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Niniejsza instrukcja podzielona jest na trzy części:
Strony

Wprowadzenie
opis podstawowych funkcji dostępnych w programie

5 - 16

Przygotowanie lotu
opis dostępnych funkcji do zaplanowana lotu.

17 - 58

Formularz FPL i Lista FPL Użytkownika
tworzenie planu lotu oraz opis obiegu wymiany depesz z BOZ

59 – 80
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Podstawowe informacje
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• Kto może korzystać w IWB? – Obecnie każdy zarejestrowany użytkownik

• Kto zarządza IWB? – Biura Odpraw Załóg tel. +48 22 574 71 73

Główne funkcjonalności IWB:

• Planowanie tras dla lotów VFR i IFR

• Rysowanie trasy bezpośrednio na mapie

• Składania FPL i depesz modyfikujących

• Tworzenie operacyjnego planu lotu

• Korzystania z bazy AIP (i danych z AIP widocznych przy obiektach na mapie)

• Wglądu w aktualne NOTAM

• Tworzeniu Biuletynu Informacji Trasowej PIB (funkcja dostępna od stycznia 2019)

• Wglądu w depesze oraz mapki METEO

• Wglądu w aktywne strefy (funkcja dostępna od stycznia 2019)

• Tworzenie i zarządzanie własną bazą FPL

• Komunikacja z BOZ

• i inne

IWB wprowadzenie 



Jakie dane są dostępne?

• AIP Polska

• NOTAM (Biuletyny informacji przed lotem) oraz SNOWTAM

• Dane METEO - METAR, TAF, SIGMET 

• Mapy METEO w formie zdjęć z IMGW

• FUA – strefy aktywne i planowane

6IWB wprowadzenie 



Podstawowe MENU
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Menu główne
Dostęp do podstawowych
funkcjonalności systemu: 
zakładanie bazy statków

powietrznych, planowanie 
lotu, baza AIP oraz NOTAM

Map Menu i FPL
• Narzędzia mapy
• wyświetlanie NOTAM 
• METEO
• Formularz FPL

Menu ustawień 
Dostęp do ustawień

wyglądu stronny, filtry 
mapy oraz ustawienia
profilu użytkownika

IWB wprowadzenie 



MENU Ustawień
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Przedział czasowy ważności danych lotniczych – ustawienie czasu obowiązywania 
prezentowanych danych. Wyświetlane dane obowiązujące max. 5 dni do przodu 

Ustawienia MAPY – wybieranie podkładów topograficznych 

oraz wyświetlanie dowolnych elementów oraz struktur przestrzeni.

Ustawienia użytkownika –
dostosowanie wyglądu strony, wybór języka, ustawienia konta

Odśwież –
ustawienie częstotliwości aktualizowania danych widocznych na mapie

Poziomy lotu –
ustawienie wysokości struktur przestrzeni widocznych na mapie

Pomoc

Wyloguj

IWB wprowadzenie 



Przedział czasowy danych lotniczych
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Przedział czasowy ważności danych lotniczych
Domyślnie wyświetlane są informacje w oparciu o dane
lotnicze obowiązujące w danej chwili. Możliwe jest
wyświetlanie np. aktywności stref max. 5 dni do przodu.

IWB wprowadzenie 



Ustawienia MAPY
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Na mapach można wyświetlać warstwy: obiektów oraz stałych i elastycznych struktur przestrzeni

Dostępnych jest 6 podkładów topograficznych

Uwaga! Wyświetlenie zbyt dużej ilości warstw może spowolnić działanie IWB 

i utrudnić rozróżnienie elementów.

Niektóre obiekty np. przeszkody, są widoczne dopiero po przybliżeniu mapy.

IWB wprowadzenie 



Jak korzystać z MAPY?
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Informację o elemencie przestrzeni lub obiekcie można 

wyświetlić na 2 sposoby 

1. Przytrzymując wskaźnik myszy nad symbolem 

obiektu np. lotniska lub nad zaznaczoną na mapie 

strukturą - uruchomi okno z podstawowymi jej 

danymi.

2. Jednokrotne kliknięcie na strukturę lub symbol 

obiektu – uruchomi okno z pełnymi danymi 

IWB wprowadzenie 



Jak korzystać z MAPY?
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Jeśli pod wybraną lokalizacją na mapie kryje się więcej niż

jeden obiekt/struktura np. AD, CTR i TMA, należy w oknie z

pełnymi danymi wybrać z listy odpowiednią pozycję

W podanym przykładzie po wybraniu na 

mapie lotniska EPPO otworzyło się okno 

z pełnymi danymi najbliższego obiektu. 

W górnej części okna można rozwinąć 

listę elementów przestrzeni jakie również 

znajdują się w tej lokalizacji.

Uwaga! Lista wyświetlonych elementów 

przestrzeni odpowiada ustawieniom 

Podkładów mapy w MENU Ustawień

Lista obok zawiera elementy przestrzeni 

zgodne z ustawionymi warstwami w 

Przeglądarce Podkładów Mapy

IWB wprowadzenie 



Ustawienia użytkownika, odświeżanie danych
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Pulpit

Można dopasować wygląd strony np.: motyw tła, 

wyświetlanie nazw funkcji oraz istnieje możliwość 

włączania/wyłączania elementów ekranu np. 

elementy górnego paska lub informacje na dole 

mapy.

Język

dostępna jest wersja polska i angielska 

Lista FPL użytkownika

Można ustawić częstotliwość odświeżania listy FPL, 

czyli jak często IWB będzie sprawdzał pojawienie się 

nowych depesz do FPL

Uwaga! Wyłączanie elementów ekranu może być 

przydatne gdy korzystamy z mniejszych ekranów

Odśwież - Ustawienie częstotliwości odświeżania danych 

widocznych na mapie. Istotne przy sprawdzaniu aktywności FUA.

IWB wprowadzenie 



Poziomy lotu
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Uwaga! 
Zmiana czasu ważności danych lub 
zastosowanie filtra Poziomu lotu, 
uruchomi ostrzeżenie na górnym pasku. 
Aby wyłączyć ostrzeżenie należy wrócić 
do ustawień domyślnych. 

Poziomy lotu
Domyślnie wyświetlany jest pełen 

zakres danych. Wybranie przedziału 
wysokości ograniczy wyświetlane 

strefy tylko do wybranych wartości.

IWB wprowadzenie 



Narzędzia MAPY, NOTAM oraz METEO - górny pasek ekranu
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Narzędzia MAPY

Narzędzia NOTAM

Narzędzia METEO

Rysowanie - nanoszenie na mapę 

własnych punktów, tras oraz stref, 
które będą widoczne np. podczas 
planowania trasy.

Pomiar -

sprawdzanie
dowolnych 
odległości

Szukaj miejsc/obiektów – niezwykle przydatna funkcja 

umożliwia wyszukiwanie i pokazanie na mapie wszystkich 
elementów polskiej przestrzeni powietrznej, których opis jest 
opublikowany w AIP np. lotniska, przeszkody, punkty, strefy, itp.

PIB – tworzenie Biuletynu Informacji 
Trasowej z możliwością wydruku pdf.

Przeglądarka NOTAM – wyszukiwanie NOTAM 
dla konkretnej lokalizacji i daty

Zdjęcia METEO – na bieżąco 
aktualizowane zdjęcia meteo

Podgląd METEO – wyszukiwanie informacji 
meteo z możliwością wydruku

IWB wprowadzenie 



Informacje dodatkowe na górnym pasku ekranu 
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Lista FPL użytkownika 
– informacja o ilości złożonych planów, 
kliknięcie otwiera listę

Ostrzeżenie 
– aktywne gdy użytkownik w MENU Ustawień 
wprowadzi zmianę czasu ważności danych 
lotniczych lub zastosuje filtr Poziomu lotu. 

Odległości oraz czas 
–- wartości można zmienić po kliknięciu
- jednostki odległości: możliwe km lub NM
- Czas UTC lub LOC (lokalny)

Współrzędne geograficzne 
– współrzędne miejsca na które wskazuje kursor 

IWB wprowadzenie 



IWB – PRZYGOTOWANIE LOTU



Spis treści – Przygotowanie lotu
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Przygotowanie lotu
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Statek powietrzny



Nowy statek powietrzny

20Przygotowanie lotu



Nowy statek powietrzny
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Po wybraniu pola NOWY otwiera się tabela z danymi w kategoriach:

GŁÓWNE / WYPOSAŻENIE / OSIĄGI STATKU POWIETRZNEGO

Pola oznaczone gwiazdką * są polami obowiązkowymi

Przygotowanie lotu



Nowy statek powietrzny

1. Nowy statek powietrzny: kategoria GŁÓWNY
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Rejestracja – 7 znaków (dozwolone litery
oraz cyfry)

Typ – typ statku zgodnie z DOC ICAO 7910
lub ZZZZ w przypadku braku kodu dla
statku powietrznego + TYP/ w polu 18
formularza planu lotu

Paliwo – wartość wyrażona w cyfrach
oraz do wyboru w

jednostkach (l, kg, gal, lb)

Czas holdingu – wartość wyrażona w
cyfrach oraz do wyboru w jednostkach
(godziny, minuty lub sekundy)

Zapas paliwa - wartość wyrażona w
cyfrach oraz do wyboru w jednostkach (%,
l, kg, gal, lb)

Kategoria turbulencji – do wyboru: lekki,
średni, ciężki

Przygotowanie lotu



Nowy statek powietrzny

2. Nowy statek powietrzny: kategoria WYPOSAŻENIE
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Radiowe urządzenia ratownicze – do wyboru: Brak, UHF, VHF, ELT

Wyposażenie do przetrwania – do wyboru: Brak, Polarne, Pustynne,
Morskie, Dżunglowe

Kamizelki ratunkowe – do wyboru: Brak, Lampki, Fluorescencyjne,
UHF, VHF.

Tratwy ratunkowe – po zaznaczeniu okienka odblokowują się pola:
Liczba, Pojemność, Przykrycie, Kolor

Inne wyposażenia lub możliwości COM/NAV/APP – do wyboru
wyposażenie podawane w polu 10a w planie lotu

Urządzenia dozorowania – do wyboru wyposażenie podawane w
polu 10b w planie lotu (dwa pola)

Inne wyposażenie lub możliwości COM – opis wyposażenia COM
posiadanego na pokładzie statku powietrznego

Inne wyposażenie lub możliwości NAV – opis wyposażenia NAV
posiadanego na pokładzie statku powietrznego

Przygotowanie lotu



Nowy statek powietrzny

3. Nowy statek powietrzny: kategoria OSIĄGI STATKU POWIETRZNEGO
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Prędkość wznoszenia/zniżania – wartość wyrażona w cyfrach
oraz do wyboru w jednostkach (ft/min, m/s)

IAS (prędkość przyrządowa) – wartość wyrażona w cyfrach oraz
do

wyboru w jednostkach (km/h, mph, kts)

Pułap chmur – wartość wyrażona w cyfrach oraz do wyboru w
jednostkach (ft, m, km)

Zużycie paliwa – wartość wyrażona w cyfrach oraz do wyboru w
jednostkach (l/h, kg/h, gal/h, lb/h)

Przygotowanie lotu



Nowy statek powietrzny
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Po wybraniu opcji ZAPISZ system generuje potwierdzenie zapisania danych

Nowy statek powietrzny widnieje na liście zapisanych statków powietrznych

Przygotowanie lotu
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Edycja statku powietrznego 

Przygotowanie lotu



Edycja statku powietrznego

Zapisz – zachowanie danych statku powietrznego
z nowymi informacjami.

Zapisz jako nowy – zachowanie danych jako nowy
statek powietrzny bez zmiany danych z formularza,
na którym dokonywana była edycja.

27

1. Po wybraniu statku powietrznego z listy
należy wybrać pole EDYTUJ. Ponownie
otwiera się formularz z danymi statku
powietrznego.

2. Po wprowadzeniu zmian na dole tabeli
pojawiają się dwie opcje do wyboru:

Przygotowanie lotu
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Usuwanie statku powietrznego 

Przygotowanie lotu



Usuwanie statku powietrznego

Po wybraniu statku powietrznego należy wybrać pole USUŃ.

Zanim nastąpi całkowite usunięcie statku powietrznego z listy po wybraniu pola USUŃ, 
system generuje pytanie w celu potwierdzenia kasacji danych z listy

29Przygotowanie lotu



Przygotowanie lotu – lista planowanych lotów

30

Lista planowanych lotów

Przygotowanie lotu



Lista planowanych lotów
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Funkcje listy planowanych lotów:

• Planowanie lotu w oparciu o dostępne dane i opcje systemu np. mapa,
METEO, PIB, NOTAM.

• Obliczanie parametrów lotu w oparciu o wprowadzone dane np. zużycie
paliwa na podstawie wprowadzonych osiągów statku powietrznego na
wybranej trasie.

• Możliwość wygenerowania planu lotu bezpośrednio do formularza FPL,
a następnie przesłanie go do BOZ.

• Podgląd trasy na mapie lub na profilu pionowym lotu.

Przygotowanie lotu
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Nowy lot

Przygotowanie lotu



Nowy lot
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Planowanie lotu wymaga wprowadzenia danych w 
dwóch zakładkach – Lot oraz Trasa

Lot – wprowadzamy dane dotyczące konkretnej operacji 
wybierając wcześniej utworzonego  statku powietrznego 

Nazwa lotu – kombinacja dowolnych liter i/lub cyfr, widnieje w
poglądzie trasy na mapie.

Statek powietrzny – po rozwinięciu wyświetla listę z
utworzonymi statkami powietrznymi.

UWAGA: pole oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe

Przygotowanie lotu



Nowy lot
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Załoga – dane dowódcy statku powietrznego,
pasażerów oraz liczba osób na pokładzie.

Czas – data lotu i czas odblokowania EOBT.

Przepisy wykonywania lotu + rodzaj lotu

Osiągi statku powietrznego - należy podać ilość
paliwa w zbiorniku, poziom lotu, zużycie paliwa, IAS.
Wartość zużycie paliwa przepisuje się z zapisanego
statku powietrznego.

Ograniczenie – ograniczenie pionowych i poziomych
parametrów lotu.

Kreślenie – rysowanie odcinków lotu na mapie.

Pola oznaczone gwiazdką * 
są polami obowiązkowymi.

Przygotowanie lotu



Nowy lot

35

Trasa – zakładka w której wprowadzamy miejsce 
startu, lądowania oraz planowaną trasę

Lotnisko odlotu/docelowe/zapasowe/punkt drogi 
– kod ICAO lub koordynaty (rozwijana lista posiada 
opublikowane w AIP punkty nawigacyjne).

SR – sunrise (wschód słońca).

SS – sunset (zachód słońca).

Przygotowanie lotu



Nowy lot

Zapisz

Zapisz jako nowy

Przybliż trasę – pogląd trasy na mapie

Odwrócona trasa

Wyczyść trasę
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Generuj FPL - przejście do formularza planu lotu
uzupełnionego o podane dane

Eksportuj do GPS

Informacja o oznaczeniach na mapie Włączone/Wyłączone

Podgląd lotu przejście do podglądu pionowego profilu lotu i
dostęp do dodatkowych opcji menu: COM/NAV, Raport lotu,
Szybki Raport lotu, Drukowanie mapy.

Ikona ostrzeżenia o błędzie w dzienniku podróży – po
najechaniu kursorem na ikonę wyświetla się szczegółowa
informacja o błędzie

Przygotowanie lotu
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Edycja lotu

Przygotowanie lotu



Edycja lotu

Zapisz – zachowujemy dane lotu z

nowymi informacjami.

Zapisz jako nowy – zachowujemy jako
nowy lot bez zmiany danych z
formularza, na którym dokonywana
była edycja.
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1. Po wybraniu lotu z listy należy wybrać pole EDYTUJ.
Ponownie otwiera się formularz z danymi lotu.

2. Po wprowadzeniu zmian w dole tabeli widnieją do
wyboru dwie opcje zapisu:

Przygotowanie lotu
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Usuwanie lotu

Przygotowanie lotu



Usuwanie lotu
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Po wybraniu lotu z listy aktywują się pola EDYTUJ oraz USUŃ.

Zanim nastąpi całkowite usunięcie lotu z listy po wybraniu pola USUŃ, 

system generuje pytanie w celu potwierdzenia kasacji danych z listy.

Przygotowanie lotu
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Wytyczanie trasy

Przygotowanie lotu



Wytyczanie trasy
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1. Wytyczanie na mapie obsługiwane jest przy
pomocy kursora myszy. Po najechaniu na lotnisko
wyświetla się okienko informacyjne. 2. Po naciśnięciu lewego kursora

myszy na lotnisko (zielony punkt) z
prawej strony ekranu otwiera się
tabela z informacjami o obiekcie
oraz opcjami.

Tabela INFORMACJE O OBIEKCIE zawiera
najistotniejsze dane dotyczące zaznaczonego obiektu.

Przygotowanie lotu



Wytyczanie trasy

43

3. Po wybraniu ROZPOCZNIJ PLANOWANIE
system generuje pytanie czy wybrany punkt ma
być punktem rozpoczęcia lotu (ADEP), punktem
w trasie (WAYPOINT) czy punktem zakończenia
lotu (ADES). Po wybraniu opcji należy wybrać
ROZPOCZNIJ PLANOWANIE LOTU.

4. Po zatwierdzeniu ROZPOCZNIJ
PLANOWANIE LOTU z lewej strony
ekranu otwiera się PLANOWANIE
LOTU w celu uzupełnienia danych
na temat lotu (patrz rozdział 2).

Przygotowanie lotu



Wytyczanie trasy
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6. Dalsze planowanie trasy można wykonać przy
pomocy PLANOWANIE LOTU albo poprzez
wytyczanie przy pomocy kursora na mapie.

7. Wytyczanie przy pomocy kursora rozpoczyna
się po wybraniu punktu na mapie. Po prawej
stronie ekranu otwiera się tabela z danymi do
wyboru. System ponownie wymaga
oznaczenia czy wybrany punkt ma być
punktem rozpoczęcia lotu (ADEP), punktem w
trasie (WAYPOINT), punktem docelowym
(ADES) czy alternatywnym (ALT).

Przygotowanie lotu



Wytyczanie trasy

Wybranie danych zamyka tabelę i generuje podgląd wytyczonej trasy na mapie:

45

Wszystkie dane wprowadzone podczas wytyczania trasy

na mapie wpisują się automatycznie do zakładki PLANOWANIE LOTU.

Przygotowanie lotu



Wytyczanie trasy
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• Wektor na mapie wskazuje
kierunek, dystans oraz czas lotu.

• W przypadku wpisania punktów
w trasie jeden wektor z
parametrami odpowiada
jednemu odcinkowi trasy (od
punktu do punktu).

• Szary kursor służy do ręcznej
modyfikacji trasy. Przeciągnięcie
go lewym klawiszem myszy w
dowolne miejsce i upuszczenie
generuje automatyczne dodanie
punktu w trasie w miejscu
upuszczenia (patrz następny
slajd).

Przygotowanie lotu



Wytyczanie punktu drogi
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1. Po przeciągnięciu i upuszczeniu szarego
kursora w punkcie, który ma znaleźć się w
trasie, otwiera się tabela PUNKT DROGI.

2. Wybierając punkt ze współrzędnymi
system generuje tabelę z możliwością
edycji nazwy zaznaczonego punktu:

3. Po zapisaniu punktu pod automatyczną lub
własną nazwą system generuje podgląd mapy z
dodanym punktem w trasie.

Przygotowanie lotu
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Punkty trasowe użytkownika



Punkty trasowe użytkownika
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• Po wybraniu ikony PUNKTY UŻYTKOWNIKA
po prawej stronie ekranu system generuje
tabelę do uzupełnienia.

Opcja PUNKTY UŻYTKOWNIKA umożliwia
tworzenie własnych punktów o dowolnej nazwie.
Zapisane punkty są potem dostępne na etapie
planowania trasy w PLANOWANIU LOTU.

Przygotowanie lotu



Punkty trasowe użytkownika

Punkty użytkownika można utworzyć na dwa sposoby:

1. Uzupełnienie tabeli dowolną nazwą i współrzędnymi.

2. Wybranie punktu z mapy przy pomocy kursora.

50Przygotowanie lotu



Punkty trasowe użytkownika

Edycja punktu trasowego

1. W celu edycji należy wybrać punkt z listy.

2. Należy zmienić wybrane parametry.

3. Należy zapisać dokonane zmiany.

Usuwanie punktu trasowego

1. W celu usunięcia należy wybrać punkt z listy.

2. Należy wybrać KASUJ.

3. System generuje pytanie w celu 
potwierdzenia.

51Przygotowanie lotu



Przygotowanie lotu – PIB
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Biuletyn Informacji Przed Lotem (PIB)
(funkcja dostępna od stycznia 2019 r.)



Przygotowanie lotu – PIB
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Przykładowe kody ICAO

lotnisk lub/oraz FIR:

Przykładowa, dowolna nazwa

dla tworzonego PIB:

Przygotowanie lotu



Przygotowanie lotu – PIB
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Zakładka PIB umożliwia utworzenie Biuletynu Informacji Przed Lotem
uwzględniając preferowane parametry:

• Poziom lotu

• Przepisy wykonywania lotu

• Ważność NOTAM

• Rodzaj NOTAM

• Zakres ostrzeżeń NOTAM

Po utworzeniu PIB system generuje PIB do pliku w celu zapisu albo
wydruku PIB.

Przygotowanie lotu
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METEO



Przygotowanie lotu – METEO
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• Pogląd METEO generuje aktualne 
komunikaty meteo typu METAR, TAF, 
SIGMET oraz PROGNOZĘ

• Istnieje możliwość generowania 
komunikatów METEO zgodnie z 
wcześniej zapisanymi ustawieniami 
użytkownika

• Pole ARCHIWUM umożliwia 
generowanie archiwalnych depesz

• Dane METEO można generować 
używając kodów FIR lub lotnisk:

Przygotowanie lotu



Przygotowanie lotu – METEO
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Pole METEO generuje podgląd istotnych zjawisk
pogodowych na mapie.

Kolor lotniska odnosi się do legendy WIDOCZNOŚĆ i
PUŁAP CHMUR na dole mapy.

Ikona PODGLĄD METEO otwiera 
tabelę z depeszami METEO

Przygotowanie lotu



Przygotowanie lotu – METEO
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Pole ZDJĘCIA METEO otwiera nowe okno z opcjami podglądu danych z satelity.

Przygotowanie lotu
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FPL – informacje ogólne 

61

Okno FPL  zawiera formularz planu lotu i umożliwia: 
• wypełnienie i  sprawdzenie poprawność pól;

• zapisanie wypełnionego formularza planu lotu w formacie .pdf;

• przesłanie formularza do Biura Odpraw Załóg w celu sprawdzenia oraz dalszej dystrybucji;

• tworzenie, modyfikowanie i usuwanie wzorców planów lotu;

• przesłanie utworzonego planu lotu wg przepisów IFR lub ze zmianą przepisów  do sprawdzenia w 
„walidatorze” IFPUV.

Formularz FPL / Lista FPL Użytkownika



Dostęp do formularza FPL
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Okno formularza FPL dostępne jest z różnych miejsc na stronie IWB:

Ikona FPL – wybór ikony  znajdującej się na górnym pasku głównego ekranu 
otwiera formularz planu lotu gotowy do wypełnienia.

Lista FPL użytkownika - Wybranie ikony Open (as new) otwiera formularz planu 
lotu wypełniony na podstawie danych z wybranego złożonego planu lotu. 
Funkcja dostępna zarówno dla bieżących, jak i archiwalnych planów lotu.

Flight Log.  Wybranie ikony formularza FPL otwiera formularz planu lotu 
wypełniony na podstawie wprowadzonych danych.

Formularz FPL / Lista FPL Użytkownika

Formularz FPL



Opis formularza FPL (1/2)

Wypełnienie i złożenie formularza planu lotu 
(ikona FPL):

1. Formularz FPL otwiera się po wybraniu ikony FPL
na górze głównego ekranu.

2. W otwartym formularzu wypełnia się pola od 7 do
19 zgodnie z zasadami wypełnia formularza planu
lotu zawartymi w Doc 4444 Dodatek 2, IFPS
Manual oraz AIP Polska.

3. W każdym polu formularza, pod ikoną „?”
dostępna jest informacja z dokumentu PANS ATM
Doc 4444, dotycząca treści.

4. Pola: Przepisy wykonywania lotu (8), Rodzaj lotu
(8), Liczba statków powietrznych (9), Kategoria
turbulencji (9), Wyposażenie (10), Prędkość
przelotowa (15), Poziom (15) umożliwiają wybór
danych z rozwijanej listy.

5. W polu Czas (13) istnieje możliwość wpisania
przewidywanej godziny startu w formacie GGMM
lub wprowadzenia godziny z zegara.

6. W przypadku lotów IFR ikona Propose route
umożliwia wyszukanie trasy lotu dla podanych
parametrów lotu w bazie Network Manager (IFPS)

7. W polu DOF/ (18) istnieje możliwość wpisania daty
ręcznie w formacie RRRR-MM-DD lub wskazanie
jej w kalendarzu - należy wybrać ikonę kalendarz
w polu DOF.

…
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Opis formularza FPL (2/2)
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8. Informacje w polu 19 w polu Radiowe
urządzenia ratownicze (R/), Wyposażenie do
przetrwania (S/), Kamizelki (J/) wprowadza się
przez kliknięcie na oznacznik pola – pole staje się
aktywne można wprowadzić / wybrać dane.

9. 9. Przed wysłaniem planu lotu do Biura Odpraw
Załóg należy sprawdzić poprawność wypełnienia
pól wybierając ikonę Sprawdzony w polu FPL
wstępnie sprawdzony na dole ekranu. Jeśli
formularz zawiera błędy, niepoprawnie
wypełnione pola zostaną podświetlone na
czerwono. Opis błędu pojawi się w momencie
najechania kursorem na oznaczone na czerwono
pole.

10. Plan lotu nie zawierający błędów można wysłać
do Biura Odpraw Załóg poprzez wybranie ikony
„Wyślij” w polu Wyślij FPL.

11. Personel Biura Odpraw Załóg ostatecznie
sprawdza przesłany plan lotu. Jeżeli plan lotu
zawiera błędy, odsyła informację o odrzuceniu
(REJ). Plan lotu zweryfikowany poprawnie,
zostaje rozesłany przez Biuro Odpraw Załóg.

12. Po wysłaniu plan lotu będzie dostępny w opcji
Lista FPL Użytkownika. Należy tam sprawdzać
status przetwarzania planu lotu. Z tego miejsca
jest możliwość wysyłania depesz modyfikujących
złożony plan.

Formularz FPL / Lista FPL Użytkownika



Funkcje dostępne w oknie FPL
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Na dole formularza planu lotu znajdziemy następujące funkcje

• Wczytaj plan lotu z wzorca
wypełnia formatkę FPL danymi z 
wcześniej utworzonego wzorca

• Zapisz jako wzorzec
umożliwia zapisanie wzorca 
wypełnionego formularza

• Usuń wzorzec
usuwa wybrany wzorzec

• Wczytaj plan lotu z archiwum –
otwiera Archiwum w oknie Lista 
FPL Użytkownika

• Sprawdź formularz FPL – sprawdza poprawność 
wypełnienia pól formularza planu lotu (Uwaga: nie 
mylić z funkcją sprawdzania poprawności trasy)

• Walidacja w IFPS – sprawdza poprawność  FPL w 
IFPUV

• Wyślij FPL – wysyła FPL do BOZ

• Wydrukuj jako PDF – otwiera formularz FPL z 
wprowadzonymi danymi w formacie .pdf

• Wyczyść formularz – usuwa wprowadzone dane z 
formularza

• Zamknij – zamyka okno FPL

Formularz FPL / Lista FPL Użytkownika



Korzystanie z wzorców FPL
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Otwieranie wzorca planu lotu - w polu 
Wczytaj plan lotu z wzorca z rozwijanej 
listy należy wybrać nazwa wzorca, którego 
chcemy użyć i wybrać Wczytaj

Usuń wzorzec – wczytany wzorzec można 
usunąć wybierając funkcję Usuń

Tworzenie wzorca planu lotu 
Należy wypełnić formularz planu lotu –
wypełnianie wszystkich danych nie jest
konieczne.
Przed zapisaniem wzorca, w polu Zapisz
jako wzorzec należy nadać mu nazwę i
wybrać Zapisz.
Uwaga! Jeśli nazwa wzorca już istnieje,
zapisanie spowoduje aktualizacje planu
jaki pod nią się znajduje.

Formularz FPL / Lista FPL Użytkownika



Pobieranie planu lotu z archiwum
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Wczytaj plan lotu z archiwum

-użycie tej funkcji przekierowuje nas do okna Lista FPL 
Użytkownika (patrz następne strony)

- dane archiwalnego FPL możemy przekopiować do 
formularza FPL używając funkcji Otwórz (jako..

Formularz FPL / Lista FPL Użytkownika



Lista FPL Użytkownika
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Podstawowe informacje

Lista FPL Użytkownika umożliwia:

• dostęp do wysłanych planów lotu i monitorowanie ich akceptacji bądź 
modyfikacji

• wysyłanie depesz do złożonych planów (DLA, CHG, CNL, DEP, ARR)

• dostęp do archiwalnych planów lotu oraz depesz z nimi związanych

• wysyłanie nowych planów lotów na podstawie już złożonych

• przeszukiwanie bazy planów lotów

Lista FPL Użytkownika jest dostępna Menu Głównego oraz wskaźnika górnego paska

Lista FPL Użytkownika 69



Lista FPL bieżąca i archiwum

W oknie Lista FPL Użytkownika dostępne są dwie zakładki: Bieżące i Archiwum

Bieżące
- wysłane do Biura Odpraw Załóg 

oraz wysłane i zaakceptowane 
- aktywne – wysłano DEP 
- zamknięte po lądowaniu -

wysłano ARR

Archiwum
- skasowane – wysłano CNL
- złożone i nieaktywne 
- zakończone - wysłano ARR

Lista FPL Użytkownika 70



Przeszukiwanie bazy planów lotów
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Bazę planów lotu można przeszukiwać stosując filtry i klawisze funkcyjne. W 
aktywnym polu należy wpisać ciąg znaków i/lub wybrać przepisy wykonywania lotu 
oraz wybrać klawisz Zastosuj filtry. Wartości dostępne w filtrach to: ARCID, ADEP 
(lotnisko startu), ADES (lotnisko lądowania), przepisy wykonywania lotu.

Przywróć ustawienia wyjściowe - wybranie klawisza usuwa zastosowane  filtry wyszukiwania. W 

zakładce będą widoczne wszystkie plany lotu.

Zastosuj filtry - wybranie klawisza przeszukuje bazę planów w wybranej zakładce według 

wprowadzonych kryteriów wyszukiwania. 

Wczytaj ponownie dane - wybranie klawisza ponownie przeszukuje bazę planów lotów, według 

wprowadzonych kryteriów wyszukiwania. 

Uwaga! Ta funkcja zaktualizuje listę planów o najnowsze depesze. Istotne jeśli czekamy na 

akceptację.

Lista FPL Użytkownika



Obsługa wysłanych FPL
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ZNAK
ROZPOZNAWCZY

PRZEPISY 
WYKONYWANIA 

LOTU

TYP STATKU 
POWIETRZNEGO

LOTNISKO 
STARTU

PRZEWIDYWANA DATA 
I GODZINA STARTU

PRZYDZIELONY 
CZAS STARTU Z 
DEPESZY SLOT

LOTNISKO 
DOCELOWE

PRZEWIDYWANY CZAS 
PRZYLOTU

REJESTRACJA 
STATKU 

POWIETRZNEGO 

Plany lotu w oknie Lista FPL Użytkownika przedstawione są w postaci pasków. W kolumnach widoczne są dane 
pobrane z planu lotu lub depesz modyfikujących z nim związanych.

Kolory oznaczają:

• ZIELONY - plan lotu lub depesza z nim związana została zatwierdzona (nie dotyczy zatwierdzonej depeszy o 
unieważnieniu planu /CNL/)

• CZERWONY - plan lotu lub  depesza z nim związana została odrzucona

• SZARY – plan lotu lub depesza została wysłana i czeka na zatwierdzenie

Lista FPL Użytkownika



Obsługa wysłanych FPL
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Otwieranie paska planu lotu
Kliknięcie paska planu lotu rozwija
okno, w którym widoczne są
wszystkie depesze wychodzące
oraz przychodzące w formacie
AFTN oraz dostępne są klawisze
funkcyjne

Dostępne klawisze funkcyjne:
• Rysuj trasę/Ukryj trasę
• PIB
• METEO PIB
• Otwórz (jako nowy)
• Odwrotna trasa 
• Eksportuj do GPS
• Pokaż FUA
• CHG
• DLA
• CNL
• DEP
• ARR

Formularz FPL / Lista FPL Użytkownika



Obsługa wysłanych FPL - Funkcje
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RYSUJ TRASĘ / UKRYJ TRASĘ
Przenosi nas do głównego widoku mapy, na której widoczna jest trasa z planu 
lotu. By powrócić do okna Lista FPL Użytkownika należy wybrać Ukryj trasę. 

Lista FPL Użytkownika



Obsługa wysłanych FPL - Funkcje
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PIB
Użytkownik wprowadza i wybiera kryteria utworzenia 
biuletynu informacji przed lotem. Dane jak ADEP, ADES, 
ALTN  są pobrane  z planu lotu i wprowadzone w polu ADs.

METEO PIB
Otwiera okno, w którym Użytkownik wybiera i wprowadza kryteria 
do utworzenia biuletynu z depeszami meteorologicznymi. Dane  jak 
data, trasa, lotniska  zapasowe są pobrane  z planu lotu. 

Lista FPL Użytkownika
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Obsługa wysłanych FPL - Funkcje

Otwórz (jako nowy)
Kopiuje dane z planu lotu do FPL - formularza
planu lotu

Odwrotna trasa
Otwiera formularz planu lotu wypełniony na
podstawie danych z wybranego złożonego planu
lotu, z odwrotną trasą

Pokaż FUA
Pokaż FUA otwiera okno w którym na mapie
wyrysowana jest trasa lotu i widoczne są aktywne
elastyczne elementy przestrzeni

Eksportuj do GPS
Zapisuje trasę lotu wybranego planu lotu w
formacie .gpx, do zastosowania w urządzeniu GPS

* Powyższe funkcje dostępne są

w zakładkach Bieżące i Archiwum

Lista FPL Użytkownika



Obsługa wysłanych FPL - Funkcje
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Klawisze funkcyjne: CHG, DLA

CHG
Otwiera okno depeszy CHANGE wraz z dostępnymi polami, które
można modyfikować. Pola ARCID, ADEP, EOBT, ADES, EOBD są
zablokowane, nie można ich zmieniać.
Send – depesza CHG zostaje wysłana do Biura Odpraw Załóg w celu
rozesłania.

UWAGA! W przypadku gdy na dany dzień jest złożony więcej niż jeden
FPL z tym samym ARCID + ADEP + ADES, plan lotu należy opóźnić
depeszą CHG.

DLA
Otwiera okno depeszy DELAY z dostępnym polem EOBT –
przewidywaną godzinę startu.
Send – depesza DLA zostaje wysłana do Biura Odpraw Załóg w celu
rozesłania.

Lista FPL Użytkownika



Obsługa wysłanych FPL - Funkcje
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Klawisze funkcyjne CNL, DEP, ARR

DEP
Otwiera okno DEPARTURE z dostępnym polem ATD – rzeczywistym czasem
startu. Send – depesza DEP zostaje wysłana do BOZ

CNL
Otwiera okno depeszę CANCEL z wypełnionymi polami potrzebnymi do
skasowania planu lotu. Send – depesza CNL zostaje wysłana do BOZ.

ARR
Otwiera okno ARRIVAL z następującymi polami.
ATA – rzeczywisty czas lądowania. 
DIV AD – jeśli lądowanie nastąpiło w innej lokalizacji niż planowana w FPL należy w 
tym polu wpisać wskaźnik lub ZZZZ (jeżeli lądowanie nastąpiło w terenie 
przygodnym). Pozostawić pole puste jeśli lądowanie odbyło się zgodnie z FPL
Non ICAO diversion AD – nazwę miejsca lądowania jeżeli w DIV AD wpisano ZZZZ
Send – depesza ARR zostaje wysłana do Biura Odpraw Załóg

Lista FPL Użytkownika
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Wysyłanie planu lotu oraz depesz do planu lotu 

Plan lotu jest odrzucony (REJ) Plan lotu jest zaakceptowany (ACK)
Plan lotu VFR Plan Lotu IFR lub IFR/VFR Plan lotu VFR Plan Lotu IFR lub IFR/VFR

Plan lotu jest sprawdzany przez BOZ

• pasek FPL zmienia kolor na  

czerwony; 

• depesza (AFTN) REJ from ARO

w treści podany jest REJECTION 

REASON czyli powód odrzucenia planu 

lotu.

Plan jest sprawdzany przez BOZ oraz IFPS

• odebrana zostaje depesza (AFTN) IFPS –

MAN oznaczająca że plan jest w trakcie 

sprawdzania

Plan lotu jest sprawdzany przez BOZ:

• pasek FPL zmienia kolor na  zielony; 

• depesza (AFTN) ACK from ARO

klawisze funkcyjne umożliwiające 

wysłanie depeszy (CHG, DLA, CNL, DEP, 

ARR) są aktywne.

Plan jest sprawdzany przez BOZ oraz IFPS

• odebrana zostaje depesza (AFTN) IFPS –

MAN oznaczająca że plan jest w trakcie 

sprawdzania

Plan Lotu jest odrzucony przez IFPS:

• pasek FPL zmienia kolor na czerwony; 

• Depesza (AFTN) IFPS - REJ

w treści depeszy podany jest powód odrzucenia 

planu. Uwaga! Często po oznaczniku POSRTE 

można znaleźć propozycję poprawnej trasy.

Plan Lotu jest zatwierdzony przez IFPS: 

• pasek FPL zmienia kolor na  zielony; 

• Depesza (AFTN) IFPS - ACK

klawisze funkcyjne umożliwiające wysłanie 

depeszy (CHG, DLA, CNL, DEP, ARR) są 

aktywne.

Co należy zrobić po otrzymaniu REJ?
Należy otworzyć plan lotu (klawisz Otwórz (jako nowy), poprawić teść plan lotu i 

ponownie wysłać do Biura Odpraw Załóg.

Plan lotu można przygotować na dwa sposoby:
• Przygotować się do lotu zgodnie z opisem w rozdziale
„Przygotowanie do lotu” i skopiować dane do
formularza
• Wypełnić planu lotu w sposób standardowy,
bezpośrednio w formularzu

Wysłanie FPL do Biura Odpraw Załóg zawsze odbywa
się z poziomu formularza. Funkcjonalność formularza
opisana jest w rozdziale „Wypełnianie formularza FPL”.
Wysłane plany lotu możemy znaleźć w „Liście FPL
Użytkownika” dostępnej w górnym pasku ekranu oraz
w Menu Głównym

Uwaga! Wysłanie planu lotu nie oznacza jego akceptacji. 
Należy obserwować status wysłanych planów.   

Wysłany plan lotu może być zaakceptowany (ACK) lub 
odrzucony (REJ). Bieżące informacje na temat planu lotu 
będą dostępne na pasku planu lotu w „ Liście FPL 
Użytkownika” w formacie depesz AFTN. (patrz rozdział 
„Otwieranie paska planu lotu”)
Poniżej znajduje się tabela z potrzebnymi informacjami 
dotyczącymi statusu planu lotu

Lista FPL Użytkownika

Dystrybucja FPL
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Wysyłanie i otrzymywanie depesz do planu lotu 

Gdy plan lotu będzie zaakceptowany, klawisze CHG, DLA, CNL, DEP, ARR umożliwiające wysyłanie 
modyfikacji do FPL będą aktywne (patrz rozdział „Obsługa wysłanego planu lotu – klawisze funkcyjne”).

Uwaga! Wysłanie depeszy nie oznacza jej akceptacji. Należy obserwować status 
wysłanych depesz i postępować analogicznie jak w przypadku wysłanego planu lotu. 

Ważna informacja na temat depesz SLOT!
„Lista FPL Użytkownika” to miejsce gdzie na pasku planu lotu możemy sprawdzić, czy otrzymaliśmy 
depeszę SLOT. Informacje otrzymamy dodatkowo na adres email podany podczas rejestracji.

Lista FPL Użytkownika

Dystrybucja FPL


