentrycznego ECEF do układu geodezyjnego 
BLh, 
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mB - odchylenie standardowe szerokości geodezyjnej B, 

mL - odchylenie standardowe długości geodezyjnej L, 

mh - odchylenie standardowe wysokości elipsoidalnej h. 

 
3. Eksperyment badawczy i wstępne rezultaty 

W ramach eksperymentu badawczego został zrealizowany test lotniczy w 
okolicach lotniska Dęblin z wykorzystaniem samolotu testowego Cessna 172. 
Samolot został wyposażony w odbiornik dwuczęstotliwościowy Topcon TPS 
Hiper, który rejestrował surowe obserwacje GPS/GLONASS w formacie RINEX 
2.11 z interwalem 1 sekunda. Pozycja absolutna samolotu na potrzeby 
eksperymentu została określona na podstawie metody SPP z użyciem tylko 
obserwacji kodowych GPS. Lot testowy rozpoczął się o godzinie 09:39:03 i 
zakończył o godzinie 10:35:03 czasu GPST na lotnisku w Dęblinie (patrz Rys. 1 
i 2).  

 
Rys. 1. Trajektoria pozioma samolotu Cessna 172 
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Rys. 2. Trajektoria pionowa samolotu Cessna 172 

 

W czasie wykonywania lotu, minimalna wysokość samolotu wynosiła około 
150 m, zaś maksymalna przekraczała ponad 700 m. Odbiornik Topcon TPS 
Hiper rejestrował i zapisywał obserwacje kodowe (P1, C1, P2), obserwacje 
fazowe (L1, L2) i obserwacje dopplerowskie (D1, D2) od satelitów systemu GPS 
i GLONASS. Warto odnotować, iż odbiornik Topcon TPS Hiper nie odtwarza 
obserwacji od satelitów geostacjonarnych (np. EGNOS lub WAAS) oraz 
satelitów GALILEO i BEIDOU.  

W ramach eksperymentu lotniczego w Dęblinie dokonano analizy dokładności 
pozycjonowania statku powietrznego dla metody SPP, tzn. określono błędy 
średnie współrzędnych geodezyjnych BLh oraz obliczono błąd położenia 
samolotu w przestrzeni 3D (parametr MRSE). Wszystkie obliczenia zostały 
zrealizowane w bibliotece RTKPOST, która wchodzi w skład pakietu 
programistycznego RTKLIB (wersja 2.4.3). Program RTKLIB jest aplikacją typu 
„open-source”, dostępnym na stronie internetowej [19] i wykorzystywaną do 
opracowania obserwacji z systemów nawigacyjnych: GPS, GLONASS, 
GALILEO, BEIDOU, SBAS oraz QZSS-Zenith. Program RTKLIB jest 
przystosowany do wykonywania obliczeń zarówno w czasie rzeczywistym i 
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post-processingu. Program RTKLIB posiada kilka modułów obliczeniowych, np. 
[20]:  

- Single (pozycjonowanie absolutne z użyciem obserwacji kodowych), 

- DGPS/DGNSS (pozycjonowanie różnicowanie z użyciem stacji referencyjnej 
dla obserwacji kodowych), 

- Kinematic (pozycjonowanie względne z użyciem stacji referencyjnej dla 
obserwacji fazowych w trybie kinematycznym), 

- Static (pozycjonowanie względne z użyciem stacji referencyjnej dla 
obserwacji fazowych w trybie statycznym), 

- Moving-Base (pozycjonowanie względne z użyciem stacji referencyjnej dla 
obserwacji fazowych dla odbiornika ruchomego), 

- Fixed (pozycjonowanie względne z użyciem stacji referencyjnej o znanych 
współrzędnych dla obserwacji fazowych), 

- PPP-Kinematic (pozycjonowanie absolutne z użyciem obserwacji kodowych 
w trybie kinematycznym), 

- PPP-Static (pozycjonowanie absolutne z użyciem obserwacji kodowych i 
fazowych w trybie statycznym), 

- PPP-Fixed (pozycjonowanie absolutne z użyciem obserwacji kodowych i 
fazowych w trybie statycznym dla stacji referencyjnej o znanych 
współrzędnych). 

W trakcie przeprowadzonych testów badawczych dla metody SPP, program 
RTKLIB (moduł RTKPOST) został skonfigurowany w następujący sposób [21]: 

- źródło danych efemerydalnych satelitów GPS- depesza nawigacyjna GPS, 

- źródło obserwacji GPS: plik RINEX 2.11, 

- metoda wyznaczenia współrzędnych satelity GPS: na podstawie parametrów 
orbity keplerowskiej, 

- korekcja przebiegu pseudoodległości od satelity do anteny odbiornika: 
zastosowana, 

- efekt obrotu Ziemi: zastosowany, 

- źródło danych o chodzie zegara satelity: depesza nawigacyjna GPS, 

- metoda wyznaczenia błędu zegara satelity: wielomian interpolacyjny 2-ego 
stopnia, 

- efekty relatywistyczne: zastosowane, 

- opóźnienie sprzętowe TGD: zastosowane, 

- opóźnienie sprzętowe RDCB: pominięto, 

- model troposfery: Saastamoinen, 

- źródło poprawki jonosferycznej: model Klobuchara, 

- centrum fazowe anteny satelity GPS: współrzędne satelity GPS na 
podstawie parametrów orbity keplerowskiej uwzględniają korekcje centrum 
fazowego, 
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- centrum fazowe anteny odbiornika: na podstawie pliku RINEX, 

- maska elewacji- 10°, 

- wagowanie obserwacji: TAK, 

- wartości początkowe współrzędnych samolotu: na podstawie nagłówka pliku 
RINEX, 

- układ współrzędnych: WGS-84, 

- metoda obliczeń: metoda najmniejszych kwadratów, 

- typ pozycjonowania: Single, 

- tryb pozycjonowania: kinematyczny, 

- ilość obserwacji: n>4, 

- ilość wyznaczanych parametrów: k=4, 

- format zapisu współrzędnych: współrzędne XYZ w układzie geocentrycznym 
oraz BLh w układzie elipsoidalnym, 

- chód zegara odbiornika: wyznaczany. 

 

 
Rys. 3. Dokładność współrzędnych samolotu dla metody SPP (rozwiązanie GPS) 
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Na Rys. 3 przedstawiono błędy średnie współrzędnych statku powietrznego w 
układzie geodezyjnym BLh. Na podstawie powyższego rysunku (Rys. 3) można 
wywnioskować, że dokładność współrzędnych horyzontalnych (B i L) jest 
wyższa a niżeli współrzędnej wertykalnej h. Dyspersja wartości błędów średnich 
dla szerokości geodezyjnej B wynosi od 2,639 m do 6,830 m, dla długości 
geodezyjnej L odpowiednio 1,978 m i 2,754 m, zaś dla wysokości elipsoidalnej 
h od 4,399 m do 10,966 m. Przeciętna wartość odchylenia standardowego dla 
składowej B wynosi odpowiednio 3,737 m, dla składowej L równo 2,111 m, zaś 
dla składowej wertykalnej h równo 5,284 m. Przeciętna dokładność szerokości 
geodezyjnej B jest wyższa o około 29% względem dokładności wysokości 
elipsoidalnej h. Porównując przeciętną dokładność długości geodezyjnej L i 
wysokości elipsoidalnej h, można zauważyć że dokładność współrzędnej 
horyzontalnej uległa poprawie o około 60% względem dokładności 
współrzędnej wertykalnej. Podana (najniższa dokładność) współrzędnych 
samolotu jest widoczna w początkowych epokach pomiarowych, ze względu na 
małą liczbę obserwowanych satelitów (patrz Rys. 4). Przy podejściu samolotu 
do lądowania dokładność współrzędnych horyzontalnych jest lepsza niż 5 m, 
zaś dokładność składowej wertykalnej h nie przekracza 8 m. Warto dodać, iż 
dokładność współrzędnej wertykalnej h w końcowym etapie lotu stale maleje, co 
stanowi istotną wiadomość dla procedur precyzyjnego podejścia samolotu do 
lądowania.  

 
Rys. 4. Błąd pozycji samolotu w przestrzeni 3D (parametr MRSE) dla metody SPP 

(rozwiązanie GPS) 
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Na rysunku 4 przedstawiono wartości parametru błędu położenia samolotu w 
przestrzeni 3D (parametr MRSE) z uwzględnieniem liczby dostępnych satelitów. 
Parametr błędu położenia samolotu MRSE dla współrzędnych elipsoidalnych 
BLh został wyznaczany na podstawie zależności [22]: 

 

2 2 2MRSE mB mL mh= + +  (9) 

gdzie: 

MRSE - błąd położenia statku powietrznego w przestrzeni 3D. 

Przeciętna wartość parametru MRSE wynosi 6,384 m dla przedziału 
liczbowego od 5,667 m do 13,127 m. Podana dokładność MRSE (ponad 10 m) 
jest widoczna dla początkowych epok obserwacyjnych, przy liczbie satelitów 
GPS równej 5. Najwyższa dokładność parametru MRSE jest zauważalna w 
pierwszej fazie lotu, gdy liczba satelitów GPS wynosiła 8 lub 9. W końcowej 
fazie lotu dokładność parametru MRSE jest lepsza niż 8 m (poza kilkoma 
wyjątkami), podczas gdy liczba satelitów GPS zmienia się od 6 do 8. 

 
 
 

4. Analiza testów na lotnisku Dęblin 

Zastosowanie techniki satelitarnej GNSS w lotnictwie umożliwia w głównej 
mierze poprawę pozycjonowania statków powietrznych oraz zapewnia 
bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych. Wykorzystanie metody SPP 
w precyzyjnym pozycjonowaniu statków powietrznych gwarantuje uzyskanie 
dokładności wyznaczenia pozycji na poziomie około 10 m lub gorszej. W 
praktyce dokładność gorszą niż 10 m jest uzyskiwana gdy odbiornik śledzi małą 
liczbę satelitów (np. 5) i dodatkowo konfiguracja satelitów na niebie jest 
niekorzystna (duża wartość współczynnika DOP). Ponadto na duży błąd średni 
wyznaczenia pozycji samolotu ma wpływ wzmożona aktywność jonosfery, 
prawidłowe zamodelowanie opóźnienia troposferycznego oraz określenie 
dokładności wartości parametrów orbity keplerowskiej zawarte w depeszy 
nawigacyjnej GPS. W teorii w systemie GPS przyjęto, iż dokładność 
wyznaczenia współrzędnych horyzontalnych powinna być mniejsza niż 13 m, 
zaś dla wysokości elipsoidalnej mniej niż 22 m dla prawdopodobieństwa 95% 
[23]. Zastosowanie obserwacji systemu GPS (lub innych systemów GNSS) w 
transporcie lotniczym może powodować ograniczenia w aspekcie procedur 
precyzyjnego podejścia samolotu do lądowania. Wyjściem z tej sytuacji okazało 
się wykorzystanie korekt różnicowych od systemów wspomagania SBAS. 
Obecnie na świecie do systemów SBAS zaliczane są satelity systemów WAAS, 
EGNOS, SDCM, MSAS oraz GAGAN. W Europie dostępne są obserwacje od 
satelitów EGNOS, SDCM i GAGAN. Na potrzeby prezentowanej pracy dane z 
systemu EGNOS zostały użyte do poprawy pozycjonowania samolotu 
testowego.  

System EGNOS jest wspólnym przedsięwzięciem ESA, EUROCONTROL i 
Komisji Europejskiej. Obecnie system EGNOS składa się z 3 komponentów 
(patrz Rys. 5) [20, 24]: 



Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica 

 

 
30 

- segment kosmiczny (3 satelity: S120, S124 i S126 umieszczone na orbicie 
geostacjonarnej, w 2015 r. satelita SES-5 zastąpił satelitę o nazwie Artemis-
S124), 

- segment naziemny (39 stacji RIMS, 2 stacje MCC, 6 stacji NLES), 

- segment użytkownika (serwisy internetowe dla użytkowników oraz odbiorniki 
śledzące sygnały satelitów EGNOS). 

 
Rys. 5. Segment kosmiczny i naziemny systemu EGNOS [25] 

 

System EGNOS oferuje swoje działanie w 3 serwisach [20]: 

- serwis otwarty- poprawa dokładności wyznaczenia pozycji użytkownika, 
redukcja błędów systematycznych, 

- serwis bezpieczeństwa (SoL)- poprawa bezpieczeństwa wykonywania operacji 
lotniczych w transporcie, 
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- serwis komercyjny- przetwarzanie, upublicznianie i dystrybucja danych ze 
stacji RIMS dla wybranych użytkowników oraz wykorzystanie strumienia danych 
EGNOS w czasie rzeczywistym. 

W wymiarze integracji z danymi GNSS na potrzeby nawigacji lotniczej, system 
EGNOS zapewnia: 

- poprawę dokładności wyznaczenia pozycji statku powietrznego, 

- wyznaczenie korekcji czasu UTC względem czasu GPST (czas systemu GPS) 
i GLOT (czas systemu GLONASS), 

- poprawę niezawodności, ciągłości i wiarygodności działania systemów GNSS 
w lotnictwie, 

- transmisję sygnału na częstotliwości L1 (obserwacje kodowe i fazowe), 

- przesyłanie korekt różnicowych, 

- informacje o stanie pracy systemu EGNOS, 

- monitoring opóźnienia jonosferycznego i troposferycznego, 

- ograniczenie efektu wielotorowości i szumu pomiarowego. 

 W ramach wykonywanego dla testu lotniczego w Dęblinie w dniu 01.06.201 r. 
wykorzystano dane EGNOS do korekcji rozwiązania GPS dla metody SPP. 
Dane EGNOS dla satelity S120 w postaci plików „*.ems” zostały pobrane z 
serwera internetowego http://www.egnos-pro.esa.int/ems/index.html. Pliki 
„*.ems” są zapisywane w na serwerze w rozdzielczości czasowej 1 sekunda dla 
okna czasowego 1 godzina, stąd dla jednego dnia pomiarowego są 24 pliki do 
pobrania. Ponieważ eksperyment lotniczy trwał od 09:39:03 do 10:35:03 czasu 
GPST, konieczne było pobranie tylko dwóch plików „*.ems” dla satelity EGNOS 
(PRN 120). Nadmienić trzeba, iż dostęp do plików „*.ems” na serwerze 
internetowym dla pojedynczego użytkownika jest darmowy. Pliki „*.ems” zostały 
wykorzystane do ponownego wyznaczenia pozycji statku powietrznego w 
programie RTKLIB w module RTKPOST. Moduł RTKPOST został 
skonfigurowany na potrzeby zastosowania korekty różnicowej od satelitów 
SBAS, jak poniżej [21]: 

- źródło poprawki jonosferycznej (SBAS), 

- źródło poprawki troposferycznej (SBAS), 

- źródło danych efemerydalnych (depesza typu Broadcast oraz SBAS), 

- wykorzystane do obliczeń systemy satelitarne (GPS, SBAS). 

Na Rys. 6 przedstawiono błędy średnie współrzędnych statku powietrznego w 
układzie geodezyjnym BLh dla rozwiązania GPS/EGNOS. Na podstawie Rys. 6 
można wywnioskować, iż dokładność współrzędnych horyzontalnych (B i L) jest 
zdecydowanie wyższa niż współrzędnej wertykalnej h. Dyspersja wartości 
błędów średnich dla szerokości geodezyjnej B wynosi od 0,950 m do 2,492 m, 
dla długości geodezyjnej L odpowiednio 0,706 m i 1,192 m, zaś dla wysokości 
elipsoidalnej h od 1,644 m do 4,479 m. Przeciętna wartość odchylenia 
standardowego dla składowej B wynosi odpowiednio 1,430 m, dla składowej L 
równo 0,932 m, zaś dla składowej wertykalnej h równo 2,324 m. Przeciętna 
dokładność szerokości geodezyjnej B jest wyższa o około 38% względem 
dokładności wysokości elipsoidalnej h. Porównując przeciętną dokładność 
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długości geodezyjnej L i wysokości elipsoidalnej h, można zauważyć iż 
dokładność współrzędnej horyzontalnej uległa poprawie o około 59% względem 
dokładności współrzędnej wertykalnej. Przy podejściu samolotu do lądowania 
dokładność współrzędnych horyzontalnych jest lepsza niż 2 m, zaś dokładność 
składowej wertykalnej h nie przekracza 3 m. Warto zauważyć, iż dokładność 
współrzędnej wertykalnej h w końcowym etapie lotu ulega systematycznej 
poprawie aż do poziomu 2 m. Porównując błędy średnie poszczególnych 
składowych samolotu Cessna 172 z rozwiązania GPS i GPS/EGNOS należy 
wywnioskować, iż: 

- rozwiązanie GPS/EGNOS poprawiło dokładność współrzędnej B o około 61% 
względem rozwiązania GPS w metodzie SPP, 

- rozwiązanie GPS/EGNOS poprawiło dokładność współrzędnej L o około 55% 
względem rozwiązania GPS w metodzie SPP, 

- rozwiązanie GPS/EGNOS poprawiło dokładność współrzędnej h o około 56% 
względem rozwiązania GPS w metodzie SPP. 

 

 
Rys. 6. Dokładność współrzędnych samolotu dla metody SPP (rozwiązanie GPS/EGNOS) 

 

Na rysunku 7 przedstawiono wartości parametru błędu położenia samolotu w 
przestrzeni3D (parametr MRSE) dla rozwiązania GPS/EGNOS. Przeciętna 
wartość parametru MRSE wynosi 2,889 m dla przedziału liczbowego od 2,064 
m do 5,107 m. Najwyższa dokładność parametru MRSE (nie przekracza 3 m) 
jest zauważalna w pierwszej fazie lotu, gdy liczba satelitów GPS wynosiła 8 lub 
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9. W końcowej fazie lotu dokładność parametru MRSE jest lepsza niż 4 m (poza 
kilkoma wyjątkami), podczas gdy liczba satelitów GPS zmienia się od 6 do 8. 
Porównując wartość parametru MRSE z rozwiązania GPS i GPS/EGNOS 
należy wywnioskować, iż rozwiązanie GPS/EGNOS poprawiło dokładność 
pozycji samolotu w przestrzeni 3D o około 58% względem rozwiązania GPS w 
metodzie SPP. 

 
Rys. 7. Błąd pozycji samolotu w przestrzeni 3D (parametr MRSE) dla metody SPP 

(rozwiązanie GPS/EGNOS) 

 

 
Rys. 8. Porównanie wysokości elipsoidalnej h dla rozwiązania GPS oraz GPS/EGNOS dla 

metody SPP 
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Na rysunku 8 przedstawiono wartości różnicy wysokości elipsoidalnej h dla 
samolotu testowego z rozwiązania GPS oraz GPS/EGNOS. Precyzja różnicy 
wartości wysokości elipsoidalnej h została określona na podstawie zależności:  

/GPS GPS EGNOSdh h h= −  (10) 

gdzie: 

GPSh -wysokość elipsoidalna samolotu testowego z rozwiązania GPS, 

/GPS EGNOSh -wysokość elipsoidalna samolotu testowego z rozwiązania 

GPS/EGNOS. 

Średnia wartość parametru dh  w przeprowadzonym eksperymencie wynosi -
4,347 m, dla przedziału liczbowego od -8,546 m do 3,372 m. Dla 5 
początkowych epok pomiarowych, wartość parametru dh  jest większa od 0, zaś 
w przypadku pozostałych epok pomiarowych jest ujemna. W przypadku ujemnej 
wartości parametru dh  należy wywnioskować, iż wysokość elipsoidalna z 
rozwiązania GPS jest zaniżona względem rozwiązania GPS/EGNOS. 
Największe różnice parametru dh  zaobserwowano w końcowej fazie lotu (dolot, 
podejście do lądowania i przyziemienie samolotu), gdy wartości parametru dh  
dochodzą nawet do -9 m. Z punktu widzenia przeprowadzania operacji 
lotniczych w obszarze transportu z zastosowaniem sensorów GNSS można 
mówić, iż rezultaty z rozwiązania GPS są bardzo niekorzystne dla 
bezpieczeństwa lotu. W szczególności przy słabych warunkach pogodowych 
(mgła, silny opad) załoga statku powietrznego może mieć problemy z 
określeniem wysokości decyzyjnej dla podejścia samolotu do lądowania. Taka 
informacja jest również negatywna dla małych lotnisk, dla których podstawową 
infrastrukturę techniczną stanowi sensor GNSS. W takim przypadku należy 
podejmować działania w celu dostosowania wymogów lotniska pod działanie 
operacyjne systemu wspomagania EGNOS. 

Na Rys. 9 została określona wartość parametru RMS-3D, który charakteryzuje 
precyzję wyznaczonych współrzędnych samolotu testowego w układzie 
geocentrycznym XYZ. Parametr RMS-3D dla współrzędnych geocentrycznych 
XYZ został wyznaczony na podstawie zależności [26]: 

2 2 23RMS D DX DY DZ− = + +  (11) 

gdzie: 

/GPS GPS EGNOSDX X X= − , różnica pomiędzy wartością współrzędnych X dla 

rozwiązania GPS oraz GPS/EGNOS, 

/GPS GPS EGNOSDY Y Y= − , różnica pomiędzy wartością współrzędnych Y dla 

rozwiązania GPS oraz GPS/EGNOS, 

/GPS GPS EGNOSDZ Z Z= − , różnica pomiędzy wartością współrzędnych Z dla 

rozwiązania GPS oraz GPS/EGNOS. 
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Rys. 9. Wartość parametru RMS-3D dla rozwiązania GPS oraz GPS/EGNOS dla metody SPP 

 

Na podstawie Rys. 9. można określić, iż średnia wartość błędu RMS-3D 
wyniosła 5,075 m dla przedziału liczbowego od 2,335 m do 9,554 m. Warto 
nadmienić, iż tylko 1% wyników parametru RMS-3D ma precyzję lepszą niż 3 
m, ponadto około 20% wyników znajduje się w przedziale od 0 do 4 m, zaś 
około 57% odpowiednio w przedziale od 0 do 5 m. Około 43% wyników 
parametru RMS-3D to wartości większe od 5 m i mniejsze niż 10 m. Bardzo 
niekorzystny trend pogorszenia precyzji dla wartości parametru RMS-3D jest 
zauważalny przez cały okres trwania eksperymentu lotniczego w Dęblinie. 
Szczególnie pogorszenie wyników jest widoczne w końcowym etapie lotu 
samolotu testowego, co z kolei przekłada się na położenie samolotu względem 
pasa startowego na lotnisku w Dęblinie. Wartości współrzędnych samolotu z 
rozwiązania GPS powinny być stale monitorowane przez załogę podczas 
wykonywanego lotu, a w szczególności podczas podchodzenia samolotu do 
lądowania. Zastosowanie systemu EGNOS w pozycjonowaniu statku 
powietrznego gwarantuje nie tylko poprawę wartości wysokości elipsoidalnej 
(patrz Rys. 8), ale również korektę precyzji wyznaczanych współrzędnych 
samolotu (patrz Rys. 9).  
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WNIOSKI 

  
 W artykule zaprezentowano wstępne rezultaty pozycjonowania statku 
powietrznego dla metody SPP w post-processingu na podstawie obserwacji 
GPS oraz GPS/EGNOS. Ponadto w pracy omówiono metodę SPP do 
wyznaczenia współrzędnych statku powietrznego oraz przedstawiono model 
stochastyczny zastosowany w obliczeniach. Obliczenia współrzędnych 
samolotu zostały wykonane w programie RTKLIB (moduł RTKPOST) z 
interwałem czasu 1 sekunda dla obserwacji kodowych C/A w systemie GPS, 
pozyskanych z odbiornika Topcon TPS Hiper. Po analizie materiałów 
uzyskanych w okolicach lotniska Dęblin z wykorzystaniem samolotu testowego 
wyciągnięto następujące wnioski: 

- dokładność szerokości geodezyjnej B w eksperymencie Dęblin wyniosła od 
2,639 m do 6,830 m dla rozwiązania GPS oraz od 0,950 m do 2,492 m dla 
rozwiązania GPS/EGNOS; 

- rozwiązanie GPS/EGNOS poprawiło dokładność współrzędnej B o około 
61% względem rozwiązania GPS w metodzie SPP; 

- dokładność długości geodezyjnej L w eksperymencie Dęblin wyniosła od 
1,978 m do 2,754 m dla rozwiązania GPS oraz od 0,706 m do 1,192 m dla 
rozwiązania GPS/EGNOS; 

- rozwiązanie GPS/EGNOS poprawiło dokładność współrzędnej L o około 55% 
względem rozwiązania GPS w metodzie SPP; 

- dokładność wysokości elipsoidalnej h w eksperymencie Mielec wyniosła od 
4,399 m do 10,966 m dla rozwiązania GPS oraz od 1,644 m do 4,479 m dla 
rozwiązania GPS/EGNOS; 

- rozwiązanie GPS/EGNOS poprawiło dokładność współrzędnej h o około 56% 
względem rozwiązania GPS w metodzie SPP; 

- wartość parametru MRSE w eksperymencie Dęblin wyniosła od 5,667 m do 
13,127 m dla rozwiązania GPS oraz od 2,064 m do 5,107 m dla rozwiązania 
GPS/EGNOS; 

- porównując wartość parametru MRSE z rozwiązania GPS i GPS/EGNOS 
należy wywnioskować, iż rozwiązanie GPS/EGNOS poprawiło dokładność 
pozycji samolotu w przestrzeni 3D o około 58% względem rozwiązania GPS w 
metodzie SPP; 

- średnia wartość różnicy wysokości elipsoidalnej z rozwiązania GPS oraz 
GPS/EGNOS wynosi -4,347 m, co sugeruje iż wartości wysokości elipsoidalnej 
z rozwiązania GPS są zaniżone względem rozwiązania GPS/EGNOS; 

- średnia wartość błędu RMS-3D wyniosła 5,075 m dla przedziału liczbowego 
od 2,335 m do 9,554 m; 

- przy podejściu samolotu do lądowania wartość parametru RMS-3D dochodzi 
do 10 m, co powinno wymuszać na załodze stałe monitorowanie współrzędnych 
samolotu szczególnie z rozwiązania GPS. 
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UNMANNED AERIAL VEHICLES IN FIRE PROTECTION 
[BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE W OCHRONIE 

PRZECIWPOŻAROWEJ] 
 

Katarzyna KOSTUR*  
Małgorzata ŻMIGRODZKA** 

Tomasz BALCERZAK*** 
ABSTRACT: Wildfires affect 67M hectares (ha) worldwide per year, approximately 
1.7 % of the land area, and costs over €2,000B per year globally - considering 
both firefighting and economic damage. The social and environmental costs 
include the damage to human health and fatalities (estimated at 340,000 
premature deaths per year due to fire), release of greenhouse gases and 
damage to infrastructures. Extinguishing a wildfire is an extremely complex 
task. Current alternatives to fight wildfires include helicopters, hydroplanes, and 
firefighters. Unfortunately, all these options have several limitations. It is 
significant that they put human lives at risk. Meanwhile, price and operation 
costs of aerial means are huge paint points for owners and operators. Another 
important challenge is that current firefighting civil aviation regulations only 
allow firefighting manned aircrafts to operate between first and last light due to 
safety concerns for pilots, limiting the operation time to an average of 12 hours, 
which leads to many fires reactivating at night. Also, distance from which the 
water must be released using hydroplanes or helicopters is too far and, as such, 
the fire extinguishing efficiency is low and the water usage results too high. 
Unmanned aircrafts, also referred as drones, have the potential to overcome 
these drawbacks, as no lives would be put at risks even during night operations 
and offering the possibility to fly at low altitudes to improve effectiveness. 
However, nowadays the use of tactical drones in fires is limited to monitoring, 
surveillance and data collection tasks; while there is no single drone in the 
market capable of extinguishing fires. This is because current drone 
technologies lack the fire extinguishing capabilities that current firefighting aerial 
means have.  
 
STRESZCZENIE:  
Pożary niszczą globalnie ok. 67 mln hektarów (ha) rocznie. To jest około 1,7% 
powierzchni lądowej, a koszty zniszczeń to ponad 2000 mld EUR rocznie na 
całym świecie - biorąc pod uwagę zarówno pożary jak i straty gospodarcze. 
Koszty społeczne i środowiskowe obejmują szkody dla zdrowia ludzkiego oraz 
ofiary śmiertelne (szacuje się ok. 340 000 przedwczesnych zgonów rocznie w 
wyniku pożaru), uwolnienie gazów cieplarnianych i uszkodzenie infrastruktury. 
Gaszenie pożaru jest niezwykle złożonym zadaniem. Obecne techniki 
wykorzystywane do walki z pożarami obejmują śmigłowce, hydroplany oraz 
standardowo pracę strażaków. Niestety, wszystkie te opcje mają kilka 
ograniczeń. Znaczące jest, że narażają życie ludzkie służb pożarniczych, 
często występują ofiary pożarów, a także zniszczenia infrastruktury. 

                                                                 
* Mgr inż. Katarzyna Kostur-Lotnicza Akademia Wojskowa, Dęblin. 
** Dr Małgorzata Żmigrodzka-Lotnicza Akademia Wojskowa, Dęblin. 
*** Dr inż. Tomasz Balcerzak-Politechnika Śląska, Katowice. 
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Innym ważnym wyzwaniem jest to, że obecne przepisy dotyczące lotnictwa 
cywilnego w pożarnictwie pozwalają jedynie załogowym samolotom gaśniczym 
na działanie między wschodem a zachodem słońca ze względu na obawy 
związane z bezpieczeństwem pilotów, ograniczając przy tym czas pracy średnio 
do 12 godzin, co prowadzi do reaktywacji wielu pożarów w nocy. Również 
odległość, z której woda musi zostać dostarczona przy użyciu hydroplanów lub 
śmigłowców, jest zbyt duża, a zatem skuteczność gaszenia pożaru jest niska, a 
zużycie wody jest zbyt wysokie. Istnieje zatem potrzeba wykorzystania 
bezzałogowych statków powietrznych, zwanych także „dronami”, które 
posiadają potencjał przezwyciężenia tych niedogodności, ponieważ praktycznie 
żadne życie ludzkie nie byłoby zagrożone, nawet podczas nocnych operacji 
gaszenia pożaru. Bezzałogowe statki powietrzne oferują również możliwość 
latania na niskich wysokościach, aby poprawić skuteczność gaszenia pożarów. 
Obecnie użycie taktycznych dronów w pożarach ogranicza się do zadań 
monitorowania, nadzoru i gromadzenia danych. Na rynku nie ma pojedynczego 
„drona” zdolnego do gaszenia pożarów. Dzieje się tak, ponieważ przy 
wykorzystaniu obecnych technologii w bezzałogowych statkach powietrznych 
brakuje możliwości gaszenia pożaru, jakie mają obecne klasyczne środki 
powietrzne przeciwpożarowe np. śmigłowce lub samoloty. 
Technologia bezzałogowych statków powietrznych znajduje coraz większą 
popularność i zastosowanie w codziennym życiu. W artykule przedstawiono 
analizę możliwości ich wykorzystania w działaniach Straży Pożarnej oraz 
propozycję rozwiązania technologicznego-bezpilotowego statku powietrznego 
dedykowanego do działań Straży Pożarnej.. 
 
KEYWORDS: fires, unmanned aerial vehicles, drones, fire detection, technical 
requirements, operational requirements, unmanned aircraft, UAS, aviation law, 
EASA, European Union. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: pożary, bezzałogowe statki powietrzne, drony, rozpoznanie 
pożaru, wymogi techniczne, wymogi operacyjne, bezzałogowy statek 
powietrzny, UAS, prawo lotnicze, EASA, Unia Europejska. 

 

1. Wstęp 

Pożary niszczą globalnie ok. 67 mln hektarów (ha) rocznie. To jest około 1,7% 
powierzchni lądowej, a koszty zniszczeń to ponad 2000 mld EUR rocznie na 
całym świecie - biorąc pod uwagę zarówno pożary jak i straty gospodarcze. 
Koszty społeczne i środowiskowe obejmują szkody dla zdrowia ludzkiego oraz 
ofiary śmiertelne (szacuje się ok. 340 000 przedwczesnych zgonów rocznie w 
wyniku pożaru), uwolnienie gazów cieplarnianych i uszkodzenie infrastruktury. 
Gaszenie pożaru jest niezwykle złożonym zadaniem. Obecne techniki 
wykorzystywane do walki z pożarami obejmują śmigłowce, hydroplany oraz 
standardowo pracę strażaków. Niestety, wszystkie te opcje mają kilka 
ograniczeń. Znaczące jest, że narażają życie ludzkie służb pożarniczych, 
często występują ofiary pożarów, a także zniszczenia infrastruktury. Innym 
ważnym wyzwaniem jest to, że obecne przepisy dotyczące lotnictwa cywilnego 
w pożarnictwie pozwalają jedynie załogowym samolotom gaśniczym na 
działanie między wschodem a zachodem słońca ze względu na obawy 
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związane z bezpieczeństwem pilotów, ograniczając przy tym czas pracy średnio 
do 12 godzin, co prowadzi do reaktywacji wielu pożarów w nocy. Również 
odległość, z której woda musi zostać dostarczona przy użyciu hydroplanów lub 
śmigłowców, jest zbyt duża, a zatem skuteczność gaszenia pożaru jest niska, a 
zużycie wody jest zbyt wysokie. 

 

 
Rys. 1. Obraz prezentujący żywioł palącego się lasu oraz warunki panujące w czasie pożaru. 

 

Istnieje zatem potrzeba wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych, 
zwanych także „dronami”, które posiadają potencjał przezwyciężenia tych 
niedogodności, ponieważ praktycznie żadne życie ludzkie nie byłoby 
zagrożone, nawet podczas nocnych operacji gaszenia pożaru. Bezzałogowe 
statki powietrzne oferują również możliwość latania na niskich wysokościach, 
aby poprawić skuteczność gaszenia pożarów. Obecnie użycie taktycznych 
dronów w pożarach ogranicza się do zadań monitorowania, nadzoru i 
gromadzenia danych. Na rynku nie ma pojedynczego „drona” zdolnego do 
gaszenia pożarów. Dzieje się tak, ponieważ przy wykorzystaniu obecnych 
technologii w bezzałogowych statkach powietrznych brakuje możliwości 
gaszenia pożaru, jakie mają obecne klasyczne środki powietrzne 
przeciwpożarowe np. śmigłowce lub samoloty. 

Technologia bezzałogowych statków powietrznych znajduje coraz większą 
popularność i zastosowanie w codziennym życiu. W artykule przedstawiono 
analizę możliwości ich wykorzystania w działaniach Straży Pożarnej oraz 
propozycję rozwiązania technologicznego-bezpilotowego statku powietrznego 
dedykowanego do działań Straży Pożarnej.1 

                                                                 
1 WILDHOPPER-The first firefighting drone using an innovative water nebulization technology, 
DRONE HOPPER S.L. (www.drone-hopper.com). 
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2. Globalny problem pożarów 

Obecnie, szczególnie niektóre kraje stoją w obliczu trwającego zagrożenia ze 
strony pożarów. Obserwuje się tendencję wzrostową szczególnie dużych 
pożarów lasów. Tendencja ta przypisywana jest m.in. zmianom klimatu, 
przedłużającym się suszom, porzucaniu i nieuprawianiu dużych połaci gruntów i 
rozszerzaniu się „dziko-miejskich” terenów. Pożary mogą nieść ze sobą ofiary 
śmiertelne, niszcząc domy, siedliska dzikiej przyrody i drzewa oraz 
zanieczyszczając środowisko naturalne emisjami szkodliwymi dla zdrowia 
ludzkiego. Negatywny efekt pożarów na środowisko naturalne może być 
długotrwały. Odbudowa zieleni często trwa latami. Ostatnio dostrzega się wiele 
fatalnych w skutkach pożarów, które okazują się globalnym problemem. 

Poniżej wymienione zostały ostanie przykłady fatalnych w skutkach pożarów: 

• Kalifornia, USA, październik 2018 r. 
• Attica, Grecja, lipiec 2018 r. 
• Kalifornia, USA, sierpień 2018 r. 
• Portugalia i region Galicji (Hiszpania), październik 2017 r2. 
• Las Palmas (Wyspy Kanaryjskie), Hiszpania, sierpień 2016 r. 

 

Poniższy rysunek ilustruje obszary na kuli ziemskiej o największym zagrożeniu 
pożarowym. 

 

 

Rys. 2. Obszary o najwyższym zagrożeniu pożarowym na świecie. Źródło: WILDHOPPER-The 
first firefighting drone using an innovative water nebulization technology, DRONE HOPPER S.L. 

(www.drone-hopper.com). 

 
                                                                 

2 BBC News, on Portugal wildfires 2017: Firefighters expressed that lack of equipment was one 
of the emergency response problems that could have contributed to the scale of the disasters. 
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Na powyższym rysunku widać, że praktycznie większość naszej kuli ziemskiej 
obecnie zagrożona jest pożarami. Wielokrotnie skala pożarów przekracza 
możliwości opanowania ich przez władze jednego państwa. Zdarzenia te 
pokazały ograniczenia i wyzwania przed jakimi stoją służby przeciwpożarowe, 
szczególnie w zakresie pojemności dostępnych środków powietrznych, 
szybkości ich rozmieszczenia oraz skuteczności tych aktywów w przypadku 
pożarów. Wiele krajów na całym świecie musiało zastanowić się, jak najlepiej 
zorganizować posiadane środki do zwalczania pożarów. Zasoby lotnicze - 
samoloty, śmigłowce i związane z nimi urządzenia oraz infrastruktura 
pomocnicza, stanowią szczególne wyzwanie, ponieważ są wykorzystywane 
tylko przez część danego roku, często są wyspecjalizowane w projektowaniu i 
zwykle są kosztowne w zakupie i obsłudze. 

 

3. Pożary: wpływ gospodarczy, społeczny i środowiskowy 

Chociaż częściowo pożary naturalne odgrywają pozytywną rolę w zarządzaniu 
ekosystemem, mają również negatywny wpływ, niszcząc miliony hektarów 
lasów, powodując utratę życia ludzi i zwierząt oraz ogromne szkody 
gospodarcze. Jaku już wspomniano wcześniej, jeśli weźmiemy pod uwagę 
globalne liczby, pożary mają wpływ na 67 milionów hektarów na całym świecie 
rocznie, co stanowi około 1,7% powierzchni gruntów3. Średnie roczne globalne 
obciążenie ekonomiczne pożarami, biorąc pod uwagę gaszenie pożarów, 
szkody gospodarcze w infrastrukturze, straty gospodarcze w sektorze 
turystycznym i przemysłowym, problemy zdrowotne itp. wynosi ponad 2 000 
mld EUR rocznie.4 

Pożary są również największym zagrożeniem dla lasów i terenów zalesionych 
w Europie, ich liczba w UE zwiększyła się ponad dwukrotnie w porównaniu do 
2017 r., dotykając obszar dwukrotnie większy od Luksemburga5. Obecnie w 
Europie odnotowuje się 65 000 pożarów rocznie, spalających około pół miliona 
hektarów dzikich terenów i lasów, z czego ponad 450 000 hektarów dotyczy 
Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Włoch i Francji. Kraje te stanowią ponad 85% 
spalonego obszaru. 

Koszty społeczne i środowiskowe obejmują szkody dla zdrowia ludzkiego - 
poza bezpośrednimi ofiarami śmiertelnymi szacuje się, że każdego roku 340 
000 przedwczesnych zgonów ma miejsce z powodu pożaru6 - uwalniania 
gazów cieplarnianych i uszkodzenia infrastruktury. Skutki środowiskowe po 
pożarze, takie jak przyspieszone powodzie, erozja gleby, masowe 
przemieszczanie się i zanieczyszczenie zbiorników wodnych, należą do 
najbardziej kosztownych skutków dla społeczeństwa. Pośrednie skutki 
społeczne obejmują zakłócenia w procesach i funkcjonowaniu społecznym, 
takie jak zakłócenia w ruchu drogowym i lotniczym oraz zamykanie 
przedsiębiorstw podczas pożaru i bezpośrednio po nim, a nawet 

                                                                 
3 P.Lierop et al. Global forest area disturbance from fire, pests, diseases and severe weather 
events, Forest Ecology and Management 2015. 
4 B. Chatenoux UNEP/GRID-Geneva Biomass fires: preliminary estimation of ecosystems 
global economic losses. UN , disaster risk reduction. 
5 C.Harries, Climate change blamed as EU's forest fires more than double, Euronews 2017. 
6 Johnston FH, et al. Estimated global mortality attributable to smoke from landscape fires. 
Environ.Health Perspect. 120, 695–701 (2012). 
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długoterminowe zmniejszenie turystyki, obniżone walory estetyczne oraz 
krajobrazowe, a także mieszkalne. Zmiany w użytkowaniu gruntów, zmiany 
klimatyczne i ograniczenia instytucjonalne w zakresie zrównoważonego 
zarządzania lasami zwiększyły ryzyko pożaru, wpływając na większy obszar i 
paląc z większą dotkliwością.7 

 

4. Ograniczenia obecnych technologii przeciwpożarowych 

Alternatywy do walki z pożarami, jak pokazano na rysunkach poniżej, 
obejmują straż pożarną z załogowymi statkami powietrznymi, takimi jak 
samoloty, śmigłowce, naziemne wozy strażackie oraz naziemny personel 
strażaków.  

 

Rys. 3. Obecne technologie wykorzystywane do gaszenia pożarów. 

 

Niestety wszystkie te opcje narażają życie ludzkie i nie mogą pracować w 
nocy, ograniczając czas pracy średnio do 12 godzin. Ponadto ich mobilność jest 
ograniczona, a sposób uwalniania wody jest wysoce nieefektywny, ponieważ po 
prostu zrzucają wodę grawitacyjnie z określoną prędkością. Ponadto 
wypuszczanie wody jest utrudnione przez odległość, do której mogą się zbliżyć 
od ogniska pożaru. Samolot nie może zmniejszyć swojej prędkości poziomej 
poniżej prędkości przeciągnięcia, która zazwyczaj przekracza 100 km/h, 
niezbędną do zbliżenia się do pożaru, a śmigłowce nie mogą zbliżyć się do 
pożaru na odległość mniejszą niż 50 m, ponieważ mogą rozniecić ogień za 
pomocą swojego wirnika. Ponadto muszą zrzucać wodę z pewną prędkością 
poziomą (wodnosamoloty) i na pewnej wysokości (śmigłowce), co utrudnia jej 
kontrolę. Co więcej, potrzebują punktu lądowania-lądowiska/lotniska, co 
oznacza kilka problemów operacyjnych, takich jak obowiązek powrotu do 
punktu lądowania, aby woda i / lub paliwo były tankowane do kolejnej misji. 
Poza wszystkimi ograniczeniami operacyjno-technicznymi ich koszty kapitałowe 
i operacyjne są wyjątkowo wysokie, tj. w zależności od typu wykorzystywanego 
statku powietrznego, odpowiednio od 1 aż do 35 mln euro rocznie. 

 

                                                                 
7 Forest and other vegetation fires, FAO. 
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5. Proponowana innowacja 

WILDHOPPER: Pierwszy UAV do walki z pożarami. Jednym z ostatnio 
zaprezentowanych na rynku bezzałogowców jest dron o nazwie WILDHOPPER. 
Będzie on pierwszym ciężkim dronem zaprojektowanym z myślą o wsparciu 
lotniczym w pożarnictwie gaśniczym działającym równie skutecznie jak obecne 
rozwiązania i za ułamek ich ceny. Będzie to zaawansowane technologicznie 
rozwiązanie, które można dostosować do różnych warunków gaśniczych, w tym 
do operacji nocnych, stromych lądów i silnych wiatrów (> 20 m / s). Dron będzie 
w stanie transportować i rozpylać do 600 litrów wody w skuteczny i bezpieczny 
sposób. Dzięki opracowanej technologii i sprawdzonemu systemowi uwalniania 
wody wystarczy jedno uwolnienie wody z dwóch WILDHOPPERS, aby pokryć 
powierzchnię ok. 1000 m2, co odpowiada hydroplanowi o pojemności 5500 
litrów.  

 

Rys. 4. Nowoczesna technologia rozpylania wody używana w WILDHOPPER. Źródło: 
WILDHOPPER-The first firefighting drone using an innovative water nebulization technology, 

DRONE HOPPER S.L. (www.drone-hopper.com). 

 

WILDHOPPER jest wykonany z odpornej na wysokie temperatury powłoki z 
włókna węglowego, więc może zbliżyć się do ognia na odległość 10 m, w 
przeciwieństwie do śmigłowców i hydroplanów, które muszą pozostawać w 
odległości co najmniej 50 m od ognia. Również istotne jest to, że 
WILDHOPPER może przeprowadzać bezpośrednie ataki na duże pożary 
zamiast operacji z wodnosamolotów, które muszą przeprowadzać ataki 
pośrednie w celu ograniczenia zasięgu działania. Konstrukcja bezzałogowca 
zapewnia kompaktowe, stabilne i odporne na awarie rozwiązanie w przypadku 
niekorzystnych warunków pracy. Dron zawiera modyfikacje strukturalne w celu 
transportu i rozpylania do 600 litrów wody w bezpieczny i kontrolowany sposób. 
Obejmuje również systemy sterowania, kamery termograficzne i odpowiednie 
systemy nawigacyjne. 
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Rys. 5. Zdjęcia prezentujące WILDHOPPER. Źródło: WILDHOPPER-The first firefighting 
drone using an innovative water nebulization technology, DRONE HOPPER S.L. (www.drone-

hopper.com). 
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Przełomowe innowacje w WILDHOPPER w operacjach gaśniczych można 
podsumować w następujących punktach: 

• Zasięg działania do 10 metrów od ognia i zużycia wody w sposób 
bardziej efektywny niż jakikolwiek hydroplan i śmigłowiec. 
• Wysokość robocza (operowania drona) do 6000 metrów nad poziomem 

morza, odpowiednia do pożarów wysokogórskich dzięki silnikom turbo-
termicznym. WILDHOPPER będzie mógł działać jako metoda zapobiegania 
pożarom, tworząc i utrzymując zapory ogniowe. Ma to kluczowe znaczenie dla 
ochrony ludzi i infrastruktury w czasie rzeczywistym. 
• Duża mobilność, aby osiągnąć punkt docelowy dzięki wysokiej 

zwrotności i zwiększonemu systemowi stabilności. 
• Korzystanie z najnowocześniejszych kamer termograficznych, czujników 

ciepła, systemów geolokalizacji i nawigacji. Technologia ta pozwala 
zidentyfikować najbardziej odpowiedni obszar akcji gaśniczej. WILDHOPPER 
użyje hybrydowego systemu do pozycjonowania: tradycyjnej nawigacji 
satelitarnej i naziemnej technologii opartej na metodach estymacji wizualnej 
pozycji poprzez stosowanie odpowiednich algorytmów. Systemy te wysyłają 
dane w czasie rzeczywistym w zakresie obszarów ognia zapewniając stałą 
informację o krytycznym obszarze oraz aspekty takie jak warunki terenowe, 
lokalizację, warunki klimatyczne i intensywność ognia. Reaktywność w czasie 
rzeczywistym zapewni technologiczną przewagę w zarządzaniu, stosowanie 
dynamicznych scenariuszy w walce z pożarem. Dzięki systemowi komunikacji 
WILDHOPPER będzie w stanie koordynować zadania z zespołami 
ratowniczymi, procedurami ewakuacyjnymi i innymi wymaganymi działaniami 
zapobiegawczymi. 
• Koncepcja polega na umieszczeniu ciężarówki z wodą do zasilania drona 

w okolicach pożaru. Czas przewidywany między zrzutami wody nie przekracza 
15 minut, co w porównaniu do minimum 30-40 minut w przypadku 
konwencjonalnych samolotów jest znaczącym postępem. 
• Bezpośredni i pośredni atak przeciwpożarowy pokazano na poniższych 

rysunkach. W pierwszym przypadku składa się z ataku pionowego, szczególnie 
odpowiedniego dla pożaru resztkowego. W przypadku ataków pośrednich tryb 
działania WILDHOPPER jest poziomy, aby działał jako zapora ogniowa 
zapobiegająca postępowi pożaru. Największe korzyści wykorzystania 
WILDHOPPER dotyczą dużych pożarów trwających kilka dni i nocy, gdyż dron 
będzie mógł pracować prawie non stop. 
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Rys. 6. Zdjęcia i schematy prezentujące taktykę gaszenia pożarów przez WILDHOPPER. 
Źródło: WILDHOPPER-The first firefighting drone using an innovative water nebulization 

technology, DRONE HOPPER S.L. (www.drone-hopper.com). 

 

Prezentowana technologia posiada również potencjał, aby działać w 
skoordynowanych zespołach dronów („roju dronów”) szybko pokrywających 
szerokie obszary ognia. Autonomiczna koordynacja misji i autonomiczne 
operacje gaszenia pożarów należą do głównych linii rozwoju przy pełnym 
wykorzystaniu WILDHOPPER. 

Prezentowana technologia należy do jednej z pierwszych technologii dronów 
do skutecznego i bezpiecznego gaszenia pożarów przy konkurencyjnej cenie 
zakupu lub najmu w zależności od wersji od 2 do 2,5 mln EUR, w porównaniu z 
4-35 mln EUR w przypadku zakupu wodnosamolotu lub śmigłowca. Koszt 
najmu prezentowanego drona to ok. 500 tys. EUR/sezon, w porównaniu do 4 
mln EUR kosztów wynajmu śmigłowca na 6-7 miesięcy sezonu „pożarowego”. 
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Poniższa tabela porównuje cenę w stosunku do wydajności (obszar objęty) 
samolotów (typu Canadair, Boeing itp), śmigłowców do operacji gaśniczych i 
bezzałogowca WILDHOPPER. 

 
Rys. 7. Porównanie kosztów eksploatacji różnych środków powietrznych w operacjach 

gaszenia pożarów. Źródło: WILDHOPPER-The first firefighting drone using an innovative water 
nebulization technology, DRONE HOPPER S.L. (www.drone-hopper.com). 

 

Koszt nabycia środków powietrznych do gaszenia pożarów zaczyna się od 3 
mln €. Biorąc pod uwagę, że zwykle operacje gaśnicze wymagają kilku 
samolotów lub helikopterów, koszt ten może wzrosnąć nawet do kilkudziesięciu 
milionów euro dla całej floty. Koszty operacyjne mogą być również znaczące 
przy wynajmie helikoptera, wynajęciu pilota, przeprowadzeniu obsługi 
technicznej i opłaceniu opłat za obsługę i infrastrukturę. Koszt eksploatacji 
wodnego tankowca-samolotu-hyroplanu przekracza 4000 € / h. Administracje 
(odpowiedzialne za ochronę ludności i zdarzenia pożarowe) zwykle napotykają 
ograniczenia budżetowe w zakresie nabywania, prowadzenia, prowadzenia i / 
lub wynajmu usługi gaśniczej.  

 

6. Rosnący rynek dronów 

Jesteśmy świadkami szybkiego rozwoju globalnego rynku bezzałogowców-
dronów. Rośnie również zapotrzebowanie na drony autonomiczne. Również 
zapotrzebowanie na potężne, wielkomasowe drony szybko rośnie i nie ma 
aktualne platformy zdolnej dać odpowiedź na pewne wymagania. Globalny 
rynek dronów wyceniono na 6,2 mld € 2016 r. I oczekuje się, że do 2023 r. 
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osiągnie 21,7 mld euro CAGR 20,7%8. Pod względem jednostek, liczba dronów 
może przekroczyć 15 milionów do 2022 r (patrz rysunek poniżej).  

 

 

Rys. 8. Prognoza rozwoju globalnego rynku bezzałogowców-dronów. Źródło: 
https://tvn24bis.pl/tech,80/pwc-na-127-mld-dol-szacuje-sie-potencjal-globalnego-rynku-

dronow,642355.html , (dostęp 29.06.2019). 

 

Według podziału regionalnego Ameryka Północna przewodzi rynkowi z 
udziałem 46,8% i CAGR 14,4%. Kolejne miejsca zajmują kraje Azji i Pacyfiku 
(23,7%) oraz Europa (21,5%), które rosną odpowiednio na poziomie 26,1% i 
20,7%.9 Oczekuje się, że rynek dronów dla sektora bezpieczeństwa 
publicznego będzie świadkiem wysokiego poziomu wzrostu. W 2022 r. oczekuje 
się, że rynek osiągnie przychody w wysokości 0,93 mld EUR, rosnąc w CAGR 
na poziomie 102,5% (okres 2017–2023). W ciągu najbliższych pięciu lat 
oczekuje się, że drony zostaną zastosowane w wielu aplikacjach 
bezpieczeństwa publicznego, takich jak gaszenie pożarów, ale także 
egzekwowanie prawa, usługi medyczne, poszukiwania i ratownictwo oraz 
zarządzanie kryzysowe. 

 

7. Segmentacja rynku według analizy geograficznej 

Na świecie istnieje kilka regionów o największym zapotrzebowaniu na 
„gaśnicze” bezzałogowce-drony. W tych krajach drony zapewnią rozwiązania 
dla potrzeb administracji publicznej i firm gaśniczych: gaszenie pożarów, 

                                                                 
8 UAV Drones – Global Market Outlook (2017-2023), Stratistics MRC. 
9 UAV Drones – Global Market Outlook (2017-2023), Stratistics MRC. 
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szybką reakcję, efektywność operacyjną i opłacalność. Biorąc pod uwagę liczbę 
incydentów związanych z pożarami, obowiązujące prawodawstwo i logistykę 
potrzebną do komercjalizacji potencjalny rynek obejmuje następujące regiony:  

• Hiszpania, Portugalia (2021),  
• Francja, Włochy, Grecja, Chile, USA, Kanada, 
• Reszta Europy, Ameryka Północna, Ameryka Łacińska. 

 

Poniższa tabela prezentuje wartość „przeciwpożarowego” rynku 
bezzałogowców-dronów. 

 

 

Rys. 9. Wartość „przeciwpożarowych” rynku bezzałogowców-dronów. Opracowanie własne na 
podstawie: WILDHOPPER-The first firefighting drone using an innovative water nebulization 

technology, DRONE HOPPER S.L. (www.drone-hopper.com). 

 

Głównymi czynnikami, które uwzględniono podczas definiowania planu 
komercjalizacji oraz międzynarodowej ekspansji do różnych krajów docelowych, 
były: 

• Odpowiednie regulacje prawne, 
• Interesariusze i partnerstwa: producenci, logistyka i dostawcy, 
• Częstotliwość występowania pożarów, 
• Wydatki-inwestycje regionu na technologie dronów. 

 

Innymi bezzałogowymi statkami powietrznymi w zakresie wykorzystania 
przeciwpożarowego wobec prezentowanej technologii WILDHOPPER są: 

• Nitorifrex: Rozwiązanie oparte na małych autonomicznych hydroplanach 
ze skrzydłami stałymi wystrzeliwanych z dużego samolotu transportowego (tj. 
A400M). Brak znanych testów scenariuszy lub prototypów. Niezwykle złożona 
operacja. 
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• Singular Aircraft: Rozwiązania oparte na małych autonomicznych 
samolotach hydroplanach uruchamianych z lotniska. Prototyp zbudowany, ale 
nie testowany w rzeczywistych scenariuszach. Mniej skomplikowana operacja w 
porównaniu z innymi bezpośrednimi konkurentami, ale oczekiwania dotyczące 
wydajności lotu są niższe. 

 

 

• Ention Embention Flamingo: sterowana bomba cywilna, która leci 
całkowicie autonomicznie dzięki połączeniu INS / GPS i innych czujników. 
Dzięki ładunkowi środka opóźniającego lub środka gaśniczego o pojemności 
200 l umożliwia zarówno bezpośrednie tworzenie ognia, jak i chemiczną zaporę 
ogniową. 

 

 

• Aerones: Wysokowydajny multirotor wielozadaniowy o ładowności do 
100 kg zdalnego sterowania i autonomicznych rozwiązaniach lotu i 
automatycznych systemach bezpieczeństwa, rozwiązania elektroniczne. 

 
 
• Elide Fire Ball - łamliwe kolby wypełnione roztworami chemicznymi. 

Natryskiwanie chemiczne strumieniami wody-służą do gaszenia pożarów 
początkowych. Ten niedrogi produkt o niskiej wydajności kosztuje tylko 76,99 € 
za piłkę. 
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• Inne: LUF Firefighter - bezprzewodowa zdalnie sterowana mobilna 
maszyna przeciwpożarowa oczyszcza drogę do odległości do 300 metrów 
dzięki zastosowaniu wentylatora nadciśnieniowego o dużej pojemności i mgły 
„wiązki wodnej”. Tego robota nie można kupić, ale można go wynająć za około 
150 000 € za użycie. 

 

 

 

Poniższe tabele prezentują możliwości techniczne- pojemność zbiorników 
wodnych oraz koszty eksploatacji różnych statków powietrznych dla celów 
operacji przeciwpożarowych. 

 

 

 



Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica 

 

 
52 

 

 
Rys. 10. Możliwości techniczne- pojemność zbiorników wodnych oraz koszty eksploatacji 

różnych statków powietrznych dla celów operacji przeciwpożarowych. Opracowanie własne na 
podstawie: WILDHOPPER-The first firefighting drone using an innovative water nebulization 

technology, DRONE HOPPER S.L. (www.drone-hopper.com). 

 

8. Analiza ekonomiczna skutków pożarów 

Przeanalizowano liczbę pożarów i koszty ponoszone przez rządy w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej. Chociaż wydatki jednego kraju nie powinny być 
ekstrapolowane na pozostałe kraje, można założyć, że jednostka wydatków w 
euro na hektar (€ / ha) może być wykorzystana jako narzędzie porównawcze 
między krajami. Jako punkt odniesienia do obliczenia tej jednostki wzięto 
Hiszpanię, biorąc pod uwagę całkowitą powierzchnię spaloną (ha) i całkowite 
wydatki na zapobieganie pożarom w 2015 r. W rezultacie oszacowano 
zainwestowane 5 486,75 EUR / ha spalony. W celu obliczenia kosztu gaszenia 
pożarów na całym świecie odniesiono się do danych dostarczonych przez 
Giglio z 2013. W związku z tym i przy użyciu tej samej metody, o której mowa w 
Hiszpanii w odniesieniu do danych za 2015 r., możemy zobaczyć następujące 
kwestie dotyczące inwestycji w ochronę przeciwpożarową. 

 



Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica 

 

 
53 

 

 
Rys. 11. Budżety poszczególnych krajów przeznaczone na ochronę przeciwpożarową. Źródło: 
WILDHOPPER-The first firefighting drone using an innovative water nebulization technology, 

DRONE HOPPER S.L. (www.drone-hopper.com) -odniesienie do Rys. 12. 

 

Biorąc pod uwagę, że polityka przeciwpożarowa każdego kraju może się 
różnić, a zatem może różnić się budżetem przeznaczonym na tę działalność, 
najciekawszymi rynkami będą te, których budżety są równe lub większe niż 
budżet w Hiszpanii (2015), odpowiadający regionom: EURO, BONA, TENA, 
CEAM, SHSA, NHSA, BOAST i AUST. Te obszary geograficzne stanowią 
łącznie około 460 mld EUR wydatków na zapobieganie pożarom. 

 
Rys. 12. Budżety poszczególnych krajów przeznaczone na ochronę przeciwpożarową. Źródło: 
WILDHOPPER-The first firefighting drone using an innovative water nebulization technology, 

DRONE HOPPER S.L. (www.drone-hopper.com). 
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LATAM to interesujący rynek międzynarodowy wyróżniający się ze względu na 
dużą liczbę pożarów i niższy poziom rozwoju, co umożliwia duży wzrost dzięki 
wykorzystaniu nowych technologii. Istnieje kilka krajów rozwijających się w 
dziedzinie technologii dronowych, takie jak Brazylia i Chile. Liczba pożarów w 
Chile rośnie z roku na rok. W 2017 r., między 18 stycznia a 5 lutego, miało 
miejsce ponad 717 pożarów na 467 000 ha. 

W Australii (AUST) pożary są bardzo powszechne ze względu na suchy 
klimat, niskie opady deszczu, wysoką temperaturę i gęstą roślinność. Sezon 
2015-16 był druzgocący w Australii pod względem zniszczeń spowodowanych 
pożarami lasów. Odnotowano trzy duże pożary, które dotknęły ponad 300 000 
ha.  

 

Rys. 13. Analiza liczby pożarów w poszczególnych krajach. Opracowanie właśnie na 
podstawie WILDHOPPER-The first firefighting drone using an innovative water nebulization 

technology, DRONE HOPPER S.L. (www.drone-hopper.com). 

 

Bardziej szczegółowa analiza liczby pożarów została przeprowadzona i 
pokazano to na rysunku powyżej. Można zauważyć, że oprócz USA, krajem o 
największej liczbie pożarów rocznie jest Wielka Brytania, a następnie Włochy. 
Polska znajduje się na siódmym miejscu z rozważanych regionów. 
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9. Lotnicze przeciwpożarowe systemy gaśnicze 

(a) Pojazdy załogowe: W tej chwili istnieją dwa główne lotnicze urządzenia 
przeciwpożarowe: samoloty załogowe i załogowe śmigłowce. Posiadają 
wysokie koszty eksploatacji, które mogą osiągnąć 35 mln euro i wiele 
ograniczeń operacyjnych, takich jak brak możliwości działania w nocy. 

 

(b) Bezzałogowe statki powietrzne (UAV), powszechnie znane jako drony. 

NITROFIREX: Rozwiązanie oparte na małych autonomicznych hydroplanach 
uruchamianych z dużego samolotu transportowego (tj. A400M). System nie jest 
certyfikowany do użytku komercyjnego. Brak znanych testów scenariuszy lub 
prototypów. Niezwykle skomplikowana procedura użycia: 

• Konieczność przewiezienia ich innym samolotem do miejsca pożaru, 
• Brak możliwości ponownego załadowania wody lokalnie (w 

rzeczywistości, operacja jednorazowa), 
• Operacja multi-drone (rój): nie uwzględniona w żadnych przepisach 

certyfikacyjnych na calym swiecie, 
• Brak kontroli wzrokowej pilota, 
• Złożone problemy bezpieczeństwa i certyfikacji oraz zabezpieczeń w 

przypadku potencjalnego zagrożenia zderzeniem z innymi statkami 
powietrznymi, 
• Brak zmiany metody uwalniania wody (tak samo jak w przypadku 

wodnosamolotów, ale przy mniejszej ilości wody), 
• Potrzeba użycia kontrolowanej przestrzeni powietrznej, aby dotrzeć do 

punktu lądowania. 

 

 

c) Pojedynczy samolot. Rozwiązanie oparte na małych autonomicznych 
samolotach hydroplanowych uruchamianych z lotniska. Nie jest certyfikowany 
do użytku komercyjnego. Zbudowany prototyp. Brak wiadomości o testowaniu 
rzeczywistych scenariuszy. Mniej skomplikowana operacja, ale także 
oczekiwania dotyczące wydajności. 

• Potrzeba infrastruktury umożliwiającej start i lądowanie samolotów blisko 
występowania pożaru, 
• Lokalizacja (ograniczony zasięg), 
• Brak możliwości ponownego załadowania wody lokalnie (w 

rzeczywistości, operacja jednorazowa) 
• Konieczność korzystania z kontrolowanej przestrzeni powietrznej w celu 

dotarcia do lokalizacji i punktu lądowania, które nie podlegają certyfikacji 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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• Brak zmiany metody uwalniania wody (tak samo jak w przypadku 
wodnosamolotów, ale przy mniejszej ilości wody). 

 

 

 

10. Normy i certyfikacja 

Reguły dotyczące międzynarodowego wykorzystania dronów są obecnie 
zdefiniowane na poziomie ONZ przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa 
Cywilnego (ICAO). Dopuszcza ona użytkowanie RPAS w niewydzielonej 
przestrzeni powietrznej pod warunkiem udzielenia zgody przez właściwy 
podmiot krajowy. Tego rodzaju autoryzacje są ograniczone do konkretnego typu 
operacji w konkretnych warunkach, żeby zapewnić jak największe 
bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej. Niektóre pań- stwa członkowskie UE 
uchwaliły już własne regulacje dotyczące wykorzystania lekkich dronów (m.in. 
Niemcy, Francja i Polska). Pozwala to na uniknięcie każdorazowego 
uzyskiwania autoryzacji od właściwych podmiotów krajowych przed 
wykonaniem lotu. Tego rodzaju autoryzacje nie zawsze są jednak uznawane 
międzynarodowo i nie pozwalają na loty na terenie całej Unii.10 

Zasady użytkowania europejskiej przestrzeni powietrznej zostały ustalone 
wspólnie przez Komisję Europejską, ICAO oraz EUROCONTROL w ramach 
rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej 923/2012 – SERA31. 
Wyróżnione zostały w nich jednak wyłącznie balony wolne bezzałogowe, 
pozostawiając inne statki bezzałogowe jako podlegające wspólnym zasadom 
dla wszystkich statków powietrznych.11 

Zdalnie sterowane statki powietrzne o masie operacyjnej powyżej 150 kg 
podlegają przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
216/200812, a więc ich działanie jest w kompetencji Europejskiej Agencji 
Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). W Załączniku II do tego rozporządzenia 
wśród wyłączeń wymienione są w punkcie i) „bezpilotowe statki po- wietrzne o 
masie operacyjnej nieprzekraczającej 150 kg”13. Wynika z tego, że RPA lżejsze 

                                                                 
10 Komisja Europejska, Remotely Piloted Aviation Systems (RPAS) – Frequently Asked 
Questions, Bruksela 2014. 
11 Gregorski M., Regulacje dotyczące bezzałogowych statków powietrznych w prawie 
międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej, Centrum Europejskie Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2016. 
12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 216/2008 z dnia 20 lu- tego 2008 
r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Eu- ropejskiej 
Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/ EWG, 
rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE, Dz. Urz. UE L 79/1 z 19.3.2008. 
13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 216/2008 z dnia 20 lu- tego 2008 
r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Eu- ropejskiej 
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niż 150 kg są regulowane przez przepisy krajowe państw członkowskich, 
natomiast cięższe podlegają jurysdykcji EASA. Warto zwrócić w tym miejscu 
uwagę na fakt, że „mniejsze bezzałogowe statki powietrzne”14 podlegają w 
prawie unijnym dyrektywie 2009/48/EC15. Z definicji są to produkty 
przeznaczone do użytku dla dzieci poniżej 14. roku życia. W niektórych 
przypadkach zakwalifikowanie danego statku powietrznego może być więc 
dodatkowo utrudnione. Zgodnie z wykładnią EASA16 „mniejsze bezzałogowe 
statki powietrzne” podlegają na równi z modelami latającymi rozporządzeniu 
923/2012 – SERA. 

Obecnie obowiązujące regulacje prawne można podzielić na dwie kategorie: 
istniejące już wcześniej regulacje, których interpretację można rozciągnąć także 
na statki bezzałogowe, oraz nowe przepisy ustanawiane specjalnie na potrzeby 
dronów. W przypadku pierwszej kategorii pojawiają się problemy wynikające z 
różnic między statkami załogowymi a bez- załogowymi. Technologia zmienia 
się na tyle szybko, że także przepisy odnoszące się bezpośrednio do statków 
bezzałogowych mogą nie być do końca adekwatne. Nie ulega wątpliwości, że 
obszar statków bezzałogowych powinien być uregulowany na poziomie 
międzynarodowym, podobnie jak uregulowane są loty załogowe. Wynika to z 
konieczności zapewnienia bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej. 

Podejmowane są próby opracowania jednolitych przepisów, zarówno na 
poziomie UE, jak i całego świata (przez ICAO). Przez analogię do lotów 
załogowych można oczekiwać, że podstawowe ramy prawne będą wyznaczone 
przez ICAO. Kwestie bardziej szczegółowe mogą być regulowane na poziomie 
poszczególnych państw albo grup państw (np. UE). Prace nad uregulowaniem 
obszaru lotów bezzałogowych w UE rozpoczęły się w 2011 r. Problem został już 
wtedy dostrzeżony, ale popularność dronów była wtedy zdecydowanie mniejsza 
niż obecnie. Utrudnieniem jest konieczność koordynowania prac bardzo wielu 
zaangażowanych instytucji. 

Ponieważ nie istnieją obecnie spójne regulacje na poziomie 
międzynarodowym oraz UE, tworzone są przepisy krajowe. Im więcej istnieje 
takich odrębnych systemów, tym trudniejsza będzie ich późniejsza integracja. 
Wzrasta także zagrożenie wystąpienia zdarzeń lotniczych z udziałem UAV z 
powodu ciągle zwiększającej się liczby statków, niekontrolowane- go ich 
użytkowania oraz braku wymagań dotyczących wyposażenia i kwa- lifikacji 
pilota. Brak kontroli oznacza też większe możliwości dla działań przestępczych 
oraz ataków terrorystycznych. Cechy dronów sprawiają, że są one bardzo 
wygodnym i anonimowym narzędziem do popełnienia deliktu. Z tego powodu 
obecnie opracowywane są różne metody przeciw- działania takim czynom, 
wykorzystujące np. zakłócanie komunikacji albo fizyczne przechwytywanie 
statków. 

                                                                                                                                             

Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/ EWG, 
rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE, Dz. Urz. UE L 79/1 z 19.3.2008. 
14 Minidrony o masie poniżej 1 kg. 
15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. 
w sprawie bezpieczeństwa zabawek, CELEX 32009L0048. 
16 EASA, Transposition of Amendment 43 to Annex 2 to the Chicago Convention on remotely 
piloted aircraft systems (RPAS) into common rules of the air, 3.04.2014, pkt. 2.4.5.4.2 Toy 
aircraft. 
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Warto też zwrócić uwagę na wpływ sytuacji prawnej na gospodarkę. Z jednej 
strony niepełne regulacje mogą oznaczać większą sprzedaż i zyski dla 
producentów. Urządzenia mogą być tańsze, bo nie muszą spełniać 
specyficznych wymogów. Jeśli istnieją wyłącznie regulacje na poziomie 
krajowym, to producent może wybrać kraj z mniej restrykcyjnymi wymogami. 
Sam proces zakupu też jest prosty, ponieważ nie wymaga dodatkowych 
czynności ani kosztów. Być może brak regulacji można uznać za jeden z 
powodów tak szybkiego rozwoju tej branży. Z drugiej jednak strony 
uregulowanie obszaru lotów bezzałogowych jest bardzo korzystne dla 
gospodarki. Powstaje wiele nowych firm, miejsc pracy, a sektor gene- ruje 
zyski. Brak regulacji międzynarodowych daje też pewną korzyść dla krajowych 
legislatorów. Mają wtedy oni większą kontrolę nad systemem prawnym w kraju 
oraz mogą łatwiej osiągnąć spójność z innymi przepisami i wymaganiami 
technicznymi. 

Można założyć, że ICAO doprowadzi do końca trwający obecnie proces 
tworzenia przepisów dotyczących lotów bezzałogowych. Zgodnie z art. 37 
konwencji chicagowskiej wszystkie strony konwencji są zobowiązane do 
dostosowywania swojego prawa do jej postanowień. Należy jednak zwrócić 
uwa- gę na fakt, że Unia Europejska jako podmiot nie jest stroną konwencji, 
chociaż wszystkie państwa członkowskie są stronami. Oznacza to, że UE nie 
jest zobligowana do tworzenia prawa spójnego z konwencją. W takiej sytuacji 
UE przez EASA kontynuuje prace nad własnymi regulacjami w obszarze lotów 
bezzałogowych. Tym samym państwa członkowskie UE będą zobligowane z 
jednej strony do przestrzegania przepisów ICAO (której są stronami), a z drugiej 
strony do przepisów UE. Poza tym istnieć będą jeszcze krajowe przepisy w tym 
zakresie, które mogą być sprzeczne z nowymi regulacjami. W przypadku takich 
kolizji wyższość będzie miało prawo unijne17. 

 

Podsumowanie 

  

Według ostatnich badań Goldman Sachs, globalny przemysł gaśniczy 
związany z dronami szacuje się na 716 mln euro (881 mln dolarów) w USA18. 
Całkowity rynek dronów gaśniczych szacuje się na wartość 1.530 mln euro. Na 
przykład w Stanach Zjednoczonych 69 z 347 agencji bezpieczeństwa 
publicznego, które zakupiły drony (2009 i 2017) było strażami pożarnymi. Do 
2023 r. rynek zostanie wyceniony na 1,8 mld EUR. 

Drony prawdopodobnie będą jedną z kolejnych dużych zmian w straży 
pożarnej. Pomimo rosnących przykładów sposobów ich wykorzystania przez 
straż pożarną, obecnie systemy bezzałogowe zasadniczo wykorzystywane są 
do monitorowania i nadzoru. W tym sensie drony oferują doskonałą okazję do 
oceny informacji ze znaczących incydentów i wydarzeń na dużą skalę, które 
mogą zapewnić dowódcy zdarzenia dodatkową świadomość sytuacyjną. 

                                                                 
17 Gregorski M., Regulacje dotyczące bezzałogowych statków powietrznych w prawie 
międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej, Centrum Europejskie Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2016. 
18 Drones in Firefighting: How, Where and When They're Used. 
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Zaangażowane w świadomość sytuacyjną urządzenia te mogą być wyposażone 
w kamery wideo do przechwytywania wideo i / lub dostarczania obrazu na 
żywo. UAV wyposażone w kamery (wideo i podczerwień) mogą również 
zapewniać w czasie rzeczywistym przegląd rozprzestrzeniania się pożarów i 
potencjalną zagrożenie dla strażaków i okolicznych społeczności znajdujących 
się w obszarze objętym pożarem. 

Potencjał dronów w gaszeniu pożarów nie kończy się na monitorowaniu. 
Tendencja branży zmierza w kierunku wykorzystania UAV jako rzeczywistych 
„pojazdów strażackich” podczas operacji gaśniczych19. W tym sensie trwają 
testy mające na celu zdalne sterowanie UAV w celu podnoszenia wody i 
dostarczania jej tam, gdzie jest to konieczne do gaszenia ognia. Podstawowy 
warunek użycia jest tutaj oczywisty: posiadanie drona do dyspozycji straży 
pożarnej po przybyciu do obszaru objętego żywiłem pożaru. Pozwoliłoby to 
strażakom oraz postronnym ludziom nie tylko pozostać w bezpiecznej 
odległości od pożaru, ale także działać z niezwykle korzystnego punktu 
widzenia. Nie jest zaskoczeniem, że organy ścigania są również 
zainteresowane UAV, ponieważ mogą one zmniejszać ryzyko i zwiększać 
użyteczność transferowanych danych, które mogą pomóc w opracowaniu 
bardziej świadomej strategii i taktyki realizacji określonego celu. 

Obecnie drony są coraz częściej wykorzystywane przez strażaków do 
monitoringu. Urządzenia te są wyposażone w kamery wideo do 
przechwytywania wideo i / lub dostarczania obrazu na żywo. UAV wyposażone 
w kamery (wideo i podczerwień) mogą, jak już wcześniej wspomniano, 
zapewniać w czasie rzeczywistym przegląd rozprzestrzeniania się pożarów 
terenów i potencjalnych zagrożeń dla strażaków biorących udział w akcji 
gaśniczej oraz okolicznej społeczności. Jednak poza tymi zastosowaniami 
wykorzystanie UAV do realizacji operacji gaśniczych (uwalnianie wody w celu 
gaszenia pożaru) jako alternatywy i / lub uzupełnienia załogowych statków 
powietrznych jest nadal nierozwiązanym wyzwaniem. Szansa na użycie dronów 
przeciwpożarowych jest ogromna, ale nadal istnieją ograniczenia 
technologiczne uniemożliwiające ich użycie, ponieważ muszą one obejmować 
niezwykle precyzyjny i skuteczny system uwalniania wody, który pozwala na 
użycie lekkiego, kompaktowego i zwrotnego bezzałogowego statku 
powietrznego zdolnego do transportu ciężkich ładunków wody mogącej uwolnić 
się nad ogniem, a jak dotąd nie udało się tego osiągnąć. Ponadto obciążenie i 
udźwig drona oraz system kontroli jest jednym z wyzwań technologicznych do 
pokonania. 

Według europejskiego systemu informacji o pożarach (EFFIS) każdego roku w 
UE występuje średnio 65 000 pożarów. W UE duże pożary (≥ 50 hektarów) 
stanowią 75% całkowitej spalonej powierzchni, co stanowi 2,6% całkowitej 
liczby pożarów. Pożary lasów wywołane przez człowieka stanowią około 95% 
ogólnej liczby pożarów. 

Półwysep Iberyjski - Hiszpania i Portugalia. W tym regionie przewiduje się 
średni wzrost temperatury od 2 do 3 stopni Celsjusza w miesiącach lipcu i 
sierpniu w porównaniu do obecnych temperatur, co oznacza większą liczbę 
wyjątkowo gorących dni w nadchodzących latach. Podobnie liczba dni 

                                                                 
19 Fire Technology: Using Drones In the Fire Service. 



Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica 

 

 
60 

 

deszczowych spadnie o 25% w tym okresie. Wzrost będzie jeszcze większy od 
2051 r. do 2075 r., ponieważ w tym okresie przewiduje się wzrost o 4 stopnie 
Celsjusza temperatury w miesiącach letnich, co jest krytycznym momentem dla 
pożarów. Ryzyko pożarów wzrasta również z powodu innych czynników 
meteorologicznych, takich jak przedłużające się susze. 

Duża liczba wypadków i ofiar powoduje konieczność ulepszenia i opracowania 
nowych środków gaśniczych w celu radzenia sobie z różnymi czynnikami, w 
których występują pożary. Ponadto ze względu na zmiany klimatu i nienormalne 
warunki pogodowe na Półwyspie Iberyjskim w ciągu ostatnich 30 lat, 
gwałtownie wzrosły pożary w sezonie letnim. 

Główny celem w Hiszpanii jest, w odniesieniu do występowania pożarów, 
zmniejszenie całkowitej powierzchni spalonej. Niemniej jednak, GF (Great Fire-
Wielkie Pożary) są powszechne, a liczba GF jest bardzo podobna do 
poprzednich dekad. Uważa się zatem, że kontrola dużych pożarów nie jest zbyt 
udana. 

Niedawno Portugalia została ponownie poważnie dotknięta pożarami. Ma to 
miejsce m.in. ze względu na bliskość i podobieństwo do hiszpańskiego klimatu. 
W 2016 r. spalonych zostało 64 443 hektary, z około 15 151 całkowitej liczby 
pożarów. 17 czerwca 2017 r. wydarzył się największy i najbardziej rozległy 
pożar w Portugalii, a jednocześnie najbardziej zabójczy w historii tego kraju i 
jeden z 11 najbardziej zabójczych na świecie od 1900 r. Portugalia ma 
niewielką kontrolę nad kwestiami zapobiegania i niwelowania skutków 
śmiertelnych. 

Podobnie jak w Portugalii i Hiszpanii, Włochy są jednym z krajów najbardziej 
dotkniętych przez pożary. W 2016 r. wybuchło 5 442 pożarów o ogromnych 
rozmiarach-GF, które spaliły 41 511 hektarów. Włochy dołożyły ogromnych 
starań w zakresie gaszenia pożarów i zapobiegania im, chociaż istnieją różnice 
między prowincjami. Z powodu pożarów w ubiegłym roku we Włoszech spłonęło 
30 000 hektarów. 

Grecja: Liczba pożarów i cechy klimatu w Grecji są podobne do Hiszpanii. 
Należy zwrócić uwagę na negatywny element Grecji w odniesieniu do ochrony 
przeciwpożarowej- liczne cięcia budżetowe, które miały miejsce w wielu 
różnych departamentach rządowych w wyniku kryzysu gospodarczego. 

Polska: Obecne warunki w Polsce charakteryzują się dość wysokim 
czynnikiem ryzyka pożarowego. Trzy warunki mają szczególny wpływ na 
wystąpienie ognisk: długie okresy niskich opadów, duża obecność turystów w 
lasach i wysokie zanieczyszczenie powietrza, co powoduje niszczenie-rozkład 
drzew, wytwarzając łatwopalny materiał. W 2015 r. w Polsce wystąpiła duża 
liczba pożarów. Co roku Polska przeznacza dużą część swojego budżetu na 
gaszenie pożarów (ponad 20 milionów EUR). Ponadto przewiduje się 
wdrożenie nowych środków mających na celu zwalczanie i zapobieganie 
pożarom, co świadczy o coraz większym znaczeniu zagrożenia pożarami w 
naszym kraju. 
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THE IMPACT OF REPORTING ON AVIATION SAFETY 

[WPŁYW RAPORTOWANIA NA POZIOM BEZPIECZEŃSTWA W 
LOTNICTWIE] 

 
Katarzyna BRZESKA*  
Tomasz BALCERZAK ** 

 
ABSTRACT: Security policy plays a significant role in every aviation organization 
activity. According to Regulation (EU) No 376/2014 of the European Parliament 
and of the Council every aviation organization has an obligation to possess 
safety management system and appropriate recording every incident, which 
had occurred in the this organization’s area. Also, the Regulation provides an 
incident classification affecting on the security level conducting flight operations.  
Since the popularization civil aviation, attention is paid on the safety flights. 
Thanks to this, in these days aviation is the one of the most safety mode of 
transportation. This has a positive effect on social trust for this transportation. In 
the era of globalization is very important to paying attention on the safety, which 
in flight operations is divided into the human factor and construction safety. The 
first factor is the most dangerous because this is the weakest in safety net. 
However, the high standards and well-defined procedures minimize level of risk 
to the minimum. On the safety level has an impact of incident reporting, where 
flight operations were made without patient of standards. Thanks to information 
about dangerous, which can occur during the flight, cabin crew can make the 
flight much more safety. For this was created safety culture for the minimize 
level of risk. In aviation is one of the principles – no punishment. That was 
created to find new solutions or improve the old solutions. This is the commonly 
used practice among the cabin crew. Cabin crew realize how important is 
reporting every situations, where is no fear of open reporting – despite the 
possibility of anonymous reports, most of people decide to gives personal 
information. This shows us how big is an awareness and responsibility in people 
in aviation world. Important factor is to realize how important has this actions, 
which are for the aviation society and for the travellers.  
 
STRESZCZENIE: Polityka bezpieczeństwa odgrywa znaczącą role w działalności 
każdej współcześnie funkcjonującej organizacji lotniczej. Zgodnie z 
Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/2018 z dnia 29 czerwca 2015r. nr 
376/2014 każda organizacja lotnicza ma obowiązek posiadania jasno 
zdeklarowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem i odpowiednie 
odnotowywanie wszelkiego rodzaju zdarzeń, które miały miejsce na terenie 
danej jednostki. Rozporządzenie ponadto stanowi klasyfikację wszelkiego 
rodzaju zdarzeń, mające wpływ na poziom bezpieczeństwa przeprowadzania 
operacji lotniczych. Od czasów upowszechnienia się lotnictwa cywilnego 
zwraca się szczególną uwagę na bezpieczeństwo wykonywanych lotów. Dzięki 
temu, obecnie lotnictwo jest jednym z najbardziej bezpiecznych środków 
transportu, co wpływa pozytywnie na zaufanie społeczne do tej formy
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 podróżowania. W dobie globalizacji koniecznym jest zwracanie uwagi na 
bezpieczeństwo, które w przypadku operacji lotniczych dzieli się pomiędzy 
bezpieczeństwo odnoszące się bezpośrednio do człowieka oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. Pierwszy czynnik najbardziej jest niebezpieczny, 
ponieważ jest to czynnik ludzki, który jest najsłabszym ogniwem w łańcuchu 
bezpieczeństwa. Niemniej jednak wysokie standardy szkoleń i dobrze 
sprecyzowane procedury, minimalizują ryzyko do minimum. Na poziom 
bezpieczeństwa niewątpliwie ma wpływ raportowanie wszelkiego rodzaju 
zdarzeń, które nie zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 
Dzięki informacji o zagrożeniach, jakie mogą spotkać załogę w trakcie lotu, 
personel pokładowy dzięki odpowiedniemu wyszkoleniu i przygotowaniu, jest w 
stanie w znacznie bezpieczniejszy sposób przeprowadzić daną operację 
lotniczą. Do tego celu została stworzona kultura bezpieczeństwa, która ma 
właśnie na celu obniżenie do minimum ryzyka wynikające z wykonywania 
danego zadania lotniczego. Raportowanie nie ma na cel karanie, tylko 
znalezienie nowych rozwiązań lub udoskonalenie już istniejących. Jest to 
powszechnie stosowana praktyka wśród personelu lotniczego. Załoga lotnicza 
zdaje sobie sprawę z istoty informowania o różnego rodzaju sytuacjach, gdzie 
nie ma obawy przed jawnym raportowaniem – mimo możliwości wykonywania 
anonimowych zgłoszeń, znaczna część osób decydujących się na taki ruch, 
jawnie podaje swoje dane. Pokazuje to dużą świadomość i odpowiedzialność 
osób w świecie lotniczym. Ważnym czynnikiem jest uświadomienie sobie istoty 
stosowania tego typu działań, które mają służyć całej społeczności lotniczej, jak 
i osób podróżujących. 
 
KEYWORDS: Risk, Reporting, Safety, Safety in Aviation Safety Flight, Air Law, 
Mistake, Safety Management, Safety Culture. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: ryzyko, raportowanie, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo w 
lotnictwie, bezpieczeństwo lotu, prawo lotnicze, błąd, zarządzanie ryzykiem, 
kultura bezpieczeństwa. 

 

1. Wstęp 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa w lotnictwie istotna jest zasada „no 
punishment”, wobec której nie można wyznaczać kary za nieświadomie 
popełnione błędy w trakcie zadania lotniczego. Tak jak stanowi to punkt 2 
artykułu 1 Rozporządzenia „Jedynym celem zgłaszania zdarzeń jest 
zapobieganie wypadkom i incydentom, a nie przypisywanie winy lub 
odpowiedzialności”.1 Raportowanie odstępstw od zadanych procedur, nawet 
jeśli w końcowym efekcie nie przyczyniło się to do zagrożenia, powinno być na 
porządku dziennym. Takie postępowanie w bardzo łatwy sposób przyczyni się 
do znacznego wzrostu bezpieczeństwa. Dochodzi tutaj do efektu zwanego 
„error iceburg” mówiącego o tym, że rozpatrywany wypadek lotniczy jest 
zaledwie wierzchołkiem góry lodowej, gdzie składowe jej przyczyniły się do 
katastrofy. Poza składowymi takimi jak czynnik ludzki, czy wadliwość 
mechanizmów, kluczowym faktem jest wcześniejszy brak raportowania zdarzeń 
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o podobnym charakterze, które nie przyczyniły się do utraty bezpieczeństwa. W 
bardzo dokładny sposób zobrazowuje to Prawo Heinri’ego, mówiące o tym, że 
na jeden wypadek, składa się 30 groźnych incydentów, 300 sytuacji będących 
blisko zagrożenia oraz ponad 3000 odchyleń od standardowej procedury, o 
charakterze podobnym, które jednak nie wpłynęły na pogorszenie 
bezpieczeństwa, w danej operacji lotniczej2. Kluczem do sukcesu jak widać jest 
informowanie o wszelkich, poza proceduralnych zdarzeniach. Powszechne 
działania tego typu wpłyną bezpośrednio na podwyższenie stanu 
bezpieczeństwa w lotnictwie, ze względu że będzie odpowiedni czas i 
odpowiednie dane do wypracowania pewnych nowych regulacji, czy 
uaktualnienia obecnych. Eliminacja najmniejszego czynnika będącego 
zagrożeniem, wpływa bezpośrednio na minimalizację zagrożeń.  

Według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 
istotnym jest by dokonywać wszelkich starań w celu eliminacji wypadków 
lotniczych3. Ryzyko wzrostu wypadków sukcesywnie będzie się zwiększał z 
uwagi na wzrost wszelkiego rodzaju operacji lotniczych. W celu minimalizacji 
niebezpiecznych zdarzeń lotniczych, ważnym jest odpowiednie raportowania 
wszelkiego rodzaju zdarzeń lotniczych, nie będących zgodnymi z odpowiednimi 
procedurami. W tym celu istotnym jest utrzymywanie stanu bezpieczeństwa na 
tym samym co obecnie, lub jeśli to możliwe jeszcze niższym poziomie. Aby 
mogło to nastąpić konieczne jest nieustanne identyfikowanie zagrożeń i 
umiejętność odpowiedniej interpretacji zebranych danych. Na tej podstawie 
możliwie jest wypracowanie nowych procedur lub też udoskonalenie już 
istniejących. 

 
2. Kultura bezpieczeństwa w lotnictwie 

Znajomość kultury bezpieczeństwa i jej przestrzeganie jest istotne z punktu 
widzenia bezpieczeństwa. Jej nadrzędnym celem jest ciągłe podwyższanie 
poziomu bezpieczeństwa w lotnictwie, przez zgłaszanie zdarzeń lotniczych. 
Późniejsza analiza tych zgłoszeń ma na celu znalezienie nowych rozwiązań lub 
udoskonalenie już istniejących, które odpowiedzialne są za minimalizacje 
zagrożenia. Dzięki niej możliwa jest eliminacja wszelkich czynników, 
wpływających negatywnie na bezpieczeństwo. Ważnym aspektem jest tutaj 
uświadomienie sobie faktu, że kulturę bezpieczeństwa określają przede 
wszystkim trzy czynniki kulturowe, którymi są: czynniki organizacyjne, 
zawodowe i narodowe4. Przedstawia nam to sytuację w której bez 
odpowiedniego porozumienia oraz stawiania bezpieczeństwa jako priorytet w 
danej organizacji, poziom bezpieczeństwa nie będzie się podwyższał. Podejście 
to jest nieprawidłowe, z uwagi na fakt, że lotnictwo jest najprężniej rozwijającą 
się dziedziną transportu, która z roku na rok staje się powszechniejsze. Brak 
zwracania uwagi na ten czynnik i brak chęci ciągłego udoskonalania jego 
poprzez m.in. raportowanie wszelkich odstępstw od norm spowoduje 
zwiększenie się wypadków lub poważnych incydentów lotniczych lub 

                                                                 
2 Taija Lahtinen, Radio speech communication and workload in military aviation: a human 
factors perspective, University of Oulu, Oulu 2016 
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r.  
4 Podręcznik Zarządzania Bezpieczeństwem (SMM) Załącznik do wytycznych Nr 11 Prezesa 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 listopada 2015 r.  
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przynajmniej zachowa na obecnym poziomie, co nie wpłynie na wzrost zaufania 
społeczeństwa na ten środek transportu. Celem tego podejścia jest zwracanie 
uwagi na zagrożenia w lotnictwie i szukanie coraz to lepszych rozwiązań i 
udoskonaleń.  

Przyjęta w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku polityka „no-
punishment culture” zapoczątkowała w lotnictwie pewien etap, w którym nie 
szuka się winnych, tylko przyczynę, w celu dążenia do jej wyeliminowania dla 
poprawy bezpieczeństwa. Mimo słusznych założeń, jej dużą wadą jest brak 
odpowiedniego wskazywania winnych/poszkodowanych w niebezpiecznych 
sytuacjach. Początkowo przyjęło się twierdzić, że system jest co do zasady 
bezpieczny, natomiast błąd ludzki jest zagrożeniem. Dzisiaj przyjęło się 
odwrotne spojrzenie na politykę bezpieczeństwa – system nie jest idealny, a 
błąd spowodowany przez człowieka są wynikiem luk w systemie 
bezpieczeństwa.5  

Według James’a Reason’a, twórcy terminu Just Culture, w lotnictwie nie 
istnieją tylko dwie skrajności. Pomiędzy zachowaniami niedopuszczalnymi, a 
nieumyślnymi zachowaniami niebezpiecznymi istnieje przestrzeń, w której nie 
da się jednoznacznie orzec czy za dane zdarzenie należy się kara, czy też nie. 
Twórca tej teorii wskazuje algorytm postępowania w postaci diagramu, który 
przedstawia schemat malejącej winy za dane niebezpieczne zdarzenie (rys.1)6. 

 
Rysunek 1 Drzewo decyzyjne przedstawiające powstawanie sytacji niebezpiecznych; 

źródło:A Roadmap To a Just Culture: Enhancing The Safety Environment, GAIN 
Working Group, First Edition, September 2004 

                                                                 
5 E. Liszka, Just Culture – Nowe zasady w systemie zarządzania bezpieczeństwem w portach 
lotniczych, Ius Novum, 1/2017 
6 A Roadmap To a Just Culture: Enhancing The Safety Environment, GAIN Working Group, 
First Edition, September 2004 
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Zgodnie z przyjętą definicją przez Komisją (UE) kultura bezpieczeństwa 
„oznacza kulturę, w ramach której operatorzy z „pierwszej linii frontu” lub 
pozostali nie są karani za działania, zaniechania lub podjęte przez nich decyzje, 
które są wynikiem ich doświadczenia i wyszkolenia, natomiast nie toleruje się 
poważnego zaniedbania, umyślnych przewinień lub działań ze szkodą”7. 
Personel lotniczy nie powinien odczuwać strachu przed zgłaszaniem 
wszelkiego rodzaju sytuacji niebezpiecznych. W tym celu każda organizacja 
lotnicza powinna zdawać sobie sprawę, że informowanie o tego typ sytuacjach 
ściśle powiązane jest z bezpieczeństwem. Głównym celem just culture jest 
poprawa bezpieczeństwa, przy jednoczesnym sprawiedliwym podejściu do 
każdej z osób w danym raporcie. Nie należy jednak tego mylić z brakiem 
wyciągania konsekwencji, jeśli jest taka konieczność. Sprawiedliwość polega 
tutaj na indywidualnym rozpatrywaniu osobno każdej z sytuacji. Znalezienie 
błędu przez komisję odpowiedzialną za zbadanie danej sprawy, nie ma na celu 
wyciągnięcie konsekwencji wobec danej osoby, ale znalezienie odpowiedzi 
dlaczego dany błąd zaistniał i jakie czynności mogą zostać podjęte na poziomie 
przepisów czy czynności zalecanych, w celu minimalizacji 
prawdopodobieństwa, że w przyszłości zaistnieje podoba sytuacja.8 

 

3. System zarządzania bezpieczeństwem  

System zarządzania bezpieczeństwem ma na celu zapewnienie odpowiednich 
warunków przeprowadzania wszelkich operacji lotniczych. Powinien mieć na 
celu znalezienie kompromisu pomiędzy bezpieczeństwem, a ekonomią. Nie 
ulega wątpliwości, że zarządzanie finansami, niezależnie od rodzaju firmy czy 
organizacji jest bardzo istotne, jednakże w lotnictwie nie można pozwolić sobie 
na patrzenie tylko na finanse, bez uwzględniania w całym procesie 
bezpieczeństwa. Kompromis pomiędzy tymi dwoma aspektami powoduje nam, 
że obracamy się w przestrzeni bezpiecznej (rys.2). Bezkrytyczne zwracanie 
uwagi tylko na jeden z aspektów, z punktu widzenia organizacji, jest 
niewłaściwym zarządzaniem daną jednostką. Ślepe podążanie tylko i wyłącznie 
za zyskiem i dążeniem do maksymalizacji przychodów, w pewnym momencie 
spowoduje upadłość danej firmy, przez niewłaściwe zarządzanie finansami. 
Natomiast uwaga skierowana tylko na coraz to wyższe i bardziej rygorystyczne 
aspekty mające na celu maksymalny poziom bezpieczeństwa, spowoduje 
upadłość danej organizacji. Dobre wypośrodkowanie celów kierowanych na 
zysk, oraz na wzrost poziomu bezpieczeństwa daje nam obracanie się w 
przestrzeni bezpieczeństwa, w której jednocześnie oba te aspekty są brane pod 
uwagę.  

                                                                 
7 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 691/2010 z dnia 29 lipca 2010r. 
8 E. Liszka, Just Culture – Nowe zasady w systemie zarządzania bezpieczeństwem w portach 
lotniczych, Ius Novum, 1/2017 
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Rysunek 2 Przestrzeń bezpieczeństwa; źródło:  
Podręcznik Zarządzania Bezpieczeństwem (SMM) Załącznik do wytycznych Nr 11 

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 listopada 2015 r. 
 

Jak stanowi encyklopedia PWN, zarządzanie jest zbiorem działań 
zmierzających do osiągnięcia określonego celu związanego z interesem 
danego przedmiotu zarządzania. Realizowana jest przy pomocy planowania, 
organizowania, przewodzenia oraz kontrolowania9. Nie ulega wątpliwości, że 
żadne przedsiębiorstwo nie może sobie pozwolić na brak przychodów, tak więc 
nie mniej istotnym czynnikiem w danej organizacji jest ekonomia. Wynika z tego 
jednoznacznie, że zarządzanie jest to ogół czynności podejmowanych przez 
daną firmę w celu zdobycia określonych celów i prawidłowe funkcjonowanie na 
rynku. Specyfika wszelkich firm lotniczych ma to do siebie, że jej przychody w 
pewien sposób uwarunkowane są poziomem zaufania ze strony społeczeństwa. 
Z tej uwagi, dobrze zorganizowany system zarządzania bezpieczeństwem 
powinien zawierać w sobie: prawidłowo zorganizowaną politykę 
bezpieczeństwa (wykwalifikowany zarząd nastawiony zarówno na zyski, jak i na 
poprawę poziomu bezpieczeństwa, personel z zakresu zarządzania 
bezpieczeństwem oraz dokumentacja SMS), zarządzanie ryzykiem 
(identyfikacja zagrożeń oraz próba przeciwstawienia się im), zapewnienie 
bezpieczeństwa oraz promowanie bezpieczeństwa.10 Na końcowy wypadek 
lotniczy nie wpływa tylko i wyłącznie jedna sytuacja, jeden błąd. Jet to nałożenie 
się na siebie kilku luk w systemie bezpieczeństwa, które nie zostały wykryte w 
porę. Ukazuje to nam ideę modelu bezpieczeństwa sera Szwajcarskiego wg 
Jamesa Reason’a (rys. 3).  

                                                                 
9 https://encyklopedia.pwn.pl [dostęp: 24.02.2019r.]  
10 K. Łaskarzewska, Ewolucja bezpieczeństwa lotów w XX w., Doctrina. Studia społeczno-
polityczne 10/2013 (PL ISSN 1730-0274) 
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Rysunek 3 Model bezpieczeństwa Sera Szwajcarskiego; źródło: 

ACRP Report 1: Safety Management System for Airports Volume 2: Guidebook, The 
Federal Aviation Adminstration, 2009 

 

Jedna sytuacja jest jak „dziura” w serze, a plastry sera poustawiane są 
równoległe do siebie. Gdy zaszło pewne ryzyko dla bezpieczeństwa 
wykonywania danej operacji lotniczej, wówczas nie ma jeszcze wypadku czy 
incydentu lotniczego. Wypadek lub incydent mamy dopiero wówczas, gdy 
ryzyko to nie zostanie zatrzymane przez warstwy bezpieczeństwa w lotnictwie a 
więc początkowa sytuacja niebezpieczna przejdzie przez wszystkie dziury w 
każdej z warstw.  

Według raportu światowej Organizacji Zdrowia (World Helath Organization 
WHO) odnośnie bezpieczeństwa na drogach, każdego roku umiera 1.35 miliona 
ludzi11. Natomiast jak podaje Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa 
Cywilnego (International Civil Aviation Organization ICAO) w swoich 
statystykach, w 2018 roku ofiary śmiertelne wyniosły 513 ofiar w lotach 
komercyjnych samolotami powyżej 5.7 tony12. Czynnikiem nie mierzącym 
bezpośrednio w przychodzie danej firmy jest bezpieczeństwo, czyli ogół 
składowych, w tym czynnik ludzki czy uwarunkowania techniczne. Wszelkiego 
rodzaju organizacje lotnicze nie stanowią tutaj wyjątku i z tej uwagi istotnym 
czynnikiem jest odpowiednie zarządzanie wszelkimi dostępnymi zasobami 
przez dany zarząd13. W tym celu został wprowadzony i jest powszechnie 
używany System Zarządzania Bezpieczeństwem (Safety Manegement System 
SMS). Jego celem jest identyfikacja zagrożeń i na tej podstawie 
minimalizowanie ryzyka wynikającego z wszelkiego rodzaju operacji lotniczych.  

 

                                                                 
11 Global Status Report on Road Safety 2018, Geneva: World Health Organization: 2018 
12 https://www.icao.int/safety/iStars/Pages/Accident-Statistics.aspx [dostęp: 25.02.2019r.] 
13 A. Konert, P. Kasprzyk, P. Łaciński, Podstawy prawne zarządzania bezpieczeństwem w 
lotnictwie cywilnym, w: Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie, K. Łuczak (red.), Katowice 
2016, s. 13 
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3.1. System zarządzania bezpieczeństwem wg ICAO 

Z uwagi na to, że lotnictwo rozwinęło się na szeroką skalę i w dalszym ciągu 
się rozwija, koniecznym było utworzenie pewnej międzynarodowej organizacji, 
umożliwiające spójne prawo dla wszystkich uczestników korzystających z 
przestrzeni powietrznej państw członkowskich. Dnia 7 grudnia 1944 roku 
została podpisana Konwencja w Chicago, potocznie nazywana konwencją 
chicagowską. Konwencja ta stanowi o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, 
gdzie dzięki temu, że została ona uchwalona, w tym samym roku powstała 
Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation 
Organization ICAO). Wszystkie państwa członkowskie ICAO zobowiązane są 
do przestrzegania norm i zaleceń wystosowanych przez ICAO. Ustanowione 
jest to w formie załączników do konwencji chicagowskiej, gdzie obecnie jest ich 
19 i tak idąc od załącznika pierwszego jest to: licencjonowanie personelu, 
przepisy ruchu lotniczego, służba meteorologiczna dla międzynarodowej 
żeglugi powietrznej, mapy lotnicze, jednostki miar do wykorzystywania podczas 
operacji powietrznych i naziemnych, eksploatacja statków powietrznych, znaki 
przynależności państwowej oraz rejestracyjne, zdatność do lotu statków 
powietrznych, ułatwienia, łączność lotnicza, służby ruchu lotniczego, 
poszukiwanie i ratownictwo, badanie wypadków i incydentów, lotniska, ochrona 
środowiska, ochrona międzynarodowego lotnictwa cywilnego przed atakami 
bezprawne ingerencji, bezpieczny transport materiałów niebezpiecznych drogą 
powietrzną, zarządzanie bezpieczeństwem. Z punktu widzenia zarządzania 
bezpieczeństwem w żegludze powietrznej, najistotniejszymi załącznikami 
konwencji chicagowskiej są 2 załączniki:  

• Załącznik 13 – Badanie wypadków i incydentów statków powietrznych, 
• Załącznik 19 – Zarządzanie bezpieczeństwem. 

W załączniku 13 konwencji chicagowskiej w rozdziale 1 zostało 
wyszczególnione, jaka jest różnica pomiędzy wypadkiem, a incydentem. 
Pierwsza sytuacja odnosi się do sytuacji, w której osoba poniosła śmierć lub 
poważnego urazu w interakcji z konkretnym statkiem powietrznym (znajdowała 
się na pokładzie lub doznała bezpośredniego kontaktu ze statkiem 
powietrznym, statek powietrzny doznał uszkodzenia bądź zniszczenia 
strukturalnego oraz w przypadku gdy statek powietrzny zaginął lub dostęp do 
niego jest niemożliwy. Incydent zachodzi w momencie gdy dana sytuacja miała 
lub mogła mieć wpływ na bezpieczeństwo wykonywania lotu.14 Natomiast 
załącznik 19 w całości poświęcony jest zarządzaniu bezpieczeństwem. W 
rozdziale 5.1. Zbieranie danych dotyczących bezpieczeństwa zostało zawarte 
zalecenie dobrowolnego zgłaszania zdarzeń „w celu ułatwienia zbierania 
informacji o faktycznych lub potencjalnych niedociągnięciach w zakresie 
bezpieczeństwa niepodlegających systemowi obowiązkowego zgłaszania 
zdarzeń”.15 Ukazuje nam to, że już na poziomie przepisów przewidziane są 
zdarzenia nieobjęte obowiązkowym zgłaszaniem, ale dla celów ciągłego 
podwyższania poziomu bezpieczeństwa, jest to bardzo pożądana praktyka w 
lotnictwie. Przez to, że nie da się jednoznacznie z góry założyć wszystkich 

                                                                 
14 Załącznik 13 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Badanie wypadków i 
incydentów statków powietrznych, wydanie jedenaste, Lipiec 2016, ICAO 2016 
15 Załącznik 19 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Zarządzanie 
Bezpieczeństwem, wydanie pierwsze, Lipiec 2013, ICAO 2013 
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sytuacji, załączniki to nie tylko normy (ang. standards), które są obowiązkowe, 
ale i też umieszczone są tam zalecenia (ang. recommended practises), gdzie 
fakt ich stosowania leży w gestii każdego krajowego ustawodawcy tworzącego 
przepisy lotnictwa cywilnego, zwłaszcza o charakterze międzynarodowym16.  

 

3.2. System zarządzania bezpieczeństwem wg EASA 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (European Aviation Safety 
Agency EASA) została powołana do życia dla celów ujednolicenia przepisów 
lotniczych wewnątrz Europy. Jej głównym celem jest zapewnienie 
bezpieczeństwa i ochrony w lotnictwie cywilnym w Europie.17 Utrzymywanie 
wspólnych przepisów prawa lotniczego, zgodnych z wytycznymi ICAO, wpływa 
bezpośrednio na poziom bezpieczeństwa wszelkich operacji lotniczych. Duża 
ilość rozporządzeń wykonawczych jest właśnie na podstawie Załącznika 1918. 
Europejski Plan Bezpieczeństwa Lotniczego (The European Plan for Aviation 
Safety EPAS) ma nie tylko właśnie na celu monitorowanie obecnego poziomu 
bezpieczeństwa, ale przede wszystkim w jego roli leży ustalenie priorytetów i 
wdrażanie nowych udoskonaleń do rozwoju bezpieczeństwa w lotnictwie 
cywilnym w Europie19.  

Ponadto, EPAS zauważa kolejny problem wpływający na poziom 
bezpieczeństwa, jakim jest cyberbezpieczeństwo. Zauważa, że technika 
obecna w nowoczesnych samolotach wyposażona jest w systemy, które łączą 
się z ziemią w danym czasie. Z tej uwagi koniecznym jest zwracanie coraz to 
większej uwagi na niebezpieczeństwa wynikające z możliwości przechwycenia 
danego sygnału. Jest to o tyle niebezpieczne, ponieważ nie wynika z 
wewnętrznych czynników danej organizacji lotniczej, czy poziomu wyszkolenia 
danego personelu lotniczego, ale sytuacji zewnętrznych, na które mogą mieć 
wpływ wszelkiego rodzaju ataki terrorystyczne. 

 

4. Czynniki skutecznej poprawy poziomu bezpieczeństwa 

W celu funkcjonalnego zgłaszania wszelkich odstępstw od norm, istnieje 5 
cech wpływających na skuteczność raportowania bezpieczeństwa20. Składają 
się na to takie cechy jak: 

• Informacja, 
• Chęć, 
• Odpowiedzialność, 
• Uczenie się, 
• Elastyczność. 

                                                                 
16 A. Konert, P. Kasprzyk, P. Łaciński, Podstawy prawne zarządzania bezpieczeństwem w 
lotnictwie cywilnym, w: Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie, K. Łuczak (red.), Katowice 
2016, s. 12 
17 https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/easa_pl [dostęp: 08.03.2019r.] 
18 A. . Konert, P. Kasprzyk, P. Łaciński, Podstawy prawne zarządzania bezpieczeństwem w 
lotnictwie cywilnym, w: Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie, K. Łuczak (red.), Katowice 
2016, s. 17 
19 2019-2023 EPAS, Strategic priorities, enablers and key action, EASA Brochure 2019 
20 Podręcznik Zarządzania Bezpieczeństwem (SMM) Załącznik do wytycznych Nr 11 Prezesa 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 listopada 2015 r.  
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Nie ulega wątpliwości, że bez 2 pierwszych czynników raportowanie nie ma 
możliwości zaistnienia. Brak chęci wśród personelu lotniczego wpływa 
negatywnie na poziom raportowania. Wpływa na to wewnętrzne przekonanie 
każdego człowieka na konieczność takiego działania, jak i polityka danej firmy. 
Prawidłowe informowanie o czynniku ludzkim, jak i czynnikach technicznych 
oraz organizacyjnych, zmniejsza ryzyko popełnienia błędu, który był już 
wcześniej zrobiony. Wcześniejsza znajomość różnego rodzaju składowych na 
bezpieczeństwo, daje nam sytuację, w której przed przystąpieniem do 
wykonywania danego zadania lotniczego, załoga lotnicza jest świadoma 
pewnego rodzaju sytuacji, które mogą mieć miejsce. Daje to nam odpowiedni 
czas na reagowanie, ponieważ w nie jest ona wówczas zaskoczona i jest 
wstanie szybciej przejść do zaradzenia sobie z daną sytuacją. Wiadomym jest, 
że jest to niezwykle ważne, gdyż w trakcie lotu każda sekunda ma niezwykle 
duże znaczenie. Od strony zarządu pożądane jest zachęcanie swoich 
pracowników do tego typu działań. Zachęcanie to, poza szeregiem szkoleń czy 
innych form kształcenia swojego personelu w tematyce bezpieczeństwa, 
zawiera w sobie również różnego rodzaju bonifikaty dla pracowników za 
przestrzeganie konieczności raportowania. Nierozerwalnie wiąże się to z 
odpowiedzialnością, skupiającą w sobie prawidłowe dostarczanie wszelkich 
istotnych informacji w zakresie bezpieczeństwa, a to jest możliwe przy 
odpowiednim poziomie wyszkolenia, a zatem i wiedzy członków załogi w tym 
zakresie. Na podstawie doświadczenia, jak i wiedzy teoretycznej personel jest 
przygotowany do formułowania wniosków z systemów zbierania informacji 
odnośnie bezpieczeństwa. Ponadto mają w sobie wolę reformowania tych 
systemów, w celu polepszenia bezpieczeństwa. Do tego ważnym jest, by ludzie 
byli w tym zakresie elastyczni, co pozwali na raportowanie w konfrontacji z 
niespotykanymi okolicznościami.  

 

5. Polityka zarządzania bezpieczeństwa Międzynarodowego Portu 
Lotniczego w Katowicach 

System zarządzania bezpieczeństwem Międzynarodowego Portu Lotniczego 
w Katowicach zwraca szczególną uwagę na organizację lotniska, zakres 
odpowiedzialności, strategie oraz wszelkiego rodzaju procedury i obsługi 
techniczne wyposażenia lotniska.21 Bezpieczeństwo ruchu lotniczego skupia 
swoją uwagę na możliwych zagrożeniach, które mogą się wydarzyć. Zdaje 
sobie sprawę z ograniczonego obszaru manewrowania na lotnisku (pod 
hangarem, drogi kołowania, pas startowy), jak i przestrzeni powietrznej, gdzie 
przedmiotem analizy są sytuacje, które pojedynczo nie wpływają na poziom 
bezpieczeństwa, ale jednoczesne wystąpienie kilku z tych zdarzeń może 
doprowadzić do zdarzenia lotniczego.22 W ten sposób koncentruje się na 
zwracaniu uwagę na wszelkiego rodzaju czynniki mogące wpłynąć negatywnie 
na bezpieczeństwo.  

Zgodnie z obowiązującą polityką bezpieczeństwa, lotnisko Katowice-
Pyrzowice posiada swoją Instrukcję Operacyjną Lotniska, w której zostały 

                                                                 
21 Instrukcja Operacyjna Lotniska Katowice-Pyrzowice (EPKT) Tom I 
22 J. Skorupski, Hierarchiczny system zarządzania ruchem lotniczym – aspekty oceny 
bezpieczeństwa, Logistyka (ISSN 1231-5478) No 6, Instytut Logistyki i Magazynowania, 
Poznań 2008 
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zawarte działania mające utrzymać poziom ryzyka niebezpieczeństwa na 
akceptowalnym poziomie. Celem działania jest ograniczenie ryzyka i 
utrzymanie go na akceptowalnym poziomie. Do tego celu używa 6 wskaźników 
poziomu bezpieczeństwa, którymi są23:  

• Runway Incursion (RI),  
• Apron Excursion (AP E), 
• Apron Incrusion (AP I), 
• Częstotliwość zdarzeń z ptakami (BIRD), 
• Częstotliwość zdarzeń podczas obsługi naziemnej (RAMP), 
• Częstotliwość zdarzeń polegających na nieprawidłowym kontakcie 

podwozia statku powietrznego z nawierzchnią drogi startowej. 

RI związana jest z częstotliwością wtargnięcia na drogę startową, natomiast 
pozostałe dotyczą częstotliwością na płycie postojowej – AP E dotyczy 
wypadnięcia z niej, zaś AP I wtargnięcia. Wskaźnik AP I obejmuje wszelkiego 
rodzaju sytuacje, w których pojawiło się bezprawne pojawienie się pojazdu (lub 
osoby) na płycie postojowej, co nie było przewidziane procedurami czy 
wcześniejszą korespondencją. Proces identyfikacji zagrożeń w obrębie lotniska 
Katowice – Pyrzowice odbywa się na podstawie analizy każdego znaczącego z 
punktu widzenia bezpieczeństwa operacji lotniczych zdarzenia lotniczego. W 
tym celu, poza oczywistym zbieraniem informacji od personelu lotniska i 
wszelkiego rodzaju rejestru danych zdarzeń i operacji lotniczych, dokonuje się 
audytów bezpieczeństwa, inspekcji bezpieczeństwa, czy analizy trendu. 
Wszelkie tego typu działania mają na celu minimalizację prawdopodobieństwo 
wystąpienia danego ryzyka. Wystosowanie odpowiednich procedur 
bezpieczeństwa w oparciu o wytyczne organów zewnętrznych (EASA, ULC) 
oraz wewnętrzne doświadczenie i działania prewencyjne jest jak najbardziej 
konieczne.  

Analiza porównawcza roku 2017 i 2018 odnośnie ruchu lotniczego na lotnisko 
Katowice – Pyrzowice wykazuje, że działania wprowadzone na lotnisku w 
Katowicach dają oczekiwany skutek. Działania podjęte w celu prawidłowego 
zarządzania bezpieczeństwem, przy wzrastającym poziomie aktywności, dają 
oczekiwany skutek, w postaci utrzymania ryzyka na akceptowalnym poziomie.24 
W 2018 roku lotnisko to odnotowało wzrost liczby startów i lądowań o 18%, 
jednocześnie odnotowując spadek zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa 
operacyjnego o 3,52% - w roku 2017rok odnotowano 227 zdarzeń lotniczych, 
natomiast w roku było to już 219 zdarzeń operacji lotniczych. Wzrost 
bezpieczeństwa nie byłby możliwy, gdyby nie fakt ciągłego monitorowanie 
wszelkich zdarzeń w obrębie lotniska oraz raportowania przez personel 
pokładowy sytuacji, które przy innych okolicznościach (np. warunki 
meteorologiczne, poziom wyszkolenia personelu pokładowego) mogłoby 
doprowadzić do incydentu, bądź też wypadku lotniczego.  

                                                                 
23 Instrukcja Operacyjna Lotniska Katowice-Pyrzowice (EPKT) Tom I 
24 https://www.katowice-airport.com [dostęp: 11.06.2019r.]  
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Wykres 1 Statystyki SMS EPKT w 2018 roku, RAMP – obsługa naziemna, BA – 

hamowanie, USTERKA – usterka techniczna SP, GA – odejścia na drugie okrążenie, 
FUEL – rozlanie paliwa lotniczego, DG – transport materiałów niebezpiecznych, BS – 
bird strike, WILD – zderzenie z dziką zwierzyną, LASER – oślepienie laserem, APN 
EXC – wypadnięcie z płyty postojowej, APN INC – wtargnięcie na płytę postojową, 

TWY – wtargnięcie na drogę kołowania, RWY – wtargnięcie na drogę startową 
 

Na podstawie przeprowadzonych statystyk w roku 2018 roku, lotnisko 
Katowice-Pyrzowice odnotowało ruch, w którym obsłużono 4 838 149 
pasażerów. W odniesieniu do liczby startów i lądowań odbyło się ich łącznie 
41 007. W obu przypadkach Port Lotniczy odnotował wzrost względem roku 
2017. W tym ruchu włącza się 219 odnotowanych zdarzeń, gdzie odnotowano 
spadek liczby zgłoszeń względem roku wcześniejszego. Największy udział 
procentowy w zdarzeniach lotniczych miało odejścia na drugie okrążenie, bo 
jest to niemal 24% ze wszystkich odnotowanych zgłoszeń. Kolejno potem były 
zdarzenia związane zhamowaniem 12,33% oraz z transportem materiałów 
niebezpiecznych – niemal 12%. Zdarzenia wynikające z usterki technicznej 
samolotu były na poziomie niecałych 5,5%, natomiast odnotowano 15 wtargnięć 
na płytę postojową (6,8%), oraz odnotowano 1 wtargnięć na drogę startową 
(0,45%). Należy zwrócić tutaj szczególną uwagę na pojawiające się zdarzenia 
spowodowane oślepieniem lasera. W 2018 roku, Port Lotniczy w Katowicach 
odnotował 7 tego typu sytuacji, które są o tyle niebezpieczne, że są one ciężkie 
do wypracowania pewnych procedur podwyższających bezpieczeństwo, z 
uwagi na zewnętrzny charakter zdarzenia. 
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Podsumowanie 

  

Lotnictwo cywilne stało się jednym z najbardziej popularnych środków 
transportu do podróżowania. Dla zachowania odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa, niewątpliwie ważnym aspektem jest zarządzanie 
bezpieczeństwem. Ma ono na celu monitorowanie wszelkich negatywnych 
sytuacji, mogących w efekcie doprowadzić do incydentu lub wypadku 
lotniczego, jak i w końcowym efekcie próba ich wyeliminowania. Przez liczne 
badania i analizy z każdym rokiem poziom incydentów lotniczych maleje, co 
niewątpliwie pozytywnie wpływa na zaufanie społeczne do tego sposobu 
podróżowania. Człowiek, czyli tak zwany czynnik ludzki, jest najsłabszym 
ogniwem i nie da się go w 100% wyeliminować. Zdawanie sobie sprawy z tego i 
umiejętne zarządzanie zasobami ludzkimi, w efekcie daje nam jak najmniejszy 
poziom ryzyka wynikający z tego obszaru. Raportowanie jest niewątpliwie 
pożądaną praktyką od strony zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa. Im 
więcej zgłaszania wszelkiego rodzaju nieprawidłowości danej operacji lotniczej, 
tym mniej późniejszych wypadków, czy incydentów lotniczych. Wcześniejsze 
zauważenie danego czynnika niebezpiecznego, jest wstanie wypracować nowe 
procedury czy zalecenia wpływające na bezpieczeństwo lotu.  

Analiza statystyk roku 2018 Międzynarodowego Portu Lotniczego w 
Katowicach ukazuje nam ciągłą poprawę w zakresie bezpieczeństwa. Przy 
wzroście o 18% startów i lądowań, port lotniczy odnotował spadek zdarzeń 
dotyczących bezpieczeństwa operacyjnego – liczba ta zmalała o 8, względem 
roku 2017 i w 2018 roku wyniosła ona 219. Złożyły się na to bezpośrednie 
zagrożenia, jakim jest zderzenie z ptakiem czy dziką zwierzyną, ale również 
odejście na drugi krąg, czy zdarzenia w trakcie obsługi naziemnej, które w porę 
zauważone i wzięte pod uwagę, eliminują ryzyko zdarzenia lotniczego w trakcie 
lotu. 
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IMPACT OF AUTOMATIC AIRCRAFT CONTROL ON FLIGHT 
SAFETY 

[WPŁYW AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA STATKIEM 
POWIETRZNYM NA BEZPIECZEŃSTWO LOTÓW] 
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ABSTRACT: The work presents the phenomenon of automatic flight control of an 
aircraft. This is a great convenience used daily in thousands of aircraft every 
day. For the implementation of aviation tasks, small private and large passenger 
aircraft, such as Boeing and ATR. However, is it safe? The following analysis of 
accident and aviation accident reports will try to answer the key question 
whether automatic flight control systems are safe?.  
 
STRESZCZENIE:  
Praca przedstawia zjawisko automatycznego sterowania lotem statku 
powietrznego. Jest to wielkie ułatwienie wykorzystywane codziennie w 
tysiącach samolotów każdego dnia. Do realizacji zadań lotniczych, małych 
samolotów prywatnych oraz wielkich pasażerskich, jak Boeing czy ATR. 
Jednak, czy jest ono bezpieczne? Poniższa analiza raportów wypadków oraz 
zdarzeń lotniczych postara się odpowiedzieć na kluczowe pytanie czy system 
automatycznego sterowania lotem są bezpieczne? 
 
KEYWORDS: AFCS, Aviation Safety, Human Factor, Autopilot, Air Accident, 
Aviation Event. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: AFCS, bezpieczeństwo lotnicze, czynnik ludzki, autopilot, 
wypadek lotniczy, zdarzenie lotnicze 

 

1. Wstęp 

W lotnictwie, bezpieczeństwo – to „stan, w którym możliwość uszkodzenia 
ciała lub mienia jest zredukowana i utrzymywana na akceptowalnym poziomie 
lub powyżej tego poziomu poprzez ciągły proces identyfikacji zagrożeń i 
zarządzania ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa [1]. Podręcznik zarządzania 
bezpieczeństwem przedstawia, czym dokładnie jest definicja bezpieczeństwa w 
odniesieniu do przemysłu lotniczego. Celem publikacji jest przedstawienie
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 definicji bezpieczeństwa w aspekcie użycia systemów automatycznesterowania 
[AFCS - Auto Flight Control System] w lotnictwie, Celem jest również wpływ na 
postrzeganie systemów automatycznego sterowania przez pasażerów. Wysoki 
poziom bezpieczeństwa lotniczego, jest bardzo pożądany, dlatego właśnie 
postanowiono zbadać też aspekt dotyczący systemów zdalnego sterowania 
lotem. Celem badania AFCS, jest znalezienie ogólnej odpowiedzi na pytanie - 
Czy systemy te implementowane do statków powietrznych pozwalają na 
zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa? 

2. Przedmiot Oceny 

Ocena została zrealizowana na podstawie dokumentacji technicznej, 
biuletynów oraz raportów lotniczych dotyczących zdarzeń w których kluczowe 
znaczenie miało działanie AFCS. Przeanalizowano około 150 raportów 
lotniczych w przedziale czasowym od 1989 do 2017 roku. Analiza raportów była 
złożonym procesem, ze względu na ograniczony charakter ich dostępności, 
ponieważ część raportów była niedostępna na głównych stronach organizacji 
lotniczych. Zostały one przedstawione w innych językach niż angielski lub 
zdarzały się przypadki nieczytelnych dokumentacji, co spowodowało 
utrudnienia w zebraniu materiału badawczego. Z zebranych danych 
wyszczególniono dwie kluczowe informacje dotyczące: AFCS oraz Human 
Factor (czynnika ludzkiego) ponieważ w wielu przypadkach, istniała duża 
korelacja pomiędzy tymi dwoma czynnikami, a zdarzeniami lotniczymi. 

2.1. Metody Oceny 
 

2.1.1. Pozyskiwanie danych 

Dzięki wysokorozwiniętej branży lotniczej powstało wiele baz danych, które 
umożliwiają powszechny dostęp do raportów zdarzeń lotniczych. Ma to na celu 
rozpropagowywanie wiedzy związanej z tymi zdarzeniami w celu realizacji 
działań profilaktycznych i szkoleniowych. Wiele niezależnych, 
międzynarodowych organizacji non-profit, które istnieją po to, aby promować 
bezpieczeństwo lotnicze pomogło udostępniając nam swoje bazy danych. Są to 
między innymi organizacje: Flightsafety (https://flightsafety.org), Aviation Safety 
(https://aviation-safety.net), Avherald (http://avherald.com.).  

2.1.2. Analiza danych 

Dane źródłowe przetwarzano w następujący sposób - na podstawie for 
internetowych, literatury popularnonaukowej, baz danych pozyskane informacje, 
które nosiło, chociaż najmniejsze znamiona wystąpienia nieprawidłowości 
funkcjonowania AFCS były przekazane do zespołu analiz, gdzie podczas 
cotygodniowych spotkań, każdy uczestnik projektu przedstawiał swoje 
informacje. Po każdej tego typu ,,burzy mózgów'' w fazie eliminacji odrzucano 
informacje nie spełniające określonych wcześniej warunków wstępnych oraz 
zdarzenia, które nie odnosiły się do systemów automatycznego sterowania 
lotem.  

3. Wyniki badań  

Zidentyfikowane zdarzenia lotnicze z udziałem AFCS w przedziale czasowym 
od 1989 do 2017 roku przedstawiono w tabeli.1.1. z uwzględnieniem podziału 
na zdarzenia z udziałem AFCS oraz czynnika ludzkiego [Human Factor]. W 
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przedziale czasowym od 1989 do 2017 roku, czyli 29 lat odnotowano około 5,8 
miliarda pasażerów przemieszczających się po całym globie. Odnotowano 1139 
wypadków, w których śmierć poniosło 25107 osób. Informacje pozyskano na 
podstawie dostępnej bazy danych z strony: 
(https://www.statista.com/statistics/564769/airline-industry-number-of-flights/) z 
lat od 2004 do 2017. Liczba lotów, jaka odbyła się na świecie w tym okresie 
wynosi 413,6 miliona. Odnotowano 392 wypadki, w których śmierć poniosło 
7946 osób. Po dokonaniu analizy porównawczej pod kątem bezpieczeństwa 
systemów automatycznego sterowania lotem można było skompletować dane 
dotyczące wypadków lotniczych z udziałem AFCS i tak korzystając liczba 
wypadków wyniosła 18, liczba rannych to 53, a zabitych 605 osób.  
 

Lp Data  Samolot Rejestracja Linia lotnicza 

1 28 września 1989  Antonov An-32 CCCP-48095 Radzieckie transporty 

2 23 marca 1994  Airbus A310-304 F-OGQS Aerofłot 

3 6 czerwca 1994 
 

Tupolew Tu-154M B-2610 China Northwest 

4 6 lutego 1996  Boeing 757-225 TC-GEN Birgenair 

5 13 sierpnia 2006 
 

Lockheed L-100-30 7T-VHG AirAlgérie 

6 25 lutego 2009  Boeing 737-800 TC-JGE Turkish Airlines 

7 8 sierpnia 2014  Boeing 777-300 VT-JEL Jet Airways 

8 12 września 2015  Embraer ERJ-145 A6-RRA Rotana Jet 

9 1 lutego 2016  Boeing 757-200 G-OOBE Thomson Airways 

10 31 marca 1995  Airbus A310 YR-LCC TAROM 

11 22 października 2005 
 

Airbus A319-100 G-EUOB British Airways 

12 13 września 2008  Boeing 737-500 VP-BKO Aeroflot-Nord 

13 20 sierpnia 2011  Boeing 737-210C C-GNWN First Air 

14 22 lipca 2011  Airbus A340-300 F-GLZU Air France 

15 20 lutego 2014 

 

ATR 72 - 600 VH-FVR Virgin Australia 

16 15 grudnia 2014  Saab 2000 G-LGNO Loganair 

17 15 października 2015 
 

Boeinga 747-300 EP-MNE MahanAir 

18 25 maja 2016  Embraer ERJ190 C-FHOS Air Canada 

Tabela 1.Zdarzenia lotnicze z udziałem AFCS 
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Data Rodzaj Ranni Ofiary Wypadki 

1989-2017 Human Factor Nie uwzględniono 25107 1139 

1989-2017 AFCS 53 605 18 

od 2004 do 2017 roku 

2004-2017 Human Factor Nie uwzględniono 7946 392 

2004-2017 AFCS 53 112 13 

Tabela 2. Wyniki badań dotyczący relacji zdarzeń lotniczych z wykorzystaniem AFCS 

  

 Czyli w ciągu 29 lat w okresie od 1989 do 2017 roku wystąpiło tylko 18 
zdarzeń1 lotniczych, w których śmierć poniosło 605 osób. Na podstawie 
wszystkich przeanalizowanych baz danych, raportów lotniczych znajdujących 
się w powyższym zestawieniu możemy wykazać cel oceny, którym jest 
zbadanie aspektu bezpieczeństwa systemów automatycznego sterowania lotem 
w transporcie lotniczym. Na podstawie powyższych ustaleń można uznać, że 
występowanie zdarzeń lotniczych u źródeł których powstania leży automatyka 
procesów sterowania statkiem powietrznym ma charakter marginalny i poziom 
bezpieczeństwa można ocenić jako wysoki. Mając jednak na uwadze ilość ofiar 
i spektakularny charakter tych zdarzeń zasadnym wydaje się doskonalenie 
procesów sterowania automatycznego lotem i wzrost jego niezawodności. 

 

4. Ustalenia 
 
4.1. Systemy AFCS różnią się od siebie liczbą elementów oraz zasadą 
działania.  
Np. sterowaniem powierzchniami sterowymi (Serwomechanizmy w ATR 72 i 
system fly-by-wire w Airbus A320) Dlatego AFCS musi zostać odpowiednio 
dobrany i zaimplementowany do danego rodzaju statku powietrznego, aby 
wykonywane przez niego prace jak np. utrzymanie podanej prędkości w 
EmbraerERJ-145, kontrola ciągu podejścia w Boeing 737-800 były jak 
najbardziej efektywne oraz bezpieczne dla użytkownika. 
 
4.2. Nie każde zdarzenie lotnicze, podczas którego następuje problem z 
automatycznym sterowaniem lotem kończy się katastrofą. W wielu przypadkach 
wyłączenie wadliwego elementu systemu redukuje wcześniejsze problemy. 
Wymaga to jednak od załogi właściwej identyfikacji problemu i podjęcie 
racjonalnych i skutecznych środków. Kwestia poprawnego funkcjonowania 
statku powietrznego i wbudowanego do niego systemów związana jest również 
z sumiennie wykonywanymi obowiązkami obsługi oraz personelu naziemnego. 

                                                                 
1 Jest to liczba opracowana na podstawie analizy raportów końcowych, tymczasowych oraz 
biuletynów agencji śledczych lotniczych na całym świecie. Autor zastrzega sobie możliwość 
nieuwzględniania wszystkich zdarzeń. Z powodu braku dostępności do niektórych 
dokumentacji. 
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Zmniejsza to ryzyko wypadku lotniczego, a szkolenia personelu w bardzo 
wielkim stopniu wpływają na bezpieczeństwo lotów.  
 
4.3. Wykorzystanie AFCS jest zależne od zrozumienia przez projektantów jak 
dana maszyna zachowuje się w sześciu stopniach swobody, w których znajduje 
się statek powietrzny. Projektanci w fazie teoretycznej korzystając z wiedzy 
oraz doświadczenia towarzyszącego zadaniom projektowym z rynku lotniczego, 
muszą na bieżąco go monitorować, aby korzystać z najnowszych rozwiązań np. 
siłowniki, serwomechanizmy, czujniki ruchu, oprogramowanie komputera 
autopilota (software), żyroskopy MEM's [(układ mikroelektromechaniczny) są 
małymi, niedrogimi czujnikami, które mierzą prędkość kątową. Jednostki 
prędkości kątowej są mierzone w stopniach na sekundę (° / s) lub obrotach na 
sekundę (RPS).], itp. Projektant powinien być w pełni świadomy ograniczeń 
wybranych przez siebie metod projektowych służących do stworzenia układów 
automatycznego sterowania.  
 
4.4. Na szczególną uwagę zasługuje proces instalacji oraz testowania urządzeń 
AFCS. W szczególności odniesienie się do aspektów prawnych i procedur 
certyfikacyjnych zgodnie z restrykcjami Prawa Lotniczego i przepisów 
wykonawczych oraz norm (w tym PART-21, PART-145). Spełnienie wyżej 
wymienionych wymagań potrzebnych do otrzymania „zdatności do lotu” danego 
systemu i statku powietrznego, jest bardzo ważne z perspektywy zdarzeń 
lotniczych. Względy niezawodności, awaryjność, integralność całego systemu 
tworzą zbiór tych czynników, które mają wpływ na ostateczną formę, jaką 
przyjmie automatyczny system sterowania lotem. 
 
4.5. Istotnym elementem kontroli poprawności działania AFCS jest poddanie go 
wszechstronnej ocenie i testom przez załogi lotnicze w szczególności te z 
dużym doświadczeniem. Pozwoli to na wyeliminowanie błędów w szczególności 
w obszarze oprogramowania. Jednocześnie umożliwi uwzględnienie wszelkich 
rzeczywistych i potencjalnych uwarunkowań 

 

Wnioski koŃcowe 

  
4.1. Wiele zdarzeń lotniczych nigdy by się nie wydarzyło, gdyby personel miał 
odpowiednie kompetencje do wykonywania przez siebie czynności. 
 
4.2. Następstwem zdarzenia lotniczego są lepsze rozwiązania technologiczne i 
poprawa bezpieczeństwa a wielu liniach wprowadzanie są też dodatkowe 
szkolenia. 
 
4.3. Na podstawie Tabeli 1.2. można zauważyć, że większość wypadków 
lotniczych spowodowana jest błędem człowieka, a tylko niewielka ilość 
wypadków jest spowodowana przez autonomicznie przez system AFCS. 
 
4.4. Zastosowanie systemu AFCS w dużym stopniu minimalizuje wystąpienie 
błędu ludzkiego, a w związku tym wystąpienia wypadku lotniczego. 
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4.5. Ważne jest odpowiednie przeszkolenie personelu (pilotów) , który powinien 
rozumieć działanie systemu samolotu i wiedzieć jak zareagować w przypadku 
wystąpienia awarii (błędu) systemu AFCS.  
 
4.6. Testowanie systemów FACS powinno być bardzo dokładne, aby załoga nie 
została zaskoczona podczas lotu nieprzewidzianym zachowaniem się systemu. 
Pozwoli to na sformułowanie procedur awaryjnych dotyczących 
automatycznego sterowania.  
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A NEW GENERATION OF DISRUPTORS IS PLANNING TO 
REDEFINE AIR TRAVEL – SO WHAT DOES THIS MEAN FOR 

AIRLINES AND AIRPORTS? 
[NOWA GENERACJA CZYNNIKÓW MAJĄCYCH WPŁYW ORAZ 
MOGĄCA PRZEDEFINIOWAĆ PODRÓŻ SAMOLOTEM - CO TO 

OZNACZA DLA LINII LOTNICZYCH I LOTNISK?] 
 

Katarzyna KOSTUR* 
Tomasz BALCERZAK** 

 
ABSTRACT: The commercial air transport industry is facing a defining period and 
whichever way you look change is on the horizon. Technological, digital and 
engineering advancements are reshaping almost every industry on the planet, 
and the air transport sector (and the wider travel industry for that matter) is no 
exception. The passenger is at the core of our 2050 thinking. Over the last four 
decades the real cost of travel has fallen by about 60% and the number of 
travelers increased tenfold. We must continue to provide this great value to 
individual consumers and to society. To do so we need the right technology, 
efficient and sufficient infrastructure. And we need financial sustainability. 
Nobody has all the answers or a crystal ball to see the industry in 2050. But 
there was consensus among all present that there is strategic value in thinking 
together. And there was general consensus that one of the industry’s biggest 
challenges is to evolve from the financial disaster of a partial deregulation that 
has created fierce competition among airlines but without giving them the 
normal commercial freedoms to do business. The industry is sick. To protect 
the value that aviation delivers to consumers, companies, countries and the 
global economy, we need a common vision to change as we move forward. 
 
STRESZCZENIE: Branża komercyjnego transportu lotniczego znajduje się w 
okresie, w którym zachodzą duże zmiany. Postępy technologiczne, cyfrowe i 
inżynieryjne kształtują prawie każdą branżę na świecie, a sektor transportu 
lotniczego (i szeroko rozumiany przemysł turystyczny) nie jest wyjątkiem. 
Pasażer w perspektywie 2050 roku nadal będzie priorytetem dla branży 
lotniczej. W ciągu ostatnich czterech dekad rzeczywisty koszt podróży spadł o 
około 60%, a liczba podróżnych wzrosła dziesięciokrotnie. Branża lotnicza musi 
nadal zapewniać podstawową wartość indywidualnym konsumentom i 
społeczeństwu. Aby to zrobić, potrzebuje odpowiedniej technologii oraz 
wydajnej i wystarczającej infrastruktury. Potrzebuje stabilności finansowej. Nikt 

                                                           
* Polish Air Force Academy, Dywizjonu 303 35, 08-521 Dęblin, Poland, with the mail: 
kosturkatarzyna@gmail.com. 
** Faculty of Transport, The Silesian University of Technology, Krasińskiego 13 Street, 40-019 
Katowice, Poland. E-mail: tomasz.balcerzak@polsl.pl. 



Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica 

 

 

 

86 

 

nie zna wszystkich odpowiedzi ani nie posiada kryształowej kuli, aby zobaczyć 
branżę w 2050 roku. Ale wszyscy są zgodni co do strategicznej wartości 
wspólnego myślenia. Panuje powszechny konsensus, że jednym z 
największych wyzwań branży jest ewolucja od finansowej katastrofy, która 
miała miejsce jeszcze kilka lat temu, częściowej deregulacji, która stworzyła 
zaciekłą konkurencję między liniami lotniczymi, nie dając im normalnej swobody 
handlowej do prowadzenia działalności gospodarczej. Branża lotnicza 
przechodzi poważne zmiany i co jakiś czas kryzysy. Aby chronić wartość, jaką 
lotnictwo zapewnia konsumentom, firmom, krajom i globalnej gospodarce, 
potrzebuje wspólnej wizji zmian i kierunków postępu. 
 
KEY WORDS: Innovation, Transport Policy, Aviation Policy, Airport, Aerodrome. 
 
KLUCZOWE SŁOWA: innowacje, polityka transportowa, polityka lotnicza, port 
lotniczy, lotnisko. 

 

1. Introduction 

In recent times, a number of companies, projects, concepts and visions have 
inspired some to predict a “revolution”, although when exactly this revolution will 
materialise has been harder to pinpoint. Predictions of an industry-wide 
overhaul are often met with scepticism, but it is now becoming increasingly 
clear that the air transport industry is likely to look wildly different in 10 years’ 
time compared to today, leaving airlines, airports and their partners wondering 
what steps need to be taken now to prepare for the future. Companies often 
confide in their future visions but the sheer scale of their ambition suggests that 
the foundations are being laid for major change in the years ahead. 

 

 
Figure 1. Supersonic travel and electric aircraft (Zunum Aero is planning to have its hybrid 

electric aircraft in operation by 2020. (Source: 
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http://www.futuretravelexperience.com/2017/08/a-new-generation-of-disruptors-is-planning-to-
redefine-air-travel) 

Some developments that are already in the public domain add weight to the 
theory that commercial air travel could be the subject of major change in the 
relatively near future. The return of supersonic air travel and the development of 
electric aircraft were considered hugely ambitious just a few years ago, but 
companies like Zunum Aero (backed by Boeing’s HorizonX and JetBlue 
Technology Ventures) and Boom Supersonic are making big strides in these 
areas. 

Washington-based Zunum Aero plans to have its hybrid electric aircraft in 
operation by 2020, initially with a range of around 700 miles, extending to over 
1,000 miles by 2030. It hopes that by routing more traffic to under-utilised 
regional and general aviation airports, and providing much lower operating 
costs, it will make air travel more efficient and convenient and simplify the door-
to-door travel experience. 

 

 

Figure 2. A trial flight of Boom Supersonic’s 55-seat passenger aircraft could happen as soon 
as 2018. Boom Technology has already produced concept images of its aircraft at London 

Heathrow Airport. (Source : http://www.futuretravelexperience.com/2017/08/a-new-generation-
of-disruptors-is-planning-to-redefine-air-travel) 

 

Meanwhile, in Colorado Boom Supersonic is making use of breakthroughs in 
aerodynamic design, state-of-the-art engines and advanced composites to try to 
bring efficient and affordable supersonic air travel to the masses. The company 
expects a prototype of its 55-seat passenger plane to make its first test flight 
before the end of 2018. 

If all goes to plan, its first transatlantic passenger flight could become a reality 
by 2023, cutting travel time between New York and London by around four 
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hours, to just three hours and 15 minutes. According to Boom, five airlines have 
already placed orders for a total of 76 supersonic aircraft. 

 

 
Figure 3. Uber Elevate, Project Vahana and Hyperloop (Uber is exploring the potential of 

aircraft with vertical take-off and landing capabilities. The company is hoping to trial a fleet of 
new aircraft in Dubai and Dallas-Fort Worth in 2020. (Source: 

http://www.futuretravelexperience.com/2017/08/a-new-generation-of-disruptors-is-planning-to-
redefine-air-travel). 

 

A number of other big-name disruptors are also staking a claim to help define 
the future of air travel. Uber, for example, is getting serious about making “on-
demand urban aviation” a reality. Uber Elevate aims to take ride sharing to the 
skies and has announced partnerships with manufacturers, real estate, and 
electric charging companies. In April 2017, Uber announced plans to trial an 
electric fleet with vertical take-off and landing capabilities in Dubai and Dallas-
Fort Worth by 2020. 

Also, A³ by Airbus Group last year launched Project Vahana, which is based 
around the development of an aircraft that doesn’t need a runway, is self-piloted 
and can automatically detect and avoid obstacles and other aircraft. A³’s aim is 
to make the first certified passenger aircraft without a pilot and it is hoping to fly 
a full-size prototype within a matter of months, not years. 

Then, of course, we have Hyperloop, the brainchild of Elon Musk, who claims 
the concept would allow for passengers to be transported at 760 miles per hour 
and could cut travel time between Los Angeles and San Francisco to just 35 
minutes. Many remain unconvinced of its viability but the state of Dubai has 
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already commissioned a feasibility study to explore Hyperloop’s potential. 
Estimates suggest that it could cut travel time between Dubai and Abu Dhabi – 
which are the best part of 90 miles apart – to just 12 minutes. 

 

2. A new role for airlines and airports? 

So, what does all of this mean for airlines and airports? Should airlines be 
preparing for the return of supersonic travel and the imminent introduction of 
hybrid electric aircraft? Should they be preparing for new competition on short-
haul routes from Hyperloop? Will they compete or partner with these alternative 
forms of travel? While these questions may not be at the forefront of most 
airlines’ thinking today, this June IAG’s Director of Strategy, Robert Boyle, 
hinted at the potential of autonomous aircraft, suggesting that the more 
progressive airlines and groups are indeed keeping a close eye on 
developments in this space. 

 

 
Figure 4. A³ by Airbus Group’s Project Vahana is based around an aircraft that is self-piloted 

and does not need a runway to take off and land. (Source: 
http://www.futuretravelexperience.com/2017/08/a-new-generation-of-disruptors-is-planning-to-

redefine-air-travel) 

 

As for airports, what does the future hold if Vahana or Uber Elevate-style 
aircraft take to the mainstream, and a new generation of supersonic aircraft are 
embraced by their airline customers? What impact will this have on existing 
airport infrastructure? All of these are the types of questions that senior figures 
from the likes of Zunum Aero, Boom Supersonic, Hyperloop Transportation 
Technologies and A³ by Airbus Group will be discussing in a dedicated 
“disruptors” session on day one of Future Travel Experience Global 2017 (6-8 
September, Las Vegas). 
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3. A lesson from the automotive industry 

While it can be tempting to dismiss such radical developments as being 
futuristic and to play down the potential near-to-medium-term impact on the air 
transport industry, lessons can be taken from parallel sectors. It would be easy 
to draw comparisons to the sudden rise and significant impact of the likes of 
Uber and Airbnb in other industries, but perhaps the best example is the electric 
vehicles market in the automotive sector. 

According to the International Energy Agency (IEA), the number of battery-
powered cars on the roads worldwide rose by 60% year-on-year in 2016, up to 
around 2 million. Five years earlier, the electric car market was almost non-
existent. A multi-government programme, the Electric Vehicles Initiative, 
recently set an ambitious goal for 30% market share for battery-powered 
vehicles by 2030 and the IEA estimates that there could be as many as 140 
million electric cars on the road by that point. 

 

 
Figure 5. The new Tesla Model 3 includes a number of features, such as Enhanced Autopilot, 

that were deemed futuristic just a few years ago. (Source: 
http://www.futuretravelexperience.com/2017/08/a-new-generation-of-disruptors-is-planning-to-

redefine-air-travel, 07.08.2017) 

 

One of the biggest players in this space is Tesla, which less than a decade 
after its first car – the Roadster – entered general production, has just unveiled 
its fourth model, the battery-powered Tesla Model 3. This comes complete with 
a 300-mile-plus range (for the Range+ version, at least) and Enhanced 
Autopilot feature, which paves the way for a fully-autonomous car in the future – 
features that were almost unthinkable a few short years ago. 

The lesson for the air transport industry? If you think electric, on-demand and 
self-piloted aircraft are more science fiction than tomorrow’s reality, that’s 
exactly what many in the automotive industry thought about long-range battery-
powered and self-driving cars in the not-too-distant past. 
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4. Conclusions 

Technology has made the security and customs/immigration processes for 
passenger and luggage screening not only more efficient but also almost 
invisible to the passenger. These processes are now partially completed well in 
advance of the passenger journey through profiling that categorizes passengers 
and packages by levels of potential risk. The remaining processes are 
conducted using stand-off technologies that complete the screening processes 
without interrupting the passenger’s journey through the airport (except for 
when these stand-off technologies reveal the need for closer inspection). 

Technology has also been applied to passengers and their luggage. PDAs1 
and other hand-held or worn devices now enable passengers themselves to 
track their luggage at every stage of a journey, virtually eliminating the problem 
of mishandled baggage. Following the emergence of a new business model in 
the 2020s, companies now provide overnight door-to-door pick-up and delivery 
of baggage at surprisingly low cost, thereby relieving the passenger of this 
burden and making the airport process for the passenger far more efficient. 
Meanwhile, these same PDAs/other similar devices allow airlines, airports, and 
security agencies to track the whereabouts of the passengers themselves 
throughout the journey, ensuring that passengers no longer accidentally miss 
their flights. 

A decade of change has transformed aviation. Airlines are leaner, greener, 
safer and stronger. The industry had also grown to meet the needs of a 
globalizing world. Compared to 2001, freight shipments expanded by 17 million 
tonnes to 46 million annually. At the same time, air travel became accessible to 
a billion more travelers a year and we expect 2.8 billion people to fly in 2011.2 

The decade also saw industry revenues double to an expected $598 billion. 
But industry profits are much less impressive. Over the last 40 years, the 
average net margin is 0.1%. And even in the best year of the last decade – 
2010 – the industry’s $18 billion profit is equal to a pathetic margin of just 3.2%, 
that does not cover the 7-8% cost of capital. 

Looking ahead, we can see that in 2050 aviation will fly 16 billion passengers 
and 400 million tonnes of cargo. We must be able to manage that with 
sustainable technologies and efficient infrastructure, while pleasing our 
passengers and rewarding our shareholders. At the 2010 IATA Annual General 
Meeting has been announced Vision 2050 with these principles as 
cornerstones.  

So, the future has arrived faster than expected. If air travel as we know it does 
indeed undergo its own revolution in the coming years, the impact on every 
stakeholder will be massive. Airlines will be forced to re-think their fleet 
modernisation plans and their overall role in a new-look commercial air 
transport sector, OEMs will be forced to adapt to survive, airports will have to 
re-evaluate their real estate to accommodate new aircraft, and new strategies 
will have to be developed to counter the threat posed by new forms of travel 
that don’t require a traditional airport terminal or runway.  
                                                           
1 PDA-Personal Digital Assistant. 
2 IATA Vision 2050, Report, Singapore 12 February 2011. 
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Clearly, things are moving quickly in the air transport space and a new wave 
of disruptors are trying to re-invent the experience of flying. In a recent interview 
with WIRED magazine, Zach Lovering, the head of Project Vahana, said: “It 
seems like the future has gotten here faster than we all expected”. Anyone who 
ignores this could end up getting left in the past. 
 

 

References 

 
  

1. Airbus. “Global Market Forecast 2014-2033”. Available at: 
http://www.airbusgroup.com/dam/assets/airbusgroup/int/en/investor-
relations/documents/2014/Publications/presentations/Airbus-GMF-
booklet-2014-2033/Airbus%20GMF%20booklet%202014-2033.pdf. 

2. Current Market Outlook 2014-2033, Boeing, 2015. 
3. EASA. “General Aviation Roadmap: towards simpler, lighter, better rules 

for General Aviation”. Available at: http://easa.europa.eu/easa-and-
you/general-aviation/general-aviation-road-map. 

4. European Commission. “Flightpath 2050: Europe’s Vision for Aviation”. 
Availableat: 
www.ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/doc/2015-aviation-
package/ background.pdf 

5. http://ec.europa.eu/transport/modes/air/doc/flightpath2050.pdf 
6. http://www.futuretravelexperience.com 
7. IATA Vision 2050, Report, Singapore 12 February 2011. 
8. Project Airport 2050+. “Final Report Summary - The 2050+ Airport”. 

Available at: 
http://www.2050airport.ineco.eu/2050airport/library/;jsessionid=65582DA
732789CDB44971A4372E05054.nodo2 

9. Transport Research and Innovation Portal. “Air transport: Thematic 
Research Summary. Transport Research and Innovation Portal”. 
Available at: http://www.transport-
research.info/Upload/Documents/201504/20150430_165104_74600_TR
S12_fin.pdf. 

 
 

Recibido el 30 de marzo de 2019 
 

 
 



Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica 

 

 

114 

 

TRANSPORT CONCEPTS IN AIR TRANSPORT 
[KONCEPCJE TRANSPORTOWE W TRANSPORCIE 

LOTNICZYM] 
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SUMMARY: Nowadays, transport is inherent day by day. Every moment we can 
see how new technology helps to move to our destination. It is the same 
situation where no one is not surprise that by our phone we can have access to 
any information. It should not be surprise, every sector of our life is changing by 
technology too. Aviation is not isolated here and uses new technology to 
improve safety and travel comfort. Not so long ago, in the sphere of dreams 
was to traveling by airplane, today it is completely normal and a common 
phenomenon. Aviation is one of most dynamically developing sector of our life. 
Economic growth is inherent element here. Observed direct connection 
between economic growth and development of the aviation sector. 
 
STRESZCZENIE: W dzisiejszych czasach transport jest obecny wśród nas na co 
dzień. Co chwilę powstają technologie ułatwiające się przemieszczenie się do 
miejsca docelowego. Tak samo jak nie dziwi już nikogo, że za pośrednictwem 
telefonu w przeciągu chwili można mieć dostęp do jakiejkolwiek informacji, tak 
samo nie powinno dziwić, że każdy z sektorów życia zostaje zmieniany przez 
nowe technologie. Lotnictwo nie jest tutaj odosobnione i również korzysta ze 
wszelkich zdobyczy technologicznych dla podwyższenia bezpieczeństwa i 
poprawieniu komfortu podróży. Jeszcze nie tak dawno w sferze marzeń było 
przemieszczanie się turystyczne drogą powietrzną, dzisiaj jest to już całkowicie 
normalne i powszechne zjawisko. Lotnictwo jest jednym z dynamiczniej 
rozwijanych sektorów życia publicznego. Wzrost gospodarczy jest 
nieodłącznym elementem tego rozwoju. Obserwuje się bezpośrednie 
powiązanie pomiędzy rozwojem gospodarczym państw, a rozwojem sektora 
lotniczego. 
 

KEYWORDS: Aviation, A-Cdm, Transport Network, Hub-And-Spokes, Point-To-
Point. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: lotnictwo, A-CDM, sieć transportowa, hub-and-spokes, point-
to-point. 
 

 

1. Wstęp 

Dzisiejsza sieć przewozów oferowana przez rynek usług lotniczych rozgrywa 
się pomiędzy dwoma systemami. Pierwszy z nich, preferowany przez Boeing’a 
to system point-to-point, w którym przewozy wykonywane są o jak najprostszej 
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linii. System ten zapewnia dotarcie z punktu wyjściowego, do punktu 
docelowego z minimalną, a w najlepszym przypadku bez żadnego 
międzylądowania. Natomiast Airbus twierdzi, że przyszłość należy do 
samolotów wielkogabarytowych, co powoduje konieczność posiadania 
odpowiedniej infrastruktury portu lotniczego do przyjęcia takiego samolotu. Z tej 
uwagi została stworzona koncepcja oparta na tz. hubach. Koncepcja ta nazywa 
się hub-and-spoke. Jej celem jest dowiezienie pasażerów samolotami mniejszo 
gabarytowymi do portów centralnych (mega huby), a następnie 
przeprowadzenie długodystansowych przelotów samolotami wielko 
gabarytowymi. Korzystanie z systemu preferowanego przez Airbusa pozwala w 
pewnym zakresie obniżyć poziom lotniczej kongestii transportowej. 1  Rozwój 
technologiczny bezpośredni oddziałuje na sektor lotniczy. Gdyby nie on, nie 
byłoby możliwe w ogóle lotnictwo, a na pewno nie w dzisiejszym wyglądzie. 
Jawnym przykładem takiej ścisłej korelacji była konieczność unowocześnienia 
lotniczej infrastruktury lotniskowej w momencie, gdy został wyprodukowany 
Boeing 707 (1955 r.), który umożliwiał przewóz 200 pasażerów, gdzie do tego 
momentu za pośrednictwem DC-3 było możliwe przewiezienie zaledwie 30 
pasażerów. 

 

2. Rynek lotniczy w ujęciu ekonomicznym 

 

Mimo tego, że głównym celem lotnictwa jest przemieszczanie się osób czy 
towarów, nie byłoby to możliwe bez prawidłowo funkcjonujących organizacji. 
Wszelkiego rodzaju organizacje są nastawione na zysk, tak samo i tutaj nie jest 
inaczej. Przewoźnicy oferując dane przewozy chcą zmaksymalizować jak 
najbardziej zysk. Już to pokazuje nam, że nie można rozdzielać i pomijać 
ekonomii w aspekcie lotnictwa. Lotniska powstają wokół dużych aglomeracji 
miejskich, co spowodowane jest faktem, że ludzie przede wszystkim 
przemieszczają się w określonym celu pomiędzy większymi miastami państw. Z 
roku na rok liczba pasażerów korzystających z usług lotniczych się powiększa 
(wykr. 1). Pokazuje to jednoznacznie, że sektor transportu odznacza się coraz 
większym zaufaniem społecznym.  

                                                           
1 J. Hawlena, Koncepcje organizacji ruchu lotniczego w warunkach rosnącej kongestii transportowej, 

Logistyka 6/2014 
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Wykres 1 Liczba pasażerów w latach 1970 - 2018; opracowanie własne na 

podstawie:https://data.worldbank.org/indicator/is.air.psgr 

 

Wzrost ten uwarunkowany jest ciągłym podwyższaniem odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa wykonywanych operacji lotniczych, który nie mógłby 
być zachowany, gdyby nie nowe technologie. Każdy z sektorów należących do 
rynku lotniczego nie jest samodzielnie istniejącym obszarem należącym do 
lotnictwa, a istnieją ściśle powiązane korelacje pomiędzy nimi (rys. 1). 
Organizacje lotnicze odpowiedzialne są za tworzenie prawa i regulacji 
odnoszących się do międzynarodowego rynku lotniczego. Na podstawie tych 
wszelkich regulacji możliwe jest dalsze tworzenie rynku lotniczego i wdrażania 
nowych zastosowań. Do organizacji o znaczącym charakterze 
międzynarodowym należy Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego 
(ang. International Civil Aviation Organization ICAO), która jest podstawowym 
źródłem opracowywania oraz wdrażania przepisów lotniczych oraz z punktu 
widzenia linii lotniczych Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników 
Powietrznych (ang. International Air Transport Association IATA). Ponadto, na 
rynku europejskim ważną role odgrywa Europejska Agencja Bezpieczeństwa 
Lotniczego (ang. European Union Aviation Safety Agency EASA), której celem 
jest ogólnie rozumiane zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie.  
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Rysunek 1 Elementy środowiska lotniczego 

(źródło: A. Rucińsk, K. Madej, Polski rynek transportu lotniczego w perspektywie 2030 roku, 
Studia Oeconomica Posnaniensia, DOI: 10.18559/SOEP.2016.7.1, 2016, vol. 4, no. 7) 

 

3. Koncepcja point-to-point, a hub-and-spokes 

 

Nie tylko na tle podejścia ideowego do produkcji samolotów, ale też w 
przypadku organizacji ruchu lotniczego istnieje rozbieżność w podejściu 
Airbus’a i Boeing’a. Według analiz Airbus’a, powinno się myśleć przyszłościowo 
o samolotach wielkogabarytowych, co wymaga odpowiednio przygotowanych 
portów, do bardziej skomplikowanej obsługi. Boeing zaś uważa, że 
przyszłościowo powinno się rozpatrywać system point-to-point który pozwoli 
przy nieco większej ilości rejsów, obsłużyć tą samą ilość pasażerów 
(samolotami małymi i średnimi), bez konieczności szukania odpowiednio 
przystosowanych portów. System ten nie wymaga rozbudowy lub budowy od 
nowa specjalnych portów lotniczych, tylko stawia na wykorzystanie już 
istniejących. Korzystanie z systemu point-to-point obniża znacznie czas 
transportu (brak przesiadek i związanego z tym oczekiwania w hubach), 
zwiększa częstotliwość przelotów oraz umożliwia bezpośrednie dotarcie na 
mniejsze lotniska lokalne.2 

                                                           
2 J. Hawlena, Koncepcje organizacji ruchu lotniczego w warunkach rosnącej kongestii transportowej, 

Logistyka 6/2014  
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Rysunek 2 System point-to-point (źródło: J. Hawlena, Koncpecje organizacji ruchu lotniczego 
w warunkach rosnącej kongestii transportowej, Logistyka 6/2014) 

 

Koncepcja tego typu jest znacznie bliższa podejściu Airbus’a. Wraz z 
wprowadzeniem do eksploatacji Airbusa A380, pojawiła się możliwość na rynku 
przewozów lotniczych rozwoju przewozów pasażerskich opartych na mega 
hubach i wykorzystaniu maksymalnie możliwej miejsc oferowanych przez 
danego przewoźnika. System hub-and-spokes opiera się na 3 głównych 
etapach: 

I. Dowóz pasażerów samolotami małymi i średnimi do portów 
centralnych (mega huby); 
II. Wykonanie długodystansowego przelotu samolotami 
wielkogabarytowymi; 

III. Dowóz pasażerów samolotami małymi i średnimi do miejsc 
docelowych. 3 

                                                                                                                                                                          

 
3 J. Hawlena, Koncepcje organizacji ruchu lotniczego w warunkach rosnącej kongestii transportowej, 

Logistyka 6/2014  
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Rysunek 3 System hub-and-spokes  

(źródło: J. Hawlena, Koncpecje organizacji ruchu lotniczego w warunkach rosnącej kongestii 
transportowej, Logistyka 6/2014) 

 

4. Złożone sieci transportowe 

Transport służy do przemieszczania osób i towarów z punktu wyjściowego, do 
punktu docelowego. Składa się on z punktów transportowych, gdzie wyróżnia 
się punkt początkowy (O origin), punkt końcowy (D destination) oraz węzły (H 
hubs). System hub-and-spokes zapewnia obsłużenie znacznie większej ilości 
połączeń, większą częstotliwość przewozów oraz wzrost liczby pasażerów i 
ładunków. Wykorzystanie jednowęzłowej sieci transportowej typu hub-and-
spokes powoduje wzrost intensywności działalności transportowej, co 
bezpośrednio niweluje negatywne skutki konieczności oczekiwania i transferu 
pomiędzy kolejnymi punktami podróży.4  

 
Rysunek 4 Jednowęzłowa sięć transportowa hub-and-spokes 

(źródło: T. E. Notteboom, Bundling of freight flows and hinterland network development, w: R. 
Konings, H. Priemus, P. Nijkamp, The future of intermodal freight transport operations, 

technology, design and implemention, Cheltenham, Edward Elgar, 2008) 

                                                           
4 D. Bernacki, Sieciowe aspekty działalności transportowej, Instytut Morski w Gdańsku, Logistyka 6/2012 
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Posiadanie dobrze funkcjonujących sieci transportowych pozwala na 
kształtowania konsolidacji w przewozach. Jak pokazuje rys. 3 stawia się na 
tworzenie sieci złożonych, tj. na łączenie połączeń bezpośrednich i pośrednich. 
Czarny kolor zobrazowuje węzły transportowe. Pozwala to na dogodne 
rozplanowanie siatki połączeń bezpośrednich, gdzie dogodnie można też 
zaplanować połączenia złożone z koniecznością przesiadki w hub. Ponadto, w 
kontekście koncepcji O-D istnieją dwa rodzaje sieci transportowej 
konsolidującej liniowej (rys. 5-6): 

• Z symetrycznym przebiegiem tras przewozu; 

 
Rysunek 5 Sieć transportowa O-D z symetrycznym przebiegiem tras przewozu 

(źródło: D. Bernacki, Sieciowe aspekty działalności transportowej, Instytut Morski w Gdańsku, 
Logistyka 6/2012) 

 

• Z asymetrycznym przebiegiem tras przewozu.5 

 
Rysunek 6 Sieć transportowa O-D z asymetrycznym przebiegiem tras przewozu;  

źródło: D. Bernacki, Sieciowe aspekty działalności transportowej, Instytut Morski w Gdańsku, 
Logistyka 6/2012. 

Efekt wykorzystania dobrze funkcjonujących sieci transportowych jest wyższa 
częstotliwość ruchu środków transportu, zatrudnienie na głównych 
połączeniach dużych środków transportu, optymalizacja floty, rozszerzenie 
rynków objętych obsługą transportową oraz możliwe doskonalsze 
wykorzystanie zdolności przewozowych środków transportu. 6 

 

5. Wpływ rozwoju sieci transportowych na działanie portów lotniczych 

 

Z punktu widzenia sprawnego zarządzania infrastrukturą lotniskową, 
niewątpliwe znaczenie ma Airport Collaborative Decision Making A-CDM. Jest 
to proces mający na celu sprawnego i bezpiecznego zarządzania przepływem 
ruchu lotniczego. Europejski proces A-CDM został utworzony na podstawie 
Amerykańskiej procesu Collaborative Decision Makin CDM, który powstał w 
styczniu 1998.7 Po wprowadzeniu w życie tego procesu, w okresie próbnym 
opóźnienia w lotach zostały zredukowane o 15%. Wszelkie decyzje są 
podejmowane na podstawie relacji pomiędzy zainteresowanymi stronami. 

                                                           
5 D. Bernacki, Sieciowe aspekty działalności transportowej, Instytut Morski w Gdańsku, Logistyka 6/2012 
6 D. Bernacki, Sieciowe aspekty działalności transportowej, Instytut Morski w Gdańsku, Logistyka 6/2012 
7 https://www.skybrary.aero/index.php/Airport_Collaborative_Decision_Making_(A-CDM) [dostęp 

30.11.2019r.] 
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Proces ten wyróżnia 16 „kamieni milowych”, gdzie każdy z nich odpowiada za 
zakończenie danego etapu operacji lotniczej (rys. 7). 8 

 
Rysunek 7 Szesnaście kamieni milowych w procesie A-CDM 

(źródło: E. Dudek, M. Kozłowski, Zagadnienie bezpieczeństwa zintegrowanych informacji 
operacyjnych w porcie lotniczym, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska, Logistyka 

4/2015) 

 

Etapy lotu i całokształtu obsługi naziemnej z wyszczególnionym czasem 
realizacji prezentuje się następująco: 

• [1] Złożenie Planu Lotu FPL – 3h; 
• [2] Przydzielenie ATFM – Slot – 2h; 
• [3] Start z lotniska odlotu ATOT (Actual Take – Off Time); 
• [4] Aktualizacja danych radarowych; 
• [5] Podejście końcowe; 
• [6] Lądowanie ALDT (Actual Landing Time); 
• [7] Wejście w bloki AIBT (Actual in Block Time); 
• [8] Rozpoczęcie obsługi naziemnej AGHT (Actual Ground 

Handling Time); 
• [9] Ostateczna aktualizacja TOBT (Target Off-Block Time); 
• [10] Ustalenie czasu TSAT (Target Start up Approval Time); 
• [11] Rozpoczęcie zapokłądowania; 
• [12] Actual Ready Time ARDT; 
• [13] Actual Start up Request Time ASRT; 
• [14] Wydanie zezwolenia na start; 
• [15] Wyjście z bloku AOBT (Actual Off-Block Time); 
• [16] Start ATOT (Actual Take-Off Time.9 

 

Parametry operacyjne determinują punktualność realizacji procesów 
operacyjnych, które powiązane są bezpośrednio z daną operacją lotniczą i 
obsługą przewozu lotniczego.10 

                                                           
8 E. Dudek, M. Kozłowski, Zagadnienie bezpieczeństwa zintegrowanych informacji operacyjnych w porcie 

lotniczym, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska, Logistyka 4/2015 
9 E. Dudek, M. Kozłowski, Zagadnienie bezpieczeństwa zintegrowanych informacji operacyjnych w porcie 

lotniczym, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska, Logistyka 4/2015 
10 E. Dudek, M. Kozłowski, Zagadnienie bezpieczeństwa zintegrowanych informacji operacyjnych w 

porcie lotniczym, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska, Logistyka 4/2015 
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Rysunek 8 Koncepcja A-CDM  

(źródło: www.euro-cdm.org)  
 

Poza bezpiecznym przepływem towarów i osób w obrębie lotniska, celem A-
CDM jest redukcja opóźnień, zwiększenie możliwości przewidywania wszelkich 
zdarzeń i optymalne zarządzanie zasobami. 11  Jest też jednym z aspektów 
realizacji utworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej SES (ang. 
Single European Sky).12 

W procesie A-CDM uczestniczą: 

• Air Traffic Control ATC; 
• Network Manager Operations Centre NMOC; 
• Koordynacja ortu lotniczego KRD; 
• Aircraft Operator AO; 
• Ground Handling HG.13 

 

6. Podsumowanie 

Lotnictwo stało się jednym z bardziej atrakcyjnych środków transportu na 
przestrzeni lat. Z uwagi na coraz to bardziej rosnące ilości operacji lotniczych, 
jasnym staje się fakt, że transport lotniczy musi być w jakimś uporządkowanym 
porządku. Dzięki sieciom transportowym możliwa jest żegluga powietrzna w taki 

                                                           
11 A. Kwasiborska, M. Kozłowski, J. Skorupski, A. Stelmach, Operacyjne i teoretyczne aspekty 

nowoczesnego zarządzania ruchem lotniczym, Przegląd komunikacyjny 2/2015 
12 E. Dudek, M. Kozłowski, Zagadnienie bezpieczeństwa zintegrowanych informacji operacyjnych w 

porcie lotniczym, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska, Logistyka 4/2015 

13 M. Okulicz, J. Skorupski, Analiza możliwych przyczyn zakłóceń w przepływie informacji w systemie A-

CDM, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska, 2018 
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sposób, by jednocześnie podróż ta była jak to tylko możliwe komfortowa dla 
pasażera, jednocześnie z pogodzeniem przychodów firmy.  

System point-to-point preferowany przez firmę Boeing, jak i hub-and-spokes 
preferowany przez Airbusa, mają swoje zalety. Pierwszy z nich oferuje jak 
najszybsze dotarcie do miejsca docelowego, bez konieczności korzystania z 
hub’ów. Drugi zaś, mimo wykorzystania w swojej siatce połączeń hub’ów, 
znacznie obniża koszty podróży, daje znacznie większe możliwości kierunków 
podróży oraz umożliwia większą optymalizację floty. Najlepszym rozwiązaniem 
w tej sytuacji jest niejako połączenie tych dwóch systemów w jedną sieć 
transportową, w której wykorzystuje się węzły transportowe. Dzięki temu istnieje 
możliwość jak najbardziej optymalnego zaplanowania siatki połączeń, gdzie w 
zależności od miejsca docelowego, dana operacja lotnicza może być w 
systemie point-to-point, ale również dzięki wykorzystaniu węzłów, może 
wykorzystać konieczną przesiadkę w hub’ach.  

Udoskonalenie siatki połączeń i sposobu wykonywania operacji lotniczych, 
narzucił konieczność posiadania przez porty lotnicze dobrze funkcjonującego 
procesu przepływu ruchem lotniczym. Proces A-CDM został wdrożony właśnie 
w celu udoskonalenia przepływu ruchem lotniczym, w taki sposób by był 
operacje lotnicze przebiegały sprawnie i bezpiecznie. Proces ten jest wstanie 
zminimalizować opóźnienia do minimum. W tym celu korzysta z 16 „kamieni 
milowych”, które zobrazowują główne etapy wchodzące w skład tego procesu.  
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ABSTRACT: Recently, virtual reality is a valuable tool for learning in the aviation 
area. There are still many problems that require further research, especially 
those related to the awareness of the possible benefits and risks of using new 
technologies. The basic question relates to the quality of training using virtual 
tools. The main research problem was included in the question: How can the 
use of VR in flight training increase the effectiveness of acquired training 
material. The purpose of this article is to determine whether the use of virtual 
reality tools is an effective and safe form of education at an aviation academy. 
To achieve the intended goal, an analysis of the materials available in scientific 
publications was conducted, as well as a survey of academy students and 
cadets on the use of VR during classes in the field of security on board aircraft 
against terrorist acts.  

STRESZCZENIE: W ostatnim czasie wirtualna rzeczywistość (VR) jest cennym 
narzędziem do nauki w obszarze lotniczym. Nadal istnieje wiele problemów, 
które wymagają dalszych badań, szczególnie związanych ze świadomością 
możliwych korzyści oraz zagrożeń podczas użytkowania nowych technologii. 
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Podstawowe pytanie, jakie przyświeca podjętym rozważaniom, odnosi się do 
jakości szkoleń z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. Główny problem 
badawczy został zawarty w pytaniu: W jaki sposób użycie VR w szkoleniach 
lotniczych może zwiększyć efektywność przyswajanego materiału 
szkoleniowego. Celem tego artykułu jest ustalenie czy korzystanie z narzędzi 
wirtualnej rzeczywistości jest skuteczną i bezpieczną formą edukacji w 
akademii lotniczej. Aby osiągnąć zamierzony cel, dokonano analizy materiałów 
dostępnych w publikacjach naukowych jak również, przeprowadzono ankietę 
wśród studentów i kadetów akademii na temat zastosowania VR podczas zajęć 
w zakresie ochrony pokładu samolotu przed aktami terrorystycznymi. 

KEYWORDS: Studies, virtual reality, educational tools, method of teaching, 
safety, hazard. 

SŁOWA KLUCZOWE: nauka, wirtualna rzeczywistość, narzędzia edukacyjne, 
techniki nauczania, bezpieczeństwo, zagrożenia. 

 

 

1. Introduction 

Aviation leaders are looking for ways to have all the workers to be graduates 
in aviation area each year. The researchers are looking for possibilities of using 
an all-enveloping VR headset which create a faster, more effective way to train. 
Last 5 years with VR tool has proven it as a very good solution in education. 
Unfortunately, it is generally only kind of support of the traditional 
undergraduate or training program in aviation. 

The Air Education and Training Command program integrates various 
technologies to train pilots and crew members in an accelerated, cost efficient 
and learning-focused training environment. Students will still do many of the 
things they did before but they will have new possibility for creation. For 
example, they’ll still go training to emergency situation in real environment. The 
pilot cadets will still climb into a hyperbaric chamber so they can experience 
lack of oxygen in the bloodstream or hypoxia under control medical service. 

The emerging technologies are being used to decrease the time and cost of 
training, without sacrificing depth of learning. 

 

2. What is virtual reality? 

Virtual Reality (VR) is a 3D image that was created by the computer. VR can 
depicts different objects and even entire occurrence. Depending on the 
concept, virtual reality is based on both elements of the real world and fiction. 
Jaron Lanier is considered as the creator of Virtual Reality, who together with 
Steve Bryson, defined the virtual reality in the following words:  

"Virtual reality is the way to use computer technology to create an interactive, 
3D world, in which objects give the impression of spatial presence". 

The analyzes carried out on the development of the virtual technology market 
show increased interest in simulation services in the military, aviation, medical, 
mining and education industries. Most of the information from the environment 
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is collected by the human through the sense of sight, simulations - affecting this 
sense intensively - give the greatest opportunities in the learning process [1]. 

The presented research results show that teaching using simulation and 
multimedia presentations takes less time. Virtual reality will become an 
increasingly detailed reflection of the physical world, becoming part of it. VR 
technology allows a better understanding of the training material laid out. It also 
allows you to visualize the effects of individual actions. Knowledge acquired in 
this way is absorbed faster and remains in the memory for longer. We can 
observe dynamic development of VR in education [2]. 

 

3. Human competences in VR 

Professional competences are understood as the characteristics of a person, 
enabling efficient performance of professional tasks. The problem of the type 
and impact of competences has been in the center of attention of labor market 
researchers for years. Three components are traditionally distinguished in the 
competences - knowledge, skills and attitudes. Therefore, competence means 
knowledge about a given activity, the ability to perform it and a set of attitudes 
determining the high quality of business (e.g. in accordance with the principles 
of professional ethics, punctual, adequate to customer needs). 

Virtual reality has significant use in the military. It is ideal for training soldiers in 
combat who can practice their habits. You can do this in a safety environment 
and control all its conditions. The virtual reality solutions are also important in 
the diagnosis of neurological and psychiatric diseases or rehabilitation after 
strokes. Tests with using VR, carried out with soldiers who suffer from post-
traumatic stress, show that the human brain provide opportunities for rapid 
regeneration. Introducing VR tools is inevitable. The educational systems needs 
the new challenge. 

 

4. How is VR used by the military? 

VR is used by the military in all three major fields – ground, air and navy 
forces for flight and battlefield simulations, medical training as well as vehicle 
simulation. 

For example, the British army site shows a 66% increase of interest in 
professional armed forces training within last year. A virtual program covering 4 
scenarios: tank service on the Salisbury Plain, skydiving at the RAF Brize 
Norton base, climbing the Crib Goch ridge in Wales and combat training at the 
Salisbury training ground. 

The second example is in a classroom at the Armed Forces Reserve Center in 
Austin, Texas began its VR training experiment with 20 pilot students — 15 
officers and five enlisted airmen without college degrees. Thirteen of those 
students accomplished the course in four months time, which normally takes an 
entire year. 

This example shows that buyers should be more open to the future technology 
which is a good choice. The main issue is what will be better for use to at study. 
Commercial off-the-shelf VR headsets, like the Oculus Rift, or chose the VIVE 
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Pro because its organic light-emitting diode display has the best resolution. The 
technology is getting better all the time. 

In expert opinion VR training is a much less linear way to learn than the 
traditional model which usually has a set year-long syllabus of one lesson after 
another that must be followed. But in this method, instructors can match the 
lessons to each individual student needs. That means, if a student is a natural 
at one flight technique, but is lacking in another, the instructor can concentrate 
on the student’s deficient skill and not waste time on something he’s already 
good at [3]. 

Aviation on the modern battlefield is the most effective but the costs of training 
a military pilot is very expensive. The success of air missions and, as a result, 
the defense of the country in the air, on land and at sea depends on their 
training and equipment. Training of a fighter pilot costs from about 6 to 8 million 
dollars. Most Polish pilots, especially jet aircraft, undergo appropriate training 
abroad. This is associated with large expenses, with appropriate policy and 
equipment development. Observing the current situation in the Air Force there 
is a need to place great emphasis on pilot training using new technologies that 
are widely used in the world. 

 

5.  Flight deck operations training  

Amongst all kinds of aviation, naval operations stand as some of the most 
demanding in all aspects, both for the aircraft and personnel involved in their 
operation. When focusing on personnel, high skills held by flight crews are 
especially respected, for its job comprises safely returning million-dollar 
machines to narrow platforms floating in middle of the often rough seas. This 
kind of flying requires intense specific training which, up to some extent, can be 
performed in advanced full-motion simulators recreating almost real conditions 
and, hence, saving large amounts of money.  

Nevertheless, in the other side of the maneuver, flight deck crews carry no 
less responsibility, in charge of providing pilots with instructions, moving and 
fixing aircraft on the deck, refueling, handling ammunition, etc., as well as the 
danger inherent in operation. So here comes the main point of the present 
technology. Unlike pilots, whose environment consists of an enclosed area, 
where everything needs to perform their critical tasks is at the reach of the 
hand, flight deck crews are inside this outside environment, interacting with it 
directly with their bodies rather than through flight controls.  

Unfortunately, both of these roles involve the same: aircraft operation, and 
both of them require extensive training in order to assure complete safety. 
Thus, making flight deck crew training a necessary and expensive issue, as the 
possibility of skipping the use of real aircraft had never existed until now. The 
development of virtual reality as a mature technology has to make feasible, to 
certain extent, the interaction between human and flight deck operations in an 
advanced way. Immersion in a completely virtual environment, as well as an 
incipient utilization of other parts of the body thanks to gesture recognition, 
enables to replace operations involving a real aircraft until the very last stages.  
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6. Trends in commercial aviation 

Many organizations in the aviation training sector are trying to quickly adapt to 
the challenges of responding to the new commercial aviation participants. 
Increase in demand means that with the development of the flight crew 
members, the main problem is with effective training methods in all fields of 
aviation. 

Current EASA initiative is focused on new training principles for virtual reality. 
Only several companies use VR to aviation simulators. One of them is Czech 
interactive simulation solutions. The combination of Oculus Rift head displays 
and Leap Motion controllers with D-BOX seats and motor devices rendering the 
landscape, that the new BIS simulator takes into incredible virtual sensations 
such as: every aspect of flight, engine roar and turbulence vibrations. The use 
of VR is also recommended for the development of tools to support 
management knowledge. In opinion Nick Careen, IATA’s Senior Vice President 
for Airport, Passenger, Cargo and Security claims, (…) “innovative technology 
is the key. VR in the learning context increases knowledge retention by as 
much as four times while improving motivation and engagement (…)”. It is 
proven that approximately 70% of memory from training is lost within the first 24 
hours if there is no attempt to retain it (‘Forgetting Curve’, Herman Ebbinghaus). 
In training, an effective method of retention is the immediate application and 
repetition [4]. According to the IATA recommendations described in the White 
paper document, training can be reduced by 25%, while increasing the retention 
of knowledge of its training participants 4 times [5]. This is what VR can bring to 
organization when it is successfully implemented in the training program. 

One of example is the successful implementation of VR technology in 
groundhandling training via the RampVR platform. Fraport Ground Services 
company has integrated VR training in new and existing employees on the 
ground. Some of them had a basic course as new employees and about 70 % 
of the students had a refresher course. Students remembered the procedures 
far better and retained them for a longer period, which at the end gives an 
improved performance quality. The ramp environment is noisy and full of 
frequent obstacles which can disrupt training. The hazards and risks associated 
with training on the ramp can be reduced in a VR where the trainees remain in 
a controlled office environment.  

The feedback received from all students involved in the project was extremely 
positive and an ongoing use of the VR tool is very much favored in the future.  

The civil aviation has been witnessing strong growth lately. One of the major 
factors driving this growth is the increased demand for aircraft and more 
experienced employees. VR is a good market which can help in developing 
those particular skills among new members of the aviation world.  
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Fig. 1. Attractive Opportunities in Augmented and Virtual Reality Market in Aviation 

(Source: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/ar-vr-aviation-market-
230427667.html, date: 19.11.2019) 

 

The EON Reality the world leader in Virtual and Augmented Reality based 
knowledge transfer for industry and education. They developed a series of 
applications for the company that guided both the pre-flight checks on a Boeing 
777 and on ground crew procedures for a landing aircraft. These offered 
modules run on iOS or Android phones and tablets in either 2D or VR modes. 
Students can get realistic practice of parking a jet at a terminal and actually take 
the necessary steps to get a 777 ready for take off. Their progress is tracked 
and sent to a Learning Management System. It is good solution to understand 
how the students are performing and who needs more practice. VR training 
allows tracking the students performance, not just the final result. This gives the 
management a granular view of their activities and can correct problem in 
procedures before they become bigger. Realism gave in the application is 
important because it can be to integrated into current training programs. The 
use of mobile phones and tablets as the device of choice means that the pilot 
can quickly expand to an enterprise wide solution, as no special hardware will 
be required [6]. 

 

7. VR training in the Air Force University in Dęblin 

In Air Force University there are many types of simulators for pilots but in last 
year Faculty of Aviation Safety implemented new educational tool as VR for 
training cabin crew in two languages version pl. and en. Students can take the 
part in safety training on board virtual Airbus A321. Previously they studied only 
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in the theory and some activity on board of real old Russian aircraft. New 
technologies bring students close to real working conditions on board an aircraft 
using in civil aviation.  

Four groups of students took part in the research: 

a) civilian study at the Aviation Safety Faculty (under 25 years old, 60 
students); 

b) foreign pilot cadets from Aviation Faculty (under 25 years old, 15 studens); 

c) mix foreign group navigation and pilots cadets from Estonia, Romania, 
Greece, Poland (under 25 years old, 12 students); 

d) officer's course of the airport fire fighters (people over 25 years old, 13 
persons) 

They had two different training to pass. First it was searching of dangerous 
goods on board of the aircraft and the second one was checking the emergency 
equipment. 

 

 

61%

 

39%

 

Fig. 2. Students participated actively 

 

A 61% of the participants did not have contact with VR tools beforehand but 
they worked very actively and they were focused on accomplishing the task. 
39% they had some contact with VR but only with games. All of them had a 
distance because they were afraid of new solutions. They needed some kind of 
motivation from teacher. The bigger problem was noticed in the group d) 
because for them the new tools is kind of new challenge. The younger people 
are more open to new methods of teaching because they have regular contact 
with computer and IT tools, such as games.  
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Fig. 3. Quality of completed tasks 

 

Second part of research checked the quality of tasks performed during 
searching dangerous goods. In the first group a) the students were very 
serious, most of them had first time contact with aircraft and they were more 
motivated to achieve the goal because they study at the Aviation Safety 
Faculty. The problem was with limited time and too many students. The second 
group b), they represent a special small and closed group, they know each 
other very well. They did the training very ambitiously and well quality in 30%. 
The c) group was very experience and good active in this exercise. They were 
very logical, fast thinking and did the task very precisely in 26 %. The last of the 
group was d) and there were only few of them who wanted did this exercise 
very well what gave only 10 % quality. 

Conclusion of this research is that the result of using VR in education depends 
on group of people who is it dedicated to. A lot of them have a problem when 
they put the googles on their head and then they lose the eye contact but still 
can hear the rest of the group.  

All groups have particularly positive feelings about the feasibility of building 
functions of various devices connected on board. Percentage of their feelings 
are presented in Chart 3. Possibilities of opening traps and controlling 
emergency equipment with marking on virtual cards were good experience and 
meeting expectations in performed tasks. 
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Fig. 4 How realistic was the VR session 

  

The flight crew safety procedures includes the cabin sweep, which means 
checking the security of the deck consists of the available seats on the aircraft 
that can potentially be used to place hazardous materials. Cabin sweep is 
performed by the flight crew as soon as they board the plane and when they 
leave the board. This is one of the procedures at airlines to improve the quality 
of safety. These procedures are associated with the control of emergency 
equipment, divided into sections. After completing the cabin sweep, crew 
members give the report to the head of the deck, who passes it to captain. 

Cabin Sweep procedures should be made [7]: 

- in the passenger compartment, space under the seats, tables, pockets and 
exactly where the life jackets are placed. 

 - around exits. 

- spaces in buffets, places next to the door, around the jumpseat, waste 
containers, storage compartments, spaces behind catering trolleys 

- in toilets - all storage spaces. 

The new project also is developing in other modules as fire fighting and 
ditching [8]. 

The main response in this work is safety on board. On the course the cabin 
crew practice all safety and emergency procedures. It can be more effective if 
they use the VR tools in this case. The work is divided into several tasks to be 
carried out, modeled on procedures in the airlines. It is very important for 
students to be well prepared for work in the aviation area. In the research the 
quality of conducted classes using VR the author founded the benefits and 
disadvantages in the education technique. Virtual reality is changing the way 
train the students and employed through these advantages [9]:  

− gives positive economic aspect and easy access to the aircraft cabin 
(laboratory),  

− safety environment in activity  
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− awareness of the tasks performed 

− increased productivity 

− saves time and money with remote learning 

− works for various learning styles 

− makes training enjoyable and engaging 

 

Civilian and military students took part in this experiment. Many of them 
focused on the quick effect, but sometimes there were problems with the VR 
program working, which frustrated them. New technology for global scale, often 
do not yet meet the needs of the market. However, the development of new 
solutions is dynamic and we can aspect for quick results. Of course some of 
them had problems with orientation in natural environment and with VR 
sickness”. The research result is that new technology needs more human work 
to improve training techniques with the virtual world. The difference between 
virtual reality scenarios and traditional simulations is the sense of immersion. 
The virtual environments also make possible training with hazardous materials 
or dangerous situations as aircraft-failure, without being in a real danger. Virtual 
reality is still an emerging tool for enterprise and academy learning. This is a 
good direction that requires greater commitment from science and industry. 

 

8. Conclusions 

VR gives great possibility in the field of education, especially useful for: 
providing real experiences influencing the student's creativity as well as the 
ability to visualize difficult emergency environment. Students have an easy way 
to gain very important practical knowledge in the aviation safety area. The 
modern University and flight companies have in offer traditional and modern VR 
training program. They achieve better work results and economic profits. New 
era in training system is cooperating with new technology, it is the main 
direction in educational field. The first aim is safety environment for students. 

 
 

ReferencEs  

  
  

1. William R., Sherman A., Craigm B.,Understanding Virtual Reality: 
Interface, Application, and Design, USA, 2003. 

2. Żmigrodzka M., Development of virtual reality technology in the aspect of 
educational applications, Minib, ILOT, 2017.  

3. https://www.airforcetimes.com/news/your-air-force/2018/09/30/the-air-
force-is-revolutionizing-the-way-airmen-learn-to-be-aviators/ 

4. https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/how-vr-
training-learning-can-improve-
outcomes.html?id=us:2sm:3tw:4di4683::6di:20180817175926:&linkId=55
685152 



Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica 

  

 

 

134 

 

 
5. White paper, What Virtual Reality (VR) means for Ground Operations, 

IATA 2019.  
6. https://eonreality.com/portfolio-items/ground-crew-vr-training/ 

7. Manual for crew members, Centralwings, 2005 r. 
8. Manual of Aircraft Accident and Incident Investigation (Doc 9756) 
9. M. Żmigrodzka, K. Kostur Balcerzak, Measuring the Power of VR 

Education, in Transport Means 2019 r. 
 

 
 

Recibido el 12 de diciembre de 2019 

 
 


