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1. WSTĘP INTRODUCTION
Koncepcja “elastycznego użytkowania przestrzeni powietrznej” (FUA)
oparta jest na trzech poziomach zarządzania przestrzenią powietrzną
(ASM):

The flexible use of airspace (FUA) concept is based on three levels of
airspace management (ASM) which have been identified as:

- strategiczne zarządzanie przestrzenią – poziom 1, - Strategic ASM – Level 1,
- przedtaktyczne zarządzanie przestrzenią – poziom 2, - Pre-Tactical ASM – Level 2,
- taktyczne zarządzanie przestrzenią – poziom 3. - Tactical ASM – Level 3.
Trzy poziomy zarządzania przestrzenią powietrzną (ASM) odpowiadają
zadaniom cywilno-wojskowej koordynacji i zarządzania ruchem lotniczym
(ATM). Każdy poziom jest bezpośrednio połączony z pozostałymi i
oddziałuje na nie.

The three ASM levels correspond with civil/military and air traffic
management (ATM) co-ordination tasks. Each level is related directly to,
and impacts on the other ones.

2. ORGAN THE UNIT
a) Dział Planowania Strategicznego ASM – realizuje zadania zarządzania

przestrzenią powietrzną na poziomie  ASM 1 (patrz punkt 3).
ASM Strategic Planning Department – conducting tasks of ASM Level 1
(see item 3),

b) AMC Polska – (Airspace Management Cell) komórka zarządzania
przestrzenią powietrzną będąca cywilno-wojskową komórką
odpowiedzialną za zarządzanie i alokację elastycznych elementów
struktury przestrzeni powietrznej, działającą w ramach Polskiej Agencji
Żeglugi Powietrznej na podstawie porozumienia pomiędzy Polską Agencją
Żeglugi Powietrznej a Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej; realizuje zadania zdania zarządzania
przestrzenią powietrzną na poziomie ASM 2, ASM 3 (patrz punkt 3). 

AMC Poland – (Airspace Management Cell), which is a civilian-military cell
responsible for the management and allocation of flexible elements of the
airspace structure, operating within the framework of the Polish Air
Navigation Agency on the basis of an agreement between the Polish Air
Navigation Agency and the Head of Air Traffic Service of the Armed forces
of the Republic of Poland; the cell executes tasks of ASM Level 2 and Level
3 (see point 3).

KONTAKT: CONTACT:
Lokalizacja: Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym (CZRL)

Warszawa
Location: Air Traffic Management Centre (ATMC) Warszawa

Adres Pocztowy: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa

Postal address: Polish Air Navigation Services Agency
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa

AFTN: EPWWZAMC AFTN: EPWWZAMC
E-mail: amc.poland@pansa.pl E-mail: amc.poland@pansa.pl
www: http://www.amc.pansa.pl www: http://www.amc.pansa.pl

ASM-1 ASM-1
Dział Planowania Strategicznego ASM ASM Strategic Planning Department

Godziny pracy: MON - FRI: 0600-1400 (0500-1300) UTC1

(z wyjątkiem świąt państwowych)
Hours of service: MON - FRI: 0600-1400 (0500-1300) UTC1

(excluding national holidays)
Telefon: +48-22-574-5721 do 5726; +48-81-452-5721 do 5726;

+48-261-828-515
Phone: +48-22-574-5721 to 5726; +48-81-452-5721 to 5726;

+48-261-828-515
Faks: +48-22-574-5729; +48-81-452-5729 Fax: +48-22-574-5729; +48-81-452-5729
E-mail: asm1@pansa.pl E-mail: asm1@pansa.pl

1 - patrz GEN 2.1 1 - see GEN 2.1

AMC (ASM-2) AMC (ASM-2)
Godziny pracy: MON - FRI: 0600-1400 (0500-1300) UTC1

(z wyjątkiem świąt państwowych)
Hours of service: MON - FRI: 0600-1400 (0500-1300) UTC1

(excluding national holidays)
Telefon: +48-22-574-5732; +48-81-452-5732; +48-261-828-129 Phone: +48-22-574-5732; +48-81-452-5732; +48-261-828-129
Faks: +48-22-574-5738; +48-261-828-473 Fax: +48-22-574-5738; +48-261-828-473

1 - patrz GEN 2.1 1 - see GEN 2.1

AMC (ASM-3) AMC (ASM-3)
Godziny pracy: H24 Hours of service: H24
Telefon: +48-22-574-5733 do 5735; +48-81-452-5733 do 5735;

+48-261-828-229; +48-261-828-130
Phone: +48-22-574-5733 to 5735; +48-81-452-5733 to 5735;

+48-261-828-229; +48-261-828-130
Faks: +48-22-574-5737; +48-81-452-5737; +48-261-828-529 Fax: +48-22-574-5737; +48-81-452-5737; +48-261-828-529
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY
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3. ZADANIA TASKS
ASM POZIOM 1 – DZIAŁ PLANOWANIA STRATEGICZNEGO ASM ASM LEVEL 1 – ASM STRATEGIC PLANNING DEPARTMENT
Uwaga:  Zakres prac tej komórki obejmuje elastyczne elementy
struktury przestrzeni oraz stałe struktury przestrzeni kontrolowanej i
niekontrolowanej, w tym klasyfikację przestrzeni powietrznej.

Note: The scope of the work of this cell includes flexible elements of
the airspace structure and permanent structures of the controlled and
uncontrolled space, including airspace classification.

1) Coroczna analiza efektywności wykorzystania przestrzeni powietrznej. 1) Annual review of the efficiency of airspace utilisation.
2) Opracowywanie propozycji ustanowienia nowych lub  modyfikacji

istniejących struktur przestrzeni powietrznej.
2) Planning the establishment or modifications of existing airspace

structures.
3) Opracowywanie propozycji wprowadzenia zmian procedur

przydzielania i użytkowania przestrzeni powietrznej.
3) Enforcing proposal of changes of procedures concerning airspace

assignment and utilisation.
4) Opracowywanie propozycji wprowadzenia zmian w klasyfikacji

przestrzeni powietrznej ATS.
4) Enforcing proposal of changes to the ATS airspace classification.

5) Udział w planowaniu wielkich przedsięwzięć na długo przed dniem ich
przeprowadzenia (ćwiczenia lotnictwa wojskowego, zawody, pokazy).

5) Coordination planning of major events long before the day of operation
(large scale military exercises, air shows, competitions).

6) Okresowy przegląd procedur i sprawności przebiegu operacji na
poziomie ASM-2.

6) Periodical review of procedures and efficiency of operations at ASM
Level 2.

7) Okresowy przegląd przebiegu operacji na poziomie ASM-3. 7) Periodical review of procedures at ASM Level 3.
8) Udział w pracach międzynarodowych grup roboczych. 8) Participation in international working groups.
ASM POZIOM 2 – KOMÓRKA ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ
POWIETRZNĄ

ASM LEVEL 2 – AIRSPACE MANAGEMENT CELL

1) Zbieranie i analiza zamówień na przestrzeń powietrzną. 1) Collection and analysis of airspace requests.
2) Rozstrzyganie konfliktów wynikających z nie dających się pogodzić lub

kolidujących próśb o przydział przestrzeni powietrznej przez
stosowanie zatwierdzonych priorytetów, renegocjacje, zmianę
harmonogramów.

2) Resolving conflicts by application of priority rules, changes of time
schedules and negotiation procedures for unsolved requests or
requests being in conflict with each other.

3) Informowanie o dokonanym przydziale przestrzeni powietrznej w
planie użytkowania przestrzeni powietrznej (AUP), w przeddzień
operacji.

3) Informing and promulgating airspace allocation in the AUP of the
preceding day.

4) Współdziałanie z NM/CADF (Stanowisko scentralizowanych danych o
przestrzeni powietrznej) oraz z sąsiednimi komórkami AMC.

4) Cooperation with NM/CADF (Centralised Airspace Data Function) and
neighbouring AMCs.

5) Współpraca ze służbami operacyjnymi Sił Zbrojnych w zakresie
planowania wykorzystania przestrzeni powietrznej.

5) Cooperation with operational units of the Armed Forces in the scope of
airspace utilisation planning.

ASM POZIOM 3 – KOMÓRKA ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ
POWIETRZNĄ

ASM LEVEL 3 – AIRSPACE MANAGEMENT CELL

1) Aktywacja i deaktywacja stref (zarządzanych przez AMC) zgodnie z
AUP.

1) Activation and deactivation of areas (managed by AMC) in accordance
with the AUP.

2) Aktualizacja danych związanych z realizacją AUP. 2) Update of data related to AUP realisation.
3) Reagowanie na każdą dodatkową prośbę wynikającą z

nieprzewidzianych problemów ATS.
3) Reaction to any additional request related to unexpected ATS

problems.
4) Ogłaszanie (w razie potrzeby) uaktualnionego planu użytkowania

przestrzeni powietrznej (UUP).
4) Notification (if necessary) by means of an updated AUP (UUP).

5) Współpraca w czasie rzeczywistym ze służbami ATM. 5) Real-time coordination with the ATM sevices.
6) Monitorowanie wykorzystania przydzielonych elementów przestrzeni

powietrznej.
6) Monitoring of utilisation of allocated airspace elements.

7) Współpraca ze służbami operacyjnymi Sił Zbrojnych RP w zakresie
użytkowania przestrzeni powietrznej w czasie rzeczywistym.

7) Cooperation with operational services of the Polish Armed Forces in
the scope of real-time airspace utilisation.

8) Współpraca z załogami statków powietrznych planujących loty w
przestrzeni powietrznej niekontrolowanej.

8) Cooperation with crews of aircraft planning flights within uncontrolled
airspace.
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