
 

  

 

 



 SPIS TREŚCI STRONA 2 

 
 

SPIS TREŚCI 

Na czym polega dobry VFR? ............................................................................................................................................ 3 

Zasady i planowanie lotów ................................................................................................................................................ 4 

Składanie planu lotu .......................................................................................................................................................... 4 

Scenerie ............................................................................................................................................................................ 5 

X-plane .......................................................................................................................................................................... 5 

Prepar3D ....................................................................................................................................................................... 5 

Co jeszcze warto wiedzieć? .............................................................................................................................................. 5 

Zalogowałem się na małym lotnisku. Do kogo się zgłosić? .......................................................................................... 5 

Czym jest właściwie ten FIS oraz służący tam informator? .......................................................................................... 7 

Nie słyszę FISu! Dlaczego? .......................................................................................................................................... 7 

 

  



 PRZYDATNE INFORMACJE – LOTY VFR – FIR EPWW STRONA 3 

 

 FOR FLIGHT SIMULATION USE ONLY 
Wydanie 1 
28.04.2020 

 

NA CZYM POLEGA DOBRY VFR? 

Zacznę od krótkiego wstępu, na czym polega dobry lot wg zasad VFR. Wbrew pozorom, również wymaga 

odpowiedniego zaplanowania trasy, bez względu na to, że lecimy małą Cessną, a nie dużym Boeingiem. Więc czym 

tak naprawdę jest lot VFR? Najważniejszym zagadnieniem jest tu zasada wykonywania lotów w VMC – Visual 

Meteorological Conditions – minimów meteorologicznych, pozwalających na bezpieczne wykonanie lotu VFR. Jakie one 

są? Określa to AIP VFR ENR 1.3: 

 

Kluczowe jest tu rozgraniczenie między 3000ft AMSL/1000ft AGL. Poniżej, lot może odbywać się „z dala od chmur”, 

a widzialność 5 km może być zredukowana do 1,5km, gdy: 

― Lot odbywa się w warunkach VFR dzień 

― Prędkość przyrządowa (IAS) wynosi 140 kt lub mniej, dając wystarczającą możliwość dostrzeżenia pozostałego 

ruchu lub przeszkód w celu uniknięcia kolizji 

― warunki, w których prawdopodobieństwo spotkania innego ruchu będzie zazwyczaj małe, np. w strefach o małej 

intensywności ruchu oraz w czasie wykonywania prac lotniczych na małych wysokościach 

― śmigłowcami przy widzialności w locie mniejszej niż 1500 m, ale nie mniejszej niż 800 m, jeżeli będą 

wykonywały manewry z prędkością zapewniającą w odpowiednim stopniu możliwość zauważenia innego ruchu 

lub jakichkolwiek przeszkód w czasie wystarczającym dla uniknięcia kolizji 

Powyżej tej granicy, niezależnie od klasy przestrzeni, narzuca się na nas wymóg 5km widzialności (8km powyżej FL100) 

oraz odpowiedniej odległości od chmur. Kluczowy fakt, to że te minima obowiązują we wszystkich przestrzeniach 

kontrolowanych – stąd może zdarzyć się sytuacja, że w przestrzeni G lot będzie legalny, ale zezwolenia na wlot do 

przestrzeni kontrolowanej nie uzyskamy. 

Właściwie po co te wszystkie minima i rygory? Należy zrozumieć, że we VFRze, przede wszystkim, niezależnie od klasy 

przestrzeni, to pilot odpowiedzialny jest za separację terenową. Tylko tyle i aż tyle. Pozostałe obowiązki, jak separacja 

z innym ruchem, sposoby nawigacji, itp. wynikają z innych zależności – klasy przestrzeni, wyposażenia pokładowego 

itp. Separacja terenowa jednak, będzie pozostawać w odpowiedzialności pilota podczas całego lotu VFR. 
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ZASADY I PLANOWANIE LOTÓW 

W celu zapoznania się z tematem planowania lotów i poprawnym jego wykonywaniem, poniżej rekomendujemy 

niniejsze linki, które wyczerpująco podejmują temat VFR: 

http://www.cassubian.pl/portal/content/latanie-vfr 

http://calypteaviation.com/vfr/ 

https://www.pl-vacc.org.pl/files/relacja_vfr.pdf 

https://www.facebook.com/pg/SKYAirVA/posts/ 

SKŁADANIE PLANU LOTU ATC 

Zacznijmy od tego, że lot VFR w Polsce, wykonywany w całości w przestrzeni niekontrolowanej nie wymaga złożenia 

planu lotu, choć jest to zalecane. Kiedy jednak plan lotu VFR MUSI zostać złożony? Taką definicję także znajdziemy 

w AIP VFR Polska: 

― loty z przekraczaniem granicy państwowej 

― loty w strefie identyfikacji obrony powietrznej (ADIZ), 

― loty, których trasa choćby we fragmencie przecina przestrzeń kontrolowaną (czyli np. przecinające CTR, TMA, 

lub z naborem wysokości ponad FL95). 

― Plan lotu na lot nocą wymagany jest, gdy ten odbywa się poza przestrzenią ruchu nadlotniskowego (na przeloty 

VFR Night pomiędzy lotniskami wymagany jest plan lotu) 

Plan lotu składa się podobnie jak plan lotu IFR – wypełniając wszystkie kluczowe rubryki. Pole „Route” może zawierać 

następujące typy punktów: 

― Pomoce radionawigacyjne, typu VOR, NDB itp. 

― Nazwy geograficzne miejscowości, o ile zapisane są w odpowiednim formacie: 

 Route: 5020N01912E w sekcji Remarks: 5020N01912E KATOWICE 

 Route: 5020N01912E(Katowice) 

 (sposób niezalecany, jednak powinien zostać poprawnie zinterpretowany przez oprogramowanie 

kontrolerów PLVACC): Route: AleksandrowLodzki (Bez polskich znaków, bez ewentualnych odstępów 

w nazwie) 

― Opisane punkty VFR zgodnie z AIP: 

 ICAOx – np. EPKTB – jako punkt VFR BRAVO dla lotniska EPKT 

 AICAO – np. AEPKT – Punkt referencyjny lotniska EPKT 

 ICAO – np. EPKT – j/w, plan lotu zostanie prawidłowo zinterpretowany 

― Punkty nawigacji obszarowej, np. BAVOK, LOGDA, itp. (o ile wyposażenie samolotu pozwala na taki typ 

nawigacji) 

― Dowolny inny punkt opisany współrzędnymi, np.: 

 Route: 5018N01857E, w sekcji Remarks: 5018N01857E PARK SLASKI CHORZOW 

Punkty te najczęściej łączymy poprzez wstawienie „DCT”, jako że w Polsce brak jest opublikowanych tras ATS dla lotów 

VFR. Jedyną różnicą jest brak łączenia dwóch współrzędnych geograficznych – tych nie łączymy „DCT”. Odległości 

między punktami nie powinny być dłuższe, niż 30 minut lotu pomiędzy nimi – to podstawa planowania! 

Plan lotu VFR nie zawsze odbywa się „wzdłuż linii”. Latanie VFR to w dużej też mierze latanie widokowe. Pamiętajmy 

jednak, że lecąc zgodnie ze złożonym planem lotu, o każdym odchyleniu od trasy powyżej 10 mil morskich powinny 

zostać poinformowane odpowiednie służby ATS zwłaszcza, jeśli dotyczy to omijania niesprzyjającej pogody. 

 

 

http://www.cassubian.pl/portal/content/latanie-vfr
http://calypteaviation.com/vfr/
https://www.pl-vacc.org.pl/files/relacja_vfr.pdf
https://www.facebook.com/pg/SKYAirVA/posts/
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SCENERIE 

Skoro już jesteś chętny na zwiedzanie z powietrza wirtualnej Polski, zachęcamy do zainstalowania odpowiednich 

dodatków, mających na celu zwiększenie przyjemności z latania! 

X-plane 

X-Plane jest fantastycznym symulatorem do lotów VFR ze względu na jego bogatą bazę lotnisk i lądowisk VFR (wiele 

udostępnianych za darmo), a także możliwości w postaci ortho4XP lub innych. Najszerszą bazą wiedzy o X-Plane 

w Polsce jest strona xppl.org, na której znajduje się baza scenerii oraz liczne poradniki. 

Prepar3D 

Lockheed Martin Prepar3D domyślnie nie jest platformą przyjazną VFRom, ze względu na jego ubogą domyślną bazę 

lotnisk VFR, braku fototekstur czy pokrycia wektorowego. Zmienia się to jednak diametralnie po zainstalowaniu licznych 

dodatków, wyciskających ostatnie soki z Prepar3D, ustanawiając go platformą realnie konkurencyjną dla XP 

w przypadku lotów VFR.  

Opis dodatków ogólnych, wielkoobszarowych znajdziecie tutaj: http://calypteaviation.com/najwazniejsze-dodatki-dla-

prepar3d-p3d/ 

Za podstawową bazę lotnisk może posłużyć strona https://www.freewarescenery.com/fsx/poland.html, dedykowana 

FSX, lecz znajdująca wiele scenerii działających w P3D, także w v4. W innym przypadku pozostaje szukać lotnisk 

w nieskończonej wręcz bazie library.avsim.net 

CO JESZCZE WARTO WIEDZIEĆ? 

Zalogowałem się na małym lotnisku. Do kogo się zgłosić? 

Jeżeli lotnisko nie jest lotniskiem kontrolowanym, lub nie leży w granicach odpowiedzialności takowego, przede 

wszystkim musisz pamiętać, że rejon kręgu nadlotniskowego (ATZ, TRA) to rejon, gdzie piloci sami się „koordynują”, 

używając wspólnej częstotliwości – na VATSIM jest to UNICOM (122.800 Mhz), chyba że lotnisko posiada wyznaczony 

i zalogowany online AFIS (w vFIR EPWW jest to tylko lotnisko Warszawa-Babice EPBC – znak wywoławczy BABICE 

INFORMACJA). Poza rejonem kręgu nadlotniskowego szukaj odpowiednio zalogowanego informatora FIS! Najnowszy 

podział sektorów FIS znajdziesz tutaj: https://www.pl-vacc.org.pl/files/fis.pdf 

Jaką więc kolejność zachować w „poszukiwaniu” kontroli/informacji? 

― Informator FIS odpowiedni dla zaznaczonego regionu (także pod granicami poziomymi TMA, czyli jeżeli 

startujesz z lotniska EPBC, to pierwszym kontaktem będzie BABICE INFORMACJA) 

― W przypadku, gdy lotnisko leży w granicach poziomych TMA (Zbliżania), to skontaktuj się z kontrolerem 

zbliżania – zapewni on FIS w ramach granic poziomych 

― W przypadku braku powyższych – służbę informacji powietrznej zapewni odpowiedni kontroler ACC 

(„Warszawa Radar”) 

Przypominamy, w przestrzeni G nie ma obowiązku utrzymywania dwukierunkowej łączności! Warto jednak zgłosić się 

do odpowiedniego informatora/kontrolera, by uzyskać przydatne informacji. Wyjątkiem od tej reguły stanowi strefa 

obowiązkowej łączności RMZ – Radio Mandatory Zone. W Polsce mamy ich kilka, na potrzeby sieci VATSIM została 

przeniesiona jedna ze świata realnego – Strefa RMZ Warszawa: 

 

http://calypteaviation.com/najwazniejsze-dodatki-dla-prepar3d-p3d/
http://calypteaviation.com/najwazniejsze-dodatki-dla-prepar3d-p3d/
https://www.freewarescenery.com/fsx/poland.html
https://www.pl-vacc.org.pl/files/fis.pdf
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Co zgłosić podczas pierwszego kontaktu z FIS po starcie z lotniska niekontrolowanego? 

Odpowiedź na to pytanie zależy, czy złożyłeś plan lotu, czy nie. 

― W przypadku złożenia planu lotu: poproś o otwarcie go i zgłoś godzinę startu 

― Jeżeli lot odbywa się bez planu lotu, zgłoszenie powinno wyglądać następująco: 

ZNAK WYWOŁAWCZY, TYP STATKU, MIEJSCE STARTU, PLANOWE MIEJSCE LĄDOWANIA, PUNKTY 

POŚREDNIE (w przypadku większej liczby, 2 następne punkty zwrotne), AKTUALNY KOD TRANSPONDERA 

 

Przykład: 

„Kraków Informacja, SPABC, dzień dobry, Cessna 152, po starcie z Katowic-Muchowca, w Kierunku Bielska-

Białej, przez Tychy, squawk 7000”. 

 

Czym jest właściwie ten FIS oraz służący tam informator? 

Służby ATS (służby ruchu lotniczego) dzielimy na 3 podstawowe: 

― Służbę kontroli (ATC) 

― Służbę informacji (FIS) 

― Służbę alarmową 

Służba alarmowa to krótko mówiąc rozpoznawanie statków powietrznych w zagrożeniu i wszczęcie akcji ratunkowej. 

Na VATSIM praktycznie nie symulowana. 

Służba kontroli – sprawuje ją kontroler, wydając odpowiednie polecenia statkom powietrznym, by zachować (zgodnie 

z klasą przestrzeni) bezpieczeństwo ruchu 

Służba informacyjna – to służba, która dostarcza pilotowi odpowiednie dane, umożliwiające lepsze oraz bezpieczniejsze 

wykonywanie lotu. Przykładem informacji powietrznej jest: informacja o pogodzie, zagrożeniach związanych ze 

zjawiskami meteorologicznymi, informacja o innym ruchu, o ile o takim wiadomo, skoordynowane informacje odnośnie 

dostępu i zezwoleń na wlot do przestrzeni kontrolowanych, w porozumieniu z odpowiednimi kontrolerami ATC, 

informacje dotyczące przederupcyjnej aktywności wulkanicznej, erupcji wulkanicznej i chmur popiołów wulkanicznych,  

informacje o zmianach dotyczących dostępności służby radionawigacji, itp. 

 

Więc czym różni się informator FIS? Przede wszystkim – nie jest on kontrolerem, czyli nie pełni on służby kontroli. 

Pełni pozostałe dwie służby: informacyjną i alarmową. Poinformuje on o ruchu, jeśli o takim wie, przekaże wszelkie 

dostępne informacje pogodowe, skoordynuje dostęp do przestrzeni (czyt. Zapyta „w Twoim imieniu” odpowiedniego 

kontrolera, czy na przykład poszczególne zamiary w przestrzeni kontrolowanej mogą się odbyć) itp. 

Nie słyszę FISu! Dlaczego? 

Zasięgi radiostacji FIS są ograniczone na małych wysokościach nad terenem (zilustrowanie poniżej zostały pokrycia 

radiowe FIS na poziomie GND), jednak zasięg ten wzrasta wraz ze wzrostem wysokości. Na wysokości 3500ft AMSL 

przyjmuje się, że każdy sektor FIS zapewnia pokrycie radiowe 99% swojej przestrzeni. 
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Jakie ciśnienie QNH ustawić? 

Jeżeli dopiero co zalogowałeś się na lotnisku niekontrolowanym, polecamy zrobić standardową metodę ustalania 

ciśnienia odpowiedniego dla danego lotniska: na ziemi, przekręć ustawienie wysokościomierza tak, by wysokość 

wskazywana odpowiadała wyznaczonej wysokości nad poziomem morza lotniska. W ten sposób ustawisz ciśnienie 

odpowiadające na danym lotnisku. W przypadku przelotu i po nawiązaniu kontaktu z FIS, ten poda Ci ciśnienie 

z najbliższego lotniska kontrolowanego. 

W rzeczywistości, poza przestrzenią kontrolowaną, obowiązuje 17 regionów nastawienia wysokościomierzy, które 

odpowiednio przeliczają w jakim rejonie ustalić ciśnienie QNH dla znajdujących się tam statków powietrznych. Na 

VATSIM na tę chwilę nie ma możliwości ustalenia „QNH regionalnego”, stąd informatorzy podawać będą ciśnienie 

z najbliższego lotniska kontrolowanego. 
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