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Każda wprowadzona zmiana lub uzupełnienie powinny być wprowadzone do INOP i zaopiniowane w PAŻP. Zmianę 
należy zaznaczyć w stopce strony z podaniem numeru i daty zmiany. Za aktualizację instrukcji odpowiedzialny jest 
Zarządzający Lądowiskiem.  

ZMIANY I UZUPEŁNIENIA 

STRONA NR  ZMIANA NR/ROK  
DATA 

OBOWIĄZYWANIA 
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1 z 14 0/2018   
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4 z 14 0/2018   
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8 z 14 0/2018   
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10 z 14 0/2018   

11 z 14 0/2018   

12 z 14 0/2018   

13 z 14 0/2018   

14 z 14 0/2018   

15 z 15 0/2018   
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1.  27 kwietnia 2018 

2.  27 kwietnia 2018 

3.  27 kwietnia 2018 
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15.  27 kwietnia 2018 
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1. DANE OPERACYJNO-TECHNICZNE  

1.1. Współrzędne geograficzne punktu odniesienia lądowiska według WGS-84:  

- szerokość geograficzna: 50°03’19” N 

- długość geograficzna: 019°58’31” E 

- punkt odniesienia: środek TLOF 

1.2. Odległość lądowiska od najbliższej miejscowości: 

Lądowisko POLINAR KRAKÓW-DĄBIE znajduje się w Krakowie przy ul. Ofiar Dąbia 14 na kierunku 

GEO 170°/350° 

1.3. Informacje dotyczące położenia lądowiska: 

Lądowisko POLINAR KRAKÓW-DĄBIE położone jest ok. 800 m od południowej granicy CTR Kraków 

Balice, w przestrzeni klasy G oraz 2,7 km na południowy wschód od centrum Krakowa. Lądowisko 

położone jest na żelbetowej płycie stropowej parkingu na terenie firmy PHU Polinar z siedzibą w 

Krakowie ul. Miedziana 17, będącej własnością Właściciela terenu, jest lądowiskiem wyniesionym. 

Lądowisko w stosunku do lotniska Kraków-Balice (ARP) usytuowane jest na kierunku/azymut 255° w 

odległości 9,4 km (5,1 NM). Lądowisko znajduje się około 11 km przed THR 25 lotniska EPKK i około 

5,8 km na południe od jego osi drogi. 

1.4. Częstotliwość, sygnał radiowy radiostacji korespondencyjnej lądowiska: 

Lądowisko nie posiada radiostacji korespondencyjnej. 

1.5. Wzniesienie punktu odniesienia lądowiska nad poziom morza: 

 Wysokość bezwzględna HRP 715 ft (199 m) AMSL, dla lądowiska wyniesionego  

 Wysokość względna HRP 32 ft (9 m) AGL) 

1.6. Opis przeznaczenia lądowiska:  

Lądowisko przeznaczone jest do operacji startów i lądowań, wykonywanych zgodnie z przepisami dla 

lotów z widocznością VFR w dzień dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej statku 

powietrznego (MTOM) do 3700 kg i oraz maksymalnym wymiarze śmigłowca 10,5 m. 

Wykorzystywane jest przez śmigłowiec typu: R66, R44 

1.7. Określenie warunków korzystania z lądowiska  

Lądowisko przeznaczone jest wyłącznie dla jednego statku powietrznego lub śmigłowca. Nie 

dopuszcza się wykonywania równoczesnych operacji startów i lądowań drugiego statku powietrznego 

lub śmigłowca. 

Starty i lądowania statków powietrznych będą się odbywały z jak najmniejszą uciążliwością dla 

środowiska 
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Lądowisko całoroczne, czynne codziennie w godzinach od wschodu do zachodu słońca. 

Telefon kontaktowy dotyczący przylotów: tel +48 12 414 25 66 

Obowiązkowy kontakt telefoniczny z Zarządzającym w przypadku przylotów - z wyprzedzeniem co 

najmniej 24 H. 

2. CHARAKTERYSTYKA LĄDOWISKA  

2.1. Wymiary drogi startowej/pola wzlotów: 

Wymiary pola wzlotów FATO: 

- długość 85 m,  

- szerokość 21 m.  

Strefa przyziemienia TLOF: 

- długość 12 m 

- szerokość 15 m 

2.2. Główny kierunek startu/lądowania:  

- główny kierunek startu 170° GEO  

- główny kierunek lądowania 350° GEO  

2.3. Oznaczenia pola wzlotów: 

Strefa FATO oznaczona jest za pomocą namalowanego paska szerokości 15 cm farbą kontrastującą z 

podłożem po obwodzie pola. 

Strefa TLOF oznaczona jest za pomocą namalowanego paska szerokości 15 cm farbą kontrastującą z 

podłożem po obwodzie pola. W osi symetrii pola TLOF namalowana jest litera „H” w kolorze 

kontrastującym z tłem. 

2.4. Opis rodzaju nawierzchni lądowiska: 

Rodzaj nawierzchni FATO i TLOF – wylewka betonowa na płycie żelbetowej o wymiarach zgodnie z 

pkt.2.1 z uwzględnienie maksymalnej długości i ciężaru śmigłowca zgodnie z pkt.1.6. 

2.5. Obsługa statków powietrznych/techniczna śmigłowca 

Możliwość postoju śmigłowca w porze nocnej na płycie lądowiska w uzgodnieniu z Zarządzającym. 

Teren zamykany i pilnowany, bez dostępu osób nieuprawnionych. 

2.6. Ogrodzenie: 

Teren na którym znajduje się lądowisko jest ogrodzony siatką stalową ocynkowaną o wysokości 1,5 

m. Ogrodzenie posiada zamontowane dwie bramy wjazdowe zamykane na kłódki. Dostęp do kluczy 

mają tylko osoby upoważnione przez Zarządzającego lądowiskiem. 

2.7. Oznaczenie strefy przyziemienia:  

Litera H 
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2.8. Droga dojazdowa: 

Dojazd do lądowiska oraz wjazd na lądowisko od ul. Miedzianej w Krakowie drogą publiczną, ostatni 

odcinek drogą o nawierzchni betonowej po terenie własnej Nieruchomości. Teren ogrodzony, wjazd 

przez zamykaną na kłódkę bramę wjazdową. 

2.9. Przestrzeń powietrzna:  

Klasa przestrzeni G w której służbę informacji powietrznej pełni FIS Kraków, częstotliwość 119,275 

MHz, znak wywoławczy „KRAKÓW INFORMACJA”. 

Szczegółowe informacje na temat aktywności poszczególnych tras i elementów przestrzeni 

powietrznej, tj. rzeczywistego czasu ich wykorzystania lub rezygnacji z wykonywania lotów w danym 

dniu są dostępne w AMC Polska. Planowane czasy wykorzystania elastycznych struktur przestrzeni 

powietrznej podawane są w bieżącym AUP. Aktywności struktur przestrzeni powietrznej na kolejny 

dzień jest dostępne na stronie AMC Polska (http://amc.pansa.pl) 

2.10. Charakterystyka przedpola:  

W kierunku południowym w bezpośrednim sąsiedztwie lądowiska znajduje się rzeka Wisła oraz linie 

energetyczne o wysokości 17 metrów w odległości około 500 metrów. 

Po stronie zachodniej znajdują się kępy drzew o wysokości około 15 metrów w odległości około 100 

metrów.  

Po stronie wschodniej znajdują się kępy drzew o wysokości około 15 metrów w odległości około 100 

metrów. 

 

a) Opis istniejących przeszkód lotniczych: 

l.p. Rodzaj obiektu 

Wysokość Wysokość Oznakowanie 

Kierunek 
GEO 

od HRP  
[˚] 

Odległość od 
HRP 
[m] 

[m] [m] 

przeszkody 
lotniczej 

 

dzienne nocne 
n.p.m n.p.t 

1 Linia energetyczna 215 17 tak nie 355 500 

 

b) Obiekty charakterystyczne: 

l.p. Rodzaj obiektu 

Wysokość Wysokość Oznakowanie 
obiektu 

charakterystycznego 
Kierunek 

GEO 
od HRP 

 [˚] 

Odległość od 
HRP 
 [m] 

[m] [m] 

dzienne nocne n.p.m n.p.t 

1 Kominy EC Łęg 460 262 tak tak 81 2800 

2 
Biurowiec Cracovia Bussines 
Center 

303 105 tak tak 260 1500 
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2.11. Procedury wykonywania lotów z lądowiska oraz informacje o ograniczeniach lokalnych dotyczących 

ich wykonywania: 

a) Procedury wykonywania lotów;  

Lądowisko znajduje się w przestrzeni niekontrolowanej klasy „G”, w bezpośredniej bliskości strefy 

kontrolowanej CTR lotniska Kraków Balice. 

W przypadku wykonywania lotów w CTR EPKK przed startem z lądowiska Kraków Polinar - Dąbie 

obowiązuje złożenie planu lotu, nawiązanie łączności z Kraków Wieża i uzyskanie warunków 

zezwolenia na lot – obowiązuje stała dwustronna łączność z Kraków Wieża w CTR EPKK.(tel/fax: 

+48 12 411 5007 telefax lub +48 12 639 3110) i uzyskać zezwolenie kontroli ruchu lotniczego. 

Poza CTR Kraków loty należy wykonywać zgodnie z przepisami obowiązującymi w klasie 

przestrzeni G.  

b) kierunki i wysokości kręgów;  

 krąg zachodni, na wysokości 1800 ft 

c) przebieg planowanych tras dolotowych/odlotowych z/do lądowiska;  

 starty powinny odbywać się kierunkiem GEO 170° i dalszy lot korytem Wisły z ominięciem 

zwartej zabudowy miasta. 

 doloty winny odbywać się korytem rzeki Wisły a następnie od koryta rzeki Wisły z kierunkiem 

GEO 350° do miejsca lądowania. 

d) ograniczenia lokalne dotyczące wykonywania lotów na lądowisku; 

 na lądowisko będą przyjmowane tylko statki powietrzne, które z wyprzedzeniem 24 H 

zgłosiły telefonicznie do Zarządzającego lądowiskiem chęć lądowania i uzyskały na to jego 

zgodę. 

e) strefa lotów akrobacyjnych, jeżeli została wyznaczona.  

 nie ma zastosowania 

f)  operacje odlotów i przylotów z/na lądowisko na które nie został złożony plan lotu w CTR EPKK 

powinny odbywać się z ominięciem granicy CTR EPKK 
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3. SYTUACJE SZCZEGÓLNE  

3.1. Pola awaryjnych lądowań: 

Na kierunku wschodnim w odległości około 300 metrów znajdują się nieużytki i łąki przyległe do koryta 

rzeki Wisły, ograniczone wałem przeciwpowodziowym wzdłuż koryta rzeki, bez jakiejkolwiek 

zabudowy i przeszkód terenowych. 

3.2. Zasady wznowienia orientacji 

W przypadku utraty orientacji geograficznej należy przejść na warunki maksymalnej długotrwałości 

lotu, zanotować czas i pozostałość paliwa, nawiązać łączność z FIS Kraków znak wywoławczy 

„KRAKÓW INFORMACJA” (119,275 MHz) i poprosić o asystę nawigacyjną do jednego z lotnisk 

zapasowych. W przypadku konieczności lądowania na lotnisku Kraków Balice przed wejściem w CTR 

Kraków należy nawiązać łączność z Kraków TWR znak wywoławczy „Kraków Wieża” 123,250 MHz 

i stosować się do poleceń służby kontroli ruchu lotniczego. 

 wzrokowo według koryta rzeki Wisła, Lądowisko POLINAR KRAKÓW-DĄBIE jest równoległe 

do Stopnia wodnego Dąbie na rzece Wisła 

 radiowo nawiązanie łączności i zgłoszenie utraty orientacji geograficznej 

   Kraków TWR, znak wywoławczy KRAKÓW WIEŻA (123,250 MHz) 

   FIS Kraków, znak wywoławczy KRAKÓW INFORMACJA (119,275 MHz) 

   Kraków APP, znak wywoławczy KRAKÓW ZBLIŻANIE (121,075 MHz) 

3.3. Lądowiska (lotniska) zapasowe: 

 Lotnisko Kraków-Balice (EPKK) 50°04’40” N, 019°47’05” E, częstotliwość radiowa 123,250 

MHz, kierunek KDG 283°, odległość około 13,4 km 

 Lotnisko Pobiednik k/Krakowa (EPKP) 50°05’14’’ N 020°12’10’’ E, znak wywoławczy 

POBIEDNIK RADIO, częstotliwość radiowa 118,600 MHz, kierunek KDG 075°, odległość 17,4 

km. 

4. WSKAŹNIK KIERUNKU WIATRU 

Wskaźnik kierunku wiatru – rękaw biało-czerwony umieszczony na maszcie od strony północno-
wschodniej lądowiska w rejonie poza ścieżką podejścia. 

5. POMOCE RADIOKOMUNIKACYJNE 

Na wyposażeniu są radiotelefony przenośne YAESU typ VXA700, pracujące na paśmie częstotliwości 
komunikacyjnych w lotnictwie w zakresie 118,00 do 136,765 MHz, zapewniające możliwość stałej 
łączności ze służbami kontroli ruchu lotniczego. 
Pomoce radionawigacyjne – brak pomocy. 
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6. POMOC MEDYCZNA 

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Kraków, ul. Łazarza 14 
Telefon alarmowy: 999, odległość od lądowiska około 1,5 km 

7. POSTERUNEK POLICJI 

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Kraków, ul. Mogilska 109 
Telefon alarmowy: 997, odległość od lądowiska około 1,0 km 

8. STRAŻ POŻARNA 

Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Krakowie, Kraków, ul.Westerplatte 19 
Telefon alarmowy: 998, odległość od lądowiska około 2,5 km. 

 

9. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

9.1. Właściciel terenu pod lądowisko: 

PHU POLINAR, 31-567 Kraków, ul. Miedziana 17 

Tel. +48 12 414 25 66, E-mail: sales@polinar.pl, robinson@polinar.pl  

9.2. Zarządzający lądowiskiem: 

PHU POLINAR, 31-567 Kraków, ul. Miedziana 17 

Tel. +48 12 414 25 66, E-mail: sales@polinar.pl ,robinson@polinar.pl  

9.3. Użytkownik/użytkownicy lądowiska (bazujący na stałe na lądowisku):  

a) PHU POLINAR, 31-567 Kraków, ul. Miedziana 17 

Tel. +48 12 414 25 66, E-mail: sales@polinar.pl, robinson@polinar.pl 

 

b) POLINAR Sp. z o. o., 31-567 Kraków, ul. Ofiar Dąbia 14 

Tel. +48 12 414 25 66, fax: +48 12 414 12 66, E-mail: sales@polinar.pl, robinson@polinar.pl 

10. ŁĄCZNOŚĆ Z AMC/ATS 

AMC POLSKA (Zespół ASM-2) 

Tel: +48 22 574 57 32 

Fax: +48 22 574 57 38 

AMC POLSKA (Zespół ASM-3) 

Tel:+48 22 574 57 33 (do 5735) 

Fax: +48 22 574 57 37 

ARO 
Tel.+48 22 574 71 73 
Fax.+48 574 71 88 
 
ARCC Warszawa 
Ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa 
Tel. +48 22 574 51 90 
Fax. +48 22 574 51 99 
AFS: EPWWYCYX 
E-mail: arcc@pansa.pl 
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11. OSŁONA METEOROLOGICZNA  

 
Dane i informacje meteorologiczne, w tym dedykowane dla potrzeb operacyjnej działalności lądowiska 
mogą być pozyskiwane bezpośrednio telefonicznie w:  
 
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie 
 
Tel. +48 12 639 81 51 
Tel. +48 12 639 81 52 
Tel. +48 22 503 112 150 
Fax.+48 12 425 19 73 
 

       lub ze strony internetowej:  http://awiacja.imgw.pl  
        
       Są to informacje takie jak: 
       - komunikat meteorologiczny 
       - prognoza zjawisk meteorologicznych 
       - ostrzeżenia meteorologiczne 
       - ostrzeżenia hydrologiczne 
       - informacje o oblodzeniach 
       - informacje o turbulencjach 
       - informacje o zjawiskach burzowych 
       - mapy radarowe 
       - mapy wiatrowe 
 
      Przy kompletowaniu dokumentacji na lot dowódca SP ma obowiązek sprawdzenia komunikatu  
      meteorologicznego i ostrzeżeń meteorologicznych rejonu lądowiska, tras lotu oraz miejsca lądowania. 
 
  
 
 
 
 
                                                                                                                     Zarządzający 
 
 
 
 
 
                                                                                                            (imię, nazwisko, pieczątka) 

Uwaga: W czasie wykonywania lotów niniejsza instrukcja powinna być dostępna na lądowisku. 

http://awiacja.imgw.pl/
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Załącznik nr 2. 
 

PLAN RATOWNICZY L ĄDOWISKA 
POLINAR KRAKÓW-D ĄBIE 

 
1) Główne elementy infrastruktury lądowiska. 

 
Lądowisko wyniesione o wymiarach 85 metrów x 21 metrów, maksymalna 
różnica wysokości do terenu 9 metrów. 
Drogi ewakuacyjne: dwie klatki schodowe dla ruchu pieszego i droga 
dojazdowa betonowa dla ruchu pieszego i transportu kołowego. 
W bezpośrednim sąsiedztwie na poziomie „0” dostęp do biura z telefonem, 
faksem i Internetem. 

  
 

2) Ogólna informacja o statkach powietrznych najczęściej wykonujących starty i 
lądowania z lądowiska: 
Najczęściej operacje startów i lądowań wykonywane są przez śmigłowce 
Robinson R44 i R44II, R22, planowane R66 oraz Eurocopter EC120 i EC130. 

 
3) Instrukcja alarmowania jednostek przewidzianych do udziału w działaniu 

ratowniczym. 
 
Osoba wyznaczona przez Zarządzającego lądowiskiem jest obecna przy 
operacjach startu i lądowania. 
W przypadku zaistnienia zdarzenia lotniczego, w którym mogą być 
poszkodowane osoby, osoba ta powiadamia w pierwszej kolejności na numery 
alarmowe: Pogotowie Ratunkowe (tel. 999 lub 112) i Straż Pożarną (tel. 998 lub 
112) oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych (tel. 500-233-
233) i organizuje we własnym zakresie pomoc doraźną z wykorzystaniem 
dostępnych osób, środków sanitarnych  i gaśniczych oraz zabezpiecza teren do 
czasu przyjazdu jednostek wyspecjalizowanych. 

 
4) Opis zabezpieczenia ratowniczego i gaśniczego w trakcie wykonywania 

operacji lotniczych na lądowisku. 
 
W trakcie operacji startów i lądowań na lądowisku znajduje się osoba 
wyznaczona przez Zarządzającego. Osoba ta jest odpowiedzialna za 
bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych i nie dopuszczania osób 
nieupoważnionych na teren lądowiska oraz organizowania akcji ratunkowych i 
zabezpieczających w przypadku zaistnienia zdarzenia lotniczego. 
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Lądowisko wyposażone jest w sprzęt gaśniczy w postaci agregatu pianowego 
oraz dodatkowo gaśnicy pianowej. 
 
W przypadku planowanego postoju śmigłowca na płycie, śmigłowiec jest 
ustawiany przez załogę śmigłowca przy udziale osoby wyznaczonej przez 
Zarządzającego, w miejscu umożliwiającym bezpieczny start lub lądowanie 
innego śmigłowca. 
 
Teren lądowiska jest ogrodzony siatką i zamykany, uniemożliwiając dostęp 
osób nieupoważnionych. 
 
Na terenie lądowiska nie są wykonywane operacje tankowania śmigłowców. 

 
5) Opis terenu lądowiska, kierunków podejścia i wznoszenia, pól lądowań 

awaryjnych, usytuowania szpitali i innych mających znaczenie dla skutecznego 
przeprowadzenia działań ratowniczych: 
 
Lądowisko umiejscowione jest w bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzeki Wisła. 
Główny kierunek podejścia do lądowania 350° GEO, główny kierunek startu 
170° GEO. 
Awaryjne lądowanie może odbywać się wzdłuż koryta rzeki Wisła na łąkach i 
miejscach niezabudowanych. 
 
Lądowisko Polinar Kraków-Dąbie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie 
zespołu szpitali UJ w Krakowie przy ul. Kopernika i ul. Śniadeckich, na terenie 
którego znajduje się lądowisko dla potrzeb LPR, w linii prostej jest to odległość 
ok. 1,5 km. Drogą kołową odległość z lądowiska Polinar Kraków-Dąbie  do 
najbliższych szpitali przy ul. Śniadeckich wynosi 2,9 km a przy ul. Kopernika 
wynosi 4,9 km. 
Trasy dojazdu obrazuje poniższy szkic. 

  
 

6) Informacja o terminie aktualizacji planu ratowniczego lądowiska: 
 
Plan ratowniczy lądowiska podlega na koniec pierwszego półrocza corocznej 
analizie i aktualizacji a w przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia 
zmian w opisie jest o tym powiadamiana Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i 
Urząd Lotnictwa Cywilnego. 



Załącznik nr 4             Podłuzne i poprzeczne profile pola wznoszenia



Załącznik nr 5 
 
 
 
Szkic miejsca przyziemienia na L ądowisku Polinar Kraków-D ąbie 
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Załącznik nr 6    Zgoda Prezydenta Miasta Krakowa



Załącznik nr 7     Mapa w skali 1:25000 wskazująca przeszkody lotnicze w promieniu 3000 m
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