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AD 1.2 SŁUŻBY RATOWNICZE I PRZECIWPOŻAROWE, OCENA WARUNKÓW NA DRODZE STARTOWEJ I 
RAPORTOWANIE ORAZ PLAN ODŚNIEŻANIA
RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES, RUNWAY SURFACE CONDITION ASSESSMENT AND 
REPORTING AND SNOW PLAN

AD 1.2.1 SŁUŻBY RATOWNICZE I PRZECIWPOŻAROWE (RFFS) RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES
Na wszystkich lotniskach użytku publicznego przeznaczonych dla
międzynarodowego transportu lotniczego działa lotniskowa służba ratowniczo-
gaśnicza. Godziny pracy zgodne z zapisami w AD 2.3 oraz NOTAM. Kategorie
lotnisk publikowane w AD 2.6 są zgodne z Rozporządzeniem Komisji (UE)
139/2014.

Rescue and fire fighting services operate at all public use aerodromes
available for use by international commercial air transport. Working hours
in accordance with AD 2.3 and NOTAM. Aerodrome categories published
in AD 2.6 in accordance with Commission Regulation (EU) 139/2014. 

AD 1.2.2 OCENA WARUNKÓW NA DRODZE STARTOWEJ I RAPORTOWANIE
ORAZ PLAN ODŚNIEŻANIA

RUNWAY SURFACE CONDITION ASSESSMENT AND REPORTING
AND SNOW PLAN

1. ORGANIZACJA RAPORTOWANIA STANU NAWIERZCHNI DROGI
STARTOWEJ I OBSŁUGA ZIMOWA

ORGANISATION OF THE RUNWAY SURFACE CONDITION
REPORTING AND WINTER SERVICE

Szczegóły współpracy w zakresie wymiany informacji o stanie pola ruchu
naziemnego oraz sposobu ich publikowania, zostały zawarte w formalnych
porozumieniach pomiędzy lotniskami i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.

Details of co-operation on the exchange of information concerning the
condition of the movement area and publication media thereof are
included in agreements between the respective aerodromes and Polish Air
Navigation  Services Agency.

Do zapewnienia odpowiedniej czystości nawierzchni przeznaczonych dla
statków powietrznych operator lotniska, na ile jest to praktyczne, zapewnia
usuwanie śniegu, topniejącego śniegu lub lodu z użytkowanych dróg
startowych oraz innych części pola ruchu naziemnego przeznaczonych do
wykonywania operacji przez statki powietrzne.

In order to assure that the surfaces for aircraft movements are sufficiently
clean, the aerodrome operator provides as far as practicable the removal
of snow, slush or ice from runways in use and other portions of the ground
movement area used for aircraft operations.

Stosowany sprzęt, kolejność odśnieżania, stosowane materiały do odladzania
i zapobiegania oblodzeniu oraz informacje o zwałach śniegu dla
poszczególnych lotnisk kontrolowanych są podane w sekcji AD 2, punkt 2.7.

The clearing equipment, clearance priorities, de-icing and anti-icing
materials and information on snowbanks for individual controlled
aerodromes can be found in section AD 2, item 2.7.

2. NADZOROWANIE PÓL RUCHU NAZIEMNEGO SURVEILLANCE OF MOVEMENT AREAS
Raportowanie warunków panujących na nawierzchni drogi startowej (RCR)
będzie dokonywane na podstawie oceny dokonywanej przez służby
operacyjne portu i będzie kontynuowane do momentu, kiedy droga startowa
nie przestanie być zanieczyszczona. Raportowanie będzie prowadzone z
powodu występowania:

Reporting the condition of the runway surface (RCR) will be based on
assessment by aerodrome operational services and shall be continued
until the runway is no longer contaminated. Reports shall be issued due to:

- wody, 
- śniegu, 
- topniejącego śniegu (błota pośniegowego),  
- lodu,  
- szronu (szadzi),
- środków chemicznych do usuwania oblodzenia i zapobieganiu oblodzeniu
lub innych zanieczyszczeń,
- zwałów lub zasp śniegu.  

- water,
- snow,
- slush,
- ice,
- frost
- chemicals used for de-icing and anti-icing or clearance of other
contaminants,
- snow banks or snow drifts.

Za znaczącą zmianę warunków panujących na drodze startowej, wymagającą
raportowania, uznaje się gdy nastąpiła:

The following changes relating to runway conditions are considered as
signifficant and should be reported:

a) jakakolwiek zmiana kodu określającego warunki na drodze startowej
(RWYCC);

a) any change in RWY condition code (RWYCC);

b) jakakolwiek zmiana rodzaju zanieczyszczeń; b) any change in contaminant type;
c) jakakolwiek zmiana zasięgu zanieczyszczeń podlegających zgłoszeniu; c) any change in contamination range to be reported;
d) jakakolwiek zmiana głębokości zanieczyszczeń; oraz d) any change in depth of contaminants; and
e) jakiekolwiek inne informacje, na przykład, raport pilota o skuteczności
hamowania na drodze startowej, które zgodnie ze stosowanymi technikami
oceny, są uznawane za znaczące.

e) any other information e.g. pilot report on braking action on the RWY
which is considered significant according to the applied assessment
techniques.

3. STOSOWANE METODY OCENY WARUNKÓW NA NAWIERZCHNI;
OPERACJE NA DROGACH STARTOWYCH SPECJALNIE
PRZYGOTOWANYCH DO WARUNKÓW ZIMOWYCH

SURFACE CONDITION ASSESSMENT METHODS USED;
OPERATIONS ON SPECIALLY PREPARED WINTER RUNWAYS

Ocena warunków na drodze startowej wykonywana jest zgodnie z Globalnym
Formatem Raportowania (GRF).

The runway condition assessment is carried out in accordance with the
Global Reporting Format (GRF).

RWYCC przypisywane są dla każdej jednej trzeciej długości drogi startowej. RWYCCs are assigned for each third of the runway.
Używanie pojazdów lub innych dostępnych środków do oceny warunków na
drodze startowej może być wykorzystywane do wsparcia decyzji o obniżeniu
lub podwyższeniu RWYCC.

Vehicles or other available means for runway condition assessmnent can
be used to assist decision making on lowering or increasing the RWYCC.

4. DZIAŁANIA PODEJMOWANE W CELU UTRZYMANIA PÓL RUCHU
NAZIEMNEGO W STANIE ZDATNYM DO UŻYTKU 

ACTIONS TAKEN TO MAINTAIN THE USABILITY OF MOVEMENT
AREAS  

Działania mające na celu utrzymanie pól ruchu naziemnego w stanie zdatnym
do użytku oparte są na indywidualnym programie utrzymania lotniska.

Actions taken to maintain movement areas in a usable condition are based
on an individual aerodrome maintenence program.  
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Do zapewnienia odpowiedniej czystości nawierzchni przeznaczonych dla
statków powietrznych operator lotniska, na ile jest to praktyczne, zapewnia
usuwanie śniegu, topniejącego śniegu lub lodu z użytkowanych dróg
startowych oraz innych części pola ruchu naziemnego przeznaczonych do
wykonywania operacji przez statki powietrzne.

In order to assure that the surfaces for aircraft movements are sufficiently
clean, the aerodrome operator provides as far as practicable the removal
of snow, slush or ice from runways in use and other portions of the ground
movement area used for aircraft operations.

Stosowany sprzęt, kolejność odśnieżania, stosowane materiały do odladzania
i zapobiegania oblodzeniu wymienione są w AD 2.7.

The clearing equipment, clearance priorities, and de-icing and anti-icing
materials are listed in AD 2.7.

5. SYSTEM ORAZ ŚRODKI RAPORTOWANIA SYSTEM AND MEANS OF REPORTING
5.1 Szczegóły współpracy w zakresie wymiany informacji o stanie pola

naziemnego oraz sposobu ich publikowania, zostały zawarte w formalnych
porozumieniach pomiędzy lotniskami i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.  

Details of co-operation on the exchange of information concerning the
condition of the movement area and publication media thereof are
included in agreements between the respective aerodromes and Polish Air
Navigation  Services Agency.

5.2 Publikację depesz SNOWTAM prowadzi Służba Informacji Lotniczej (AIS)
wyłącznie w języku angielskim, w oparciu o wymogi opisane w ICAO Doc
10066, na podstawie informacji z raportów o warunkach na drodze startowej
(RCR), przygotowywanych przez służby operacyjne portu. Zgodnie z
Rozporządzeniem Komisji (UE) 139/2014 wraz z późn. zm. – SNOWTAM nie
zawiera zmierzonych współczynników tarcia.

SNOWTAM are published by AIS in the English language exclusively, in
accordance with requirements described in ICAO Doc 10066, based on
reports on RWY conditions (RCR) provided by aerodrome operational
services. SNOWTAM does not include estimated friction coefficient
according to Commission Regulation (UE) 139/2014 with later
amendments.

5.3  Informacje SNOWTAM można otrzymać: SNOWTAM information may be obtained:
- w czasie lotu od właściwego organu kontroli ruchu lotniczego (ATC); - in flight from the appropriate ATC unit,
- jako depeszę lub część Biuletynu Informacji przed Lotem (PIB) od Służby
Informacji Lotniczej (AIS) lub Biur Odpraw Załóg (ARO);

- as a message or part of Pre-flight Information Bulletins (PIB) obtained
from AIS or from ATS Reporting Offices (ARO);

- w systemie Integrated Web Briefing (http://iwb.pansa.pl). - in Integrated Web Briefing system ((http://iwb.pansa.pl).
5.4 Zamówienia depesz SNOWTAM można wysyłać na adres: EPWWYNYX. SNOWTAM may be ordered at: EPWWYNYX.
6. SYTUACJE, W JAKICH SĄ ZAMYKANE DROGI STARTOWE CASES OF RUNWAY CLOSURE

Kryteria zawieszania operacji na drodze startowej znajdują się w Planie
odśnieżania lotniska sporządzonym na podstawie ADR.OPS.B.035. Decyzję o
zamknięciu drogi startowej podejmuje operator lotniska.

Criteria for the suspension of runway operations are provided in the
Aerodrome Snow Plan established on the basis of ADR.OPS.B.035. A
decision to close a runway is taken by the aerodrome operator.

7. DYSTRYBUCJA INFORMACJI O STANIE DROGI STARTOWEJ DISTRIBUTION OF INFORMATION ABOUT RUNWAY SURFACE
CONDITIONS

7.1 SNOWTAM są publikowane dla następujących lotnisk: SNOWTAM are published for the following aerodromes:
- Bydgoszcz (EPBY), - Bydgoszcz (EPBY),
- Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD), - Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD),
- Katowice - Pyrzowice (EPKT), - Katowice - Pyrzowice (EPKT),
- Kraków - Balice (EPKK), - Kraków - Balice (EPKK),
- Lublin (EPLB), - Lublin (EPLB),
- Łódź (EPLL), - Łódź (EPLL),
- Warszawa/Modlin (EPMO), - Warszawa/Modlin (EPMO),
- Poznań - Ławica (EPPO), - Poznań - Ławica (EPPO),
- Radom - Sadków (EPRA), - Radom - Sadków (EPRA),
- Rzeszów - Jasionka (EPRZ), - Rzeszów - Jasionka (EPRZ),
- Szczecin - Goleniów (EPSC), - Szczecin - Goleniów (EPSC),
- Olsztyn - Mazury (EPSY), - Olsztyn - Mazury (EPSY),
- Chopina w Warszawie (EPWA), - Warsaw Chopin Airport (EPWA),
- Wrocław - Strachowice (EPWR), - Wrocław - Strachowice (EPWR),
- Zielona Góra - Babimost (EPZG). - Zielona Góra - Babimost (EPZG).

7.2 Podstawowe informacje dotyczące SNOWTAM: Basic information on SNOWTAM:
a) Maksymalny czas obowiązywania SNOWTAM wynosi 8 godzin. a) The maximum period of SNOWTAM validity is 8 hours.
b) SNOWTAM kasuje SNOWTAM poprzedni. Jeśli wydawany jest SNOWTAM
dla lotniska, dla którego nadal obowiązuje inny SNOWTAM, nowy
automatycznie zastępuje stary SNOWTAM.

b) A SNOWTAM cancels the previous SNOWTAM. When a new
SNOWTAM is issued for a specific aerodrome that has another valid
SNOWTAM, the new one automatically replaces the older SNOWTAM.

c) Litery występujące w formularzu SNOWTAM wskazujące na pola (od A do T;
trzecia kolumna szablonu SNOWTAM) używane są tylko w celach
informacyjnych i nie są publikowane w depeszach.

c) With reference to the SNOWTAM template, the letters used to indicate
items (A to T; third column of the SNOWTAM template) are only used for
reference purpose and should not be included in the messages.

d) Obowiązkowe informacje jakie zawiera SNOWTAM to: d) Mandatory information in SNOTAM is:
I. WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA;
II. DATA I CZAS OCENY;
III. OZNACZENIE DROGI STARTOWEJ O NIŻSZYM NUMERZE;
IV. KOD OKREŚLAJĄCY WARUNKI NA DRODZE STARTOWEJ DLA
KAŻDEJ 1/3 DŁUGOŚCI DROGI STARTOWEJ; oraz
V. OPIS WARUNKÓW DLA KAŻDEJ 1/3 DŁUGOŚCI DROGI STARTOWEJ
(jeśli zgłoszony kod określający warunki na drodze startowej (RWYCC) ma
wartość 1–5).

I. AERODROME LOCATION INDICATOR;
II. DATE AND TIME OF ASSESSMENT;
III. LOWER RUNWAY DESIGNATOR NUMBER;
IV. RUNWAY CONDITION CODE FOR EACH RUNWAY THIRD; and

V. CONDITION DESCRIPTION FOR EACH RUNWAY THIRD (when
runway condition code (RWYCC) is reported 1–5).
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7.3 Przykłady depesz SNOWTAM: Examples of SNOWTAM:

PRZYKŁAD 1 / EXAMPLE 1:
SNOWTAM z minimalną, obowiązkową ilością informacji oraz nagłówkiem.
A SNOWTAM with the minimum mandatory information and header.
SWEA0124 EADD 01111035
(SNOWTAM 0124 
EADD
01111035 09R 5/4/4 NR/NR/NR NR/NR/NR SLUSH/COMPACTED SNOW/COMPACTED SNOW)

PRZYKŁAD 2 / EXAMPLE 2:
Treść SNOWTAM zawierającego w sekcji istotnej dla osiągów samolotu, informację dla więcej niż jednej drogi startowej: jeśli SNOWTAM dotyczy więcej niż jednej drogi
startowej, pola od B do H (sekcja istotna dla osiągów samolotu) należy powtórzyć.
SNOWTAM information in the aeroplane performance calculation section for more than one runway:  when a SNOWTAM is reporting on more than one runway of the,
items B to H (aeroplane performance calculation section) should be repeated.
02170135 09R 5/2/2 100/75/75 NR/06/06 WET/SLUSH/SLUSH
02170225 09C 2/3/3 75/100/100 06/12/12 SLUSH/WET SNOW/WET SNOW 35
02170225 09L 3/3/3 50/50/75 08/15/10 WET SNOW/WET SNOW/WET SNOW 40

PRZYKŁAD 3 / EXAMPLE 3:
Treść SNOWTAM zawierającego w sekcji istotnej dla orientacji operacyjnej, informacje powtórzone, stosownie do przypadku, dla każdej drogi startowej, drogi kołowania i
płyty postojowej.
SNOWTAM information in the situational awareness section could be repeated, as applicable, for each runway, taxiway and apron.
DRIFTING SNOW. RWY 09L LOOSE SAND. RWY 09R LOOSE SAND. RWY 09L CHEMICALLY TREATED. RWY 09R CHEMICALLY TREATED. RWY 09C
CHEMICALLY TREATED.)
lub / or
DRIFTING SNOW. RWY 09L LOOSE SAND. RWY 09L CHEMICALLY TREATED. RWY 09R LOOSE SAND.RWY 09R CHEMICALLY TREATED. RWY 09C
CHEMICALLY TREATED.)
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