
AIP POLAND
AIP POLSKA

AIRAC effectiv
AD 1.5.1 OPIS SPRAW DOTYCZĄCYCH ZWOLNIEŃ, ODSTĘPSTW, PRZYPADKÓW RÓWNOWAŻNEGO 
POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA, SPECJALNYCH WARUNKÓW, W TYM OGRANICZEŃ W 
ODNIESIENIU DO KORZYSTANIA Z LOTNISKA /
A DESCRIPTION OF CASES INVOLVING EXEMPTIONS, DEROGATIONS, CASES OF 
EQUIVALENT LEVEL OF SAFETY, SPECIAL CONDITIONS, INCLUDING LIMITATIONS WITH 
REGARD TO THE USE OF THE AERODROME

EPBY – LOTNISKO BYDGOSZCZ EPBY – BYDGOSZCZ AERODROME
RÓŻNICE: DIFFERENCES:

ODSTĘPSTWA SC (WARUNKI SPECJALNE) SC (SPECIAL CONDITIONS) EXEMPTIONS
CS ADR-DSN.M.750 (c) 
(d)

Brak wymaganego poziomu oświetlenia APN 2. Powodem są
ograniczenia wynikające z zastosowanych powierzchni
ograniczających wysokość. Zainstalowanie masztów może
spowodować większe zagrożenie niż ich brak. Budowa nowych
masztów oświetleniowych byłaby równoważna z powstaniem
nowych przeszkód lotniczych, co jest niezgodne
z CS ADR-DSN.J.480.

Lack of required level of lighting on APN 2. The reasons are the
limitations resulting from the used obstacle limitation surfaces.
Installation of masts may cause greater risk than the lack of them.
Construction of new lighting masts would be equivalent to creation
of new aerodrome obstacles, which would not conform with
CS ADR-DSN.J.480.

CS ADR-DSN.Q.850(b) Pojazdy SOL posiadają oświetlenie przeszkodowe koloru żółtego.
Kolor niebieski jest zarezerwowany dla pojazdów
uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym art. 66 ust. 4 pkt 3. Pojazdy SOL
opuszczają teren lotniska i konieczne byłoby każdorazowe ich
zasłanianie.

Airport Security Services vehicles are equipped with yellow
obstacle lighting. The blue colour is reserved for vehicles of the
emergency services in accordance with the Polish Law of 20 June
1997 on road traffic, article 66 (4), item 3. Airport Security Services
vehicles leave the aerodrome area and it would be necessary to
cover the lights.

CS ADR-DSN.T.915 (g) Lokalizacja ILS GP w pasie drogi startowej i jego brak łamliwości
były wyznaczone na długo przed wprowadzeniem wymagań UE.
Dodatkowo Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przedstawiła
opinię, że w celu prawidłowego działania ILS GP musi stać w tym
miejscu i nie istnieje możliwość jego przeniesienia.

The ILS GP siting within the runway strip and its lack of frangibility
have been designated long before the introduction of EU
requirements. Moreover, the Polish Air Navigation Services
Agency provided an opinion that for proper serviceability the ILS
GP has to be situated at this site and it is not possible to be
moved.

CS ADR-DSN.M.630 
(c)(1)(i) 

Na podejściu THR 26 używane są światła błyskowe, które nie są
wymagane przy zainstalowanym świetlnym systemie precyzyjnego
podejścia kategorii I typu Calvert.

Flashing lights are used  on THR 26 approach area which are not
required when precision approach lighting Calvert type system
CAT I is installed.

ODSTĘPSTWA DAAD (DOKUMENT AKCEPTUJĄCY
ODSTĘPSTWO I SPOSÓB JEGO USUNIĘCIA)

DAAD (DEVIATION ACCEPTANCE AND ACTION DOCUMENT)
EXEMPTIONS

CS ADR-DSN.B.065(c)(1) Na RWY 26/08 na 400. metrze od THR 08 nie jest spełniony
wymóg promienia krzywizny dla cyfry kodu 4.

The requirement for the radius of curvature for code 4 number on
RWY 26/08 along the 400th metre from THR 08 is not met.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2034 DAAD expiry date: 31.12.2034
CS ADR-DSN.B.080(b)(1) Nie jest spełniony warunek minimalnego nachylenia poprzecznego

1%. Średnie nachylenie poprzeczne wynosi ok. 0,8%.
The requirement for minimum RWY transverse slope of 1% is not
met. The average transverse slope shall be 0.8%.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2034 DAAD expiry date: 31.12.2034
CS ADR-DSN.B.165(c) Obiekty takie jak pokrywy od studni czy fundamenty od lamp

i znaków nie mają odpowiednich profili pod nawierzchnią darniową
wymaganych przez CS.

Objects such as well lids or foundations for lamps and signs are
not appropriately profiled under the grass surface, which is
required by CS.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2034 DAAD expiry date: 31.12.2034
CS ADR-DSN.N.795(a-c) Brak oznakowania pionowego identyfikacji stanowiska

postojowego na trzech stanowiskach APN 1, na trzech
stanowiskach APN 2 oraz na czterech stanowiskach APN 4. Ze
względu na układ infrastruktury na pozostałych stanowiskach
możliwe jest zastosowanie tylko oznakowania poziomego.
Każde stanowisko postojowe posiada odpowiednie oznakowanie
poziome identyfikacji stanowiska postojowego spełniające
wymagania CS ADR-DSN.N.795(b-c). Dodatkowo za każdym
razem, gdy jest wykonywana operacja wkołowania statku
powietrznego na stanowisko, przydzielana jest asysta FOLLOW
ME.

Lack of aircraft stand identification signs on three aicraft stands on
APN 1, on three aicraft stands on APN 2 and on four aicraft stands
on APN 4. Due to the layout of the infrastructure on the remaining
aircraft stands only markings may be used.
Every aircraft stand is equipped with appropriate aircraft stand
identification marking which complies with CS ADR-DSN.N.795
(b-c). Additionally, each time the taxiing-in is carried out into the
aircraft stand, the FOLLOW ME assistance is assigned.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2034 DAAD expiry date: 31.12.2034
CS ADR-DSN.E.360 (a)(b) Nie wykonano pomiarów geodezyjnych dotyczących nachylenia

stanowisk postojowych zlokalizowanych wzdłuż TWY E. Po
opadach deszczu na stanowiskach, głównie na wjeździe na nie,
występują zastoiska wody.

No survey has been carried out related to slopes of aircraft stands
located along TWY E. After a rainfall, puddles of water appear on
the aircraft stands, mainly on their entries.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2039 DAAD expiry date: 31.12.2039
CS ADR-DSN.T.905 (b) Lokalizacja strażnicy Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej

nie spełnia wymogu w zakresie minimalnej liczby zakrętów jak
i bezpośredniego dostępu do drogi startowej.

Location of the rescue and fire fighting service watchtower does
not meet the requirement with regard to minimum number of turns
as well as availability to the runway.
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Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2032 DAAD expiry date: 31.12.2032

CS ADR-DSN.M.745 
(b)(1)(i)

Na TWY A brakuje świateł WIG-WAG. Lack of WIG-WAG lights on TWY A.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2023 DAAD expiry date: 31.12.2023
AIRAC effective date
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AIRAC effectiv
EPGD – LOTNISKO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY EPGD – GDAŃSK LECH WALESA AERODROME
RÓŻNICE: DIFFERENCES:

ODSTĘPSTWA SC (WARUNKI SPECJALNE) SC (SPECIAL CONDITIONS) EXEMPTIONS
ADR-DSN-Q.850 (b) Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu

drogowym, art. 66 ust. 4 pkt 3. – zabrania się  umieszczania w
pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe
wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały
świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł […].
Zgodnie  z  art.  53  ww.  ustawy pojazdy  SOL nie należą do grupy
pojazdów uprzywilejowanych, w związku z czym wyposażone są w
światła ostrzegawcze koloru żółtego. 

In accordance with the Polish Law of 20 June 1997 on road traffic,
article 66 (4) item 3 – It is forbidden to display, in and on a vehicle,
devices emitting blue or red light that are obligatory equipment of
an emergency vehicle [...].
In accordance with article 53 of the above mentioned Law,
Aerodrome Security Service vehicles do not belong to the group of
emergency vehicles and therefore they are equipped with yellow
warning lights.

CS ADR-DSN-T.915 (g) Kontener ILS-GP został usytuowany w pasie drogi startowej przez
PAŻP. Lokalizacja kontenera uwarunkowana jest wymogami
technicznymi urządzenia. Kontener posiada oznakowanie
graficzne (pasy białe i czerwone) i świetlne. 

The ILS-GP transmitter housing was situated within the runway
strip by PANSA. The siting of the structure is subject to its
technical requirements, however it is not frangible. The ILS-GP
transmitter housing has marking patterns (white and red bands)
and lighting.

ADR-DSN-L.597 (c)(2)(3) Oznakowanie drogi serwisowej na płycie postojowej powinno być
linią ciągłą na krawędziach, ciągłą lub przerywaną w środku oraz
mieć co najmniej 10 cm szerokości.
Krawędź drogi serwisowej na płycie postojowej przecinająca drogę
kołowania lub drogę kołowania na stanowisko postojowe statku
powietrznego jest przerywana poprzecznie wzdłuż skrzyżowania
tzw. DOUBLE DASH LINE. Paski mają długość 1,0 m, a ich
szerokość jest równa szerokości ciągłej części oznakowania.

Service road markings on APN shall be made with double line on
the edges, double or broken line in the centre and shall be at least
10 cm wide.
The edge of the service road on APN crossing TWY or TWY to the
aircraft stand is dashed transversely along the intersection with a
double dash line. Strips are 1.0 m long and their widths are equal
to the width of the continuous part of markings.

CS ADR-DSN.N.785 (b) 
(7)

Znak startu ze skrzyżowania powinien być zlokalizowany po lewej
stronie drogi kołowania prowadzącej do drogi startowej. 
Z uwagi na zagęszczenie infrastruktury podziemnej po lewej
stronie TWY B, C znaki startu ze skrzyżowania zostały
zainstalowane po prawej stronie.

An intersection take-off sign should be located at the left-hand side
of the entry taxiway.
Due to a dense underground infrastructure at the left-hand side of
TWYs B, C, the intersection take-off sign have been installed at
the left-hand side.

CS ADR-DSN.K.500 (b) 
(1)(i)

Lampa  sygnałowa  powinna  mieć  możliwość  wysyłania
sygnałów  świetlnych  w  kolorze czerwonym, zielonym i białym
oraz skierowania ręcznego na dowolny cel, jaki jest wymagany.
Budynek hangaru  zasłania TWR EPGD widoczność na odcinek
pola manewrowego. W związku z powyższym nie ma możliwości
wysłania sygnału świetlnego w pełnym obszarze pola
manewrowego.

A signalling lamp should be capable of producing red, green and
white signals, and of being aimed manually at any target as
required.
The hangar blocks a portion of the manoeuvring area from the
sight of  EPGD TWR. This is why light signals cannot be emitted
within the whole manoeuvring area.

ODSTĘPSTWA DAAD (DOKUMENT AKCEPTUJĄCY
ODSTĘPSTWO I SPOSÓB JEGO USUNIĘCIA)

DAAD (DEVIATION ACCEPTANCE AND ACTION DOCUMENT)
EXEMPTIONS

CS ADR-DSN.Q.850 (a) Brak dokumentacji dla świateł przeszkodowych stosowanych na
pojazdach, potwierdzającej częstotliwość błysków, intensywność
oraz rozproszenie wiązki światła.

No documentation available for obstacle lights displayed on
vehicles confirming the flash rate, intensity and beam spread.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2026 DAAD expiry date: 31.12.2026
CS ADR.DSN.M.735 (a)(1) W miejscach pośredniego oczekiwania na drogach kołowania

wykorzystywanych w warunkach LVP przy RVR poniżej 350 m.
TWY L, R, M nie są wyposażone w światła pośredniego miejsca
oczekiwania.

At the intermediate holding positions on TWYs used during LVP in
RVR conditions of less than 350 m. TWYs L, R, M are not
equipped with intermediate holding position lights.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2032 DAAD expiry date: 31.12.2032
CS ADR-DSN.M.710(b)(2) Brak świateł osiowych na TWY L, R, M wykorzystywanych w

warunkach RVR poniżej 350 m i w nocy.
No centre line lights provided on TWYs L, R, M used in RVR
conditions of less than 350 m and at night.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2032 DAAD expiry date: 31.12.2032
CS ADR-DSN.T.915 (g) Zbiorniki retencyjne zlewni znajdują się pod ziemią, natomiast

tablice TZ-3 i TZ-4 zawierające elementy sterownicze pompy mają
zbyt dużą wysokość i są konstrukcją niełamliwą. Lokalizacja zlewni
wynika z ograniczeń lokalizacyjnych lotniska oraz umiejscowienia
naturalnych odbiorników wodnych.

The storm-water retention tanks are located below ground level.
The electrical boards containing the pump controls are to high and
not frangible. The location of the tanks results from the location
limitations of the aerodrome and the location of natural water
reservoirs.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2036 DAAD expiry date: 31.12.2036
CS ADR-DSN.Q.845 (b)(1) Radar TSR jest przeszkodą lotniczą, a jego oznakowanie nie

spełnia wymogów oznakowania kolorami.
TSR radar is an aeronautical obstacle and its markings do not
conform to the requirements of colour markings.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2037 DAAD expiry date: 31.12.2037
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EPKK – LOTNISKO KRAKÓW - BALICE EPKK – KRAKÓW - BALICE AERODROME
RÓŻNICE: DIFFERENCES:

ODSTĘPSTWA SC (WARUNKI SPECJALNE) SC (SPECIAL CONDITIONS) EXEMPTIONS
CS ADR-DSN.Q.850 d Pojazdy Służby Ochrony Lotniska posiadają oświetlenie

przeszkodowe niskiej intensywności typu C koloru żółtego. Kolor
niebieski jest zarezerwowany dla pojazdów uprzywilejowanych
zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym art. 66 ust. 4 pkt 3.

Aerodrome Security Service vehicles have yellow low-intensity
obstacle lights, Type C. The blue colour is reserved for emergency
vehicles in accordance with the Law of 20 June 1997 on road
traffic, article 66 (4) item 3. 

CS ADR-DSN.M.705
a, b, c

Jako zabezpieczenie przerwanego startu (SWY) dla RWY 07
wykorzystywany jest odcinek drogi startowej za przesuniętym
progiem 25, o długości 238 m. Odcinek ten nie posiada
oświetlenia światłami stałymi koloru czerwonego, ponieważ w tej
strefie istnieją światła krawędzi drogi startowej koloru żółtego.

A 238 m long RWY portion before displaced THR 25 is used as a
SWY for RWY 07. This portion is not provided with fixed red lights
because yellow RWY edge lights are present in this area.

CS ADR-DSN.L.595 Brak wymalowanej linii bezpieczeństwa końca skrzydeł dla
stanowisk postojowych nr 1R, 1L, 2, 3R, 3L, 4R, 4L, 5, 6, 7 i 8.

No safety line securing a wing tip on apron stands No. 1R, 1L, 2,
3R, 3L, 4R, 4L, 5, 6, 7 and 8. 

ODSTĘPSTWA DAAD (DOKUMENT AKCEPTUJĄCY
ODSTĘPSTWO I SPOSÓB JEGO USUNIĘCIA)

DAAD (DEVIATION ACCEPTANCE AND ACTION DOCUMENT)
EXEMPTIONS

CS ADR-DSN.B.065 c W czterech punktach na RWY 07/25, na 990., 1560., 1890. i 2310.
metrze, nie jest spełniony wymóg minimalnego promienia
krzywizny dla cyfry kodu 4.

Four locations on RWY 07/25 (at a distance of 990 m, 1560 m,
1890 m and 2310 m from THR 07) do not meet the requirement for
the minimum radius of curvature for code number 4.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2025 DAAD expiry date: 31.12.2025
CS ADR-DSN.B.075 a Na RWY 07/25 na 990. metrze, występuje odcinek, w którym

odległość pomiędzy sąsiednimi krzywiznami jest mniejsza niż
wymagana dla cyfry kodu 4.

The distance between two successive curves on a portion of RWY
07/25 located 990 m from THR 07 does not meet the requirements
for code number 4.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2025 DAAD expiry date: 31.12.2025
CS ADR-DSN.B.080 b Droga startowa posiada jednostronny spadek poprzeczny. The RWY has a transverse slope on one side.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2025 DAAD expiry date: 31.12.2025
CS ADR-DSN.B.085 Na drodze startowej występują lokalnie obszary degradacji

nawierzchni spowodowanej  przeciążeniami (obszary o obniżonej
nośności).

Local areas of deteriorated surface due to overloads (areas of
reduced load-bearing capacity) are present on the RWY.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2025 DAAD expiry date: 31.12.2025
CS ADR-DSN.B.090 a Na drodze startowej występują lokalnie nierówności spowodowane

czasem eksploatacji nawierzchni oraz wpływem warunków
atmosferycznych.

Local irregularities occur on the RWY surface due to long use and
effect of atmospheric conditions.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2025 DAAD expiry date: 31.12.2025
CS ADR-DSN.B.165 c W pasie drogi startowej występują obiekty (fundamenty pomocy

nawigacyjnych, studnie itp.) posiadające ukryte pod nawierzchnią
trawiastą płaszczyzny pionowe. 

The RWY strip includes objects (foundations of navigational aids,
wells etc.) having vertical planes under grass surface. 

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2025 DAAD expiry date: 31.12.2025
CS ADR-DSN.T.915 d Na granicy obszaru 240 x 60 m za progiem RWY 07, w obniżeniu

terenu, znajduje się kontener urządzenia ILS oraz fragment
ogrodzenia lotniska.

An ILS transmitter housing and a portion of the aerodrome fence
are located on the boundary of a 240 m x 60 m area before THR
07 in a depression.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2025 DAAD expiry date: 31.12.2025
CS ADR-DSN.B.180 b, c W pasie drogi startowej (w części trawiastej), występują lokalnie

niewielkie obszary, gdzie nachylenie podłużne przekracza
wymagane przez CS.

The RWY strip (grass portion) includes small areas with
longitudinal slopes greater than required by the CS.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2025 DAAD expiry date: 31.12.2025
CS ADR-DSN.B.185 a, b W pasie drogi startowej (w części trawiastej), występują lokalnie

niewielkie obszary, gdzie nachylenie poprzeczne przekracza
wymagane przez CS.

The RWY strip (grass portion) includes small areas with transverse
slopes greater than required by the CS.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2025 DAAD expiry date: 31.12.2025
CS ADR-DSN.B.190 a W pasie drogi startowej (w części trawiastej), występują lokalnie

niewielkie obszary o obniżonej nośności.
The RWY strip (grass portion) includes small areas with reduced
load-bearing capacity.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2025 DAAD expiry date: 31.12.2025
CS ADR-DSN.D.270 b Na drodze kołowania TWY C nie jest spełniony wymóg

minimalnego promienia krzywizny dla liter kodu C, D, E. 
TWY C does not meet the requirement for the minimum radius of
curvature for code letters C, D, E. 

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12. 2035 DAAD expiry date: 31.12. 2035
CS ADR-DSN.E.360 b Na stanowiskach postojowych nr 1 – 11 nie jest spełniony wymóg

dotyczący nachylenia nawierzchni.
Aircraft stands numbered 1 – 11 do not meet the requirement for
the maximum slope.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12. 2035 DAAD expiry date: 31.12. 2035
CS ADR-DSN.M.635 (b) Częstotliwość świateł błyskowych świetlnego systemu podejścia

do lądowania RWY 25 nie spełnia wymagań częstotliwości
błysków 2 Hz.

The flashing rate of RWY 25 precision approach lighting system is
not compliant with the requirements for flashing rate (2 Hz).

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2025 DAAD expiry date: 31.12.2025
AIRAC effective date

AD 1.5.1-4

24 FEB 2022
AIRAC AMDT
 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY
248
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AIRAC effectiv
EPKT – LOTNISKO KATOWICE - PYRZOWICE EPKT – KATOWICE - PYRZOWICE AERODROME
RÓŻNICE: DIFFERENCES:

ODSTĘPSTWA SC (WARUNKI SPECJALNE) SC (SPECIAL CONDITIONS) EXEMPTIONS
CS ADR-DSN.M.705 (a)(b) SWY nie posiada świateł koloru czerwonego, ponieważ w tej

strefie zamontowano światła koloru żółtego.
The SWY is not provided with fixed red lights because yellow RWY
edge lights are present in this area.

ODSTĘPSTWA DAAD (DOKUMENT AKCEPTUJĄCY
ODSTĘPSTWO I SPOSÓB JEGO USUNIĘCIA)

DAAD (DEVIATION ACCEPTANCE AND ACTION DOCUMENT)
EXEMPTIONS

CS ADR-DSN.M.710 (a) Brak świateł linii środkowej dla dróg kołowania TWY: H2, B, E3,
E2, E1 oraz na odcinkach: od poprzeczki zatrzymania na TWY L w
stronę H2 oraz od poprzeczki zatrzymania TWY N w stronę H2.

Centre line lights are not provided on TWYs: H2, B, E3, E2, E1 and
on the sections from: stop bars on TWY L to TWY H2 and from
stop bars on TWY N to TWY H2.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2031 DAAD expiry date: 31.12.2031
CS ADR-DSN.M.715 
(b)(1)(ii), (b)(3), (d)(2)

Światła linii środkowej dróg kołowania przeznaczonych do
użytkowania w warunkach RVR poniżej 350 m zainstalowane są w
odległościach większych niż opisane w specyfikacjach
certyfikacyjnych. Nie zachowane są zarówno odległości na
odcinkach prostych oraz za łukami.

The lights of the centre line of the taxiway intended for use in RVR
conditions of less than 350 m are installed in spacing greater than
described in the certification specification. No adequate spacing
on the straight sections and after the curves is kept.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2032 DAAD expiry date: 31.12.2032
CS ADR-DSN.T.905 (b) Brak bezpośredniego dostępu do drogi startowej dla pojazdów

ratowniczo-gaśniczych.
No direct access to the runway by firefighting vehicles.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2027 DAAD expiry date: 31.12.2027
CS ADR-DSN.T.915 (g) W pasie drogi startowej w odległości 120 m od linii środkowej

RWY znajduje się kontener ILS GP oraz szafki elektryczne nie
spełniające wymogów łamliwości.

The ILS GP transmitter housing and electric boxes located within
the RWY strip 120 m from the RWY centre line do not comply with
the frangibility requirements.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2033 DAAD expiry date: 31.12.2033
CS ADR-DSN.H.420 (d) Wysokość odniesienia lotniska dla powierzchni poziomej

wewnętrznej została ustalona na podstawie średniej wartości
punktów wzniesienia niwelety drogi startowej (wysokości AMSL
dla progów drogi startowej).

The aerodrome reference height for the internal horizontal surface
was established on the basis of the mean value of the elevation
points of the runway (AMSL heights for runway thresholds).

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2023 DAAD expiry date: 31.12.2023
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY
e date
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AIP POLSKA
EPLB – LOTNISKO LUBLIN EPLB – LUBLIN AERODROME
RÓŻNICE: DIFFERENCES:

ODSTĘPSTWA SC (WARUNKI SPECJALNE) SC (SPECIAL CONDITIONS) EXEMPTIONS
CS ADR-DSN.Q.850 (b) Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu

drogowym, art. 66 ust. 4 pkt 3. – zabrania się umieszczania w
pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe
wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały
świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł […].
Zgodnie z art. 53 ww. ustawy pojazdy SOL nie należą do grupy
pojazdów uprzywilejowanych, w związku z czym wyposażone są w
światła ostrzegawcze koloru żółtego.

In accordance with the Polish Law of 20 June 1997 on road traffic,
article 66 (4) item 3 – It is forbidden to display, in and on a vehicle,
devices emitting blue or red light that are obligatory equipment of
an emergency vehicle [...].
In accordance with article 53 of the above mentioned Law,
Aerodrome Security Service vehicles do not belong to the group of
emergency vehicles and therefore they are equipped with yellow
warning lights.

CS ADR-DSN.T.915 (g) W odległości 121 m od osi RWY (niewyrównana część pasa RWY)
znajduje się zespół anten ILS GP wraz z kontenerem
zawierającym urządzenia niezbędne do działania systemu, a także
skrzynka złączy kablowych zasilających tą instalację. Zarówno
skrzynka elektryczna jak i kontener oraz jego zawartość nie są
obiektami łamliwymi, jednak ich obecność w tej lokalizacji jest
niezbędna dla działania systemu ILS CAT II zainstalowanego na
lotnisku. Lokalizacja elementów systemu została zaplanowana
zgodnie z obowiązującymi w trakcie prac projektowych przepisami
ICAO, w miejscu najbardziej dogodnym z punktu widzenia
operacyjnego a także planowanego dalszego rozwoju lotniska.

A group of ILS GP antennas, ILS GP transmitter housing and a
box containing cable connectors supplying elecricity to the
installation are located at a distance of 121 m from the RWY
centre line (non-graded RWY portion). Both the box and the
housing with its content are not frangible but their presence in that
location is necessary for the proper functioning of the ILS CAT II
sytem installed at the aerodrome. The elements were laid out at
the operationally most convenient location and considering further
development of the aerodrome, in accordance with ICAO
regulations applicable when the aerodrome was being designed.

ODSTĘPSTWA DAAD (DOKUMENT AKCEPTUJĄCY
ODSTĘPSTWO I SPOSÓB JEGO USUNIĘCIA)

DAAD (DEVIATION ACCEPTANCE AND ACTION DOCUMENT)
EXEMPTIONS

CS ADR-DSN.T.905 (b) Brak bezpośredniego dostępu do RWY dla pojazdów ratowniczo-
gaśniczych.

No direct access to the RWY for rescue and fire-fighting vehicles.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2023 DAAD expiry date: 31.12.2023
CS ADR-DSN.N.790 (a) W związku z brakiem możliwości zainstalowania pionowego

oznakowania informacyjnego dla stanowiska sprawdzania VOR
zastosowano oznakowanie poziome zawierające informacje
wymagane do zamieszczenia na oznakowaniu pionowym dla
stanowiska do sprawdzania VOR.

Due to the fact that a VOR aerodrome check-point sign cannot be
installed, an adequate marking has been provided with inscription
required for a VOR aerodrome check-point sign.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2023 DAAD expiry date: 31.12.2023
CS ADR-DSN.Q.850 (a) 
CS ADR-DSN.Q.850 (c) 

Zarządzający PL Lublin nie posiada dokumentacji potwierdzającej,
że światła ostrzegawcze są zgodne z wymaganiami zawartymi w
Tabeli Q-2.

The Administration of Lublin Airport has no documents confirming
that the obstacle lights conform to the specifications in Table Q-2.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2026 DAAD expiry date: 31.12.2026
CS ADR-DSN.M.750 (b) Na APN 2 wykorzystywanej w warunkach nocnych oraz LVP nie

jest zainstalowane stałe oświetlenie płyty postojowej.
APN 2 used at night and during LVPs is not equipped with apron
lights.

Termin wygaśnięcia DAAD: 30.12.2026 DAAD expiry date: 30.12.2026
CS ADR-DSN.M.075 (a)(1) Na lotnisku Lublin zastosowana odległość pomiędzy zmianami

nachyleń podłużnych na drodze startowej nie jest wystarczająca
dla spełnienia wymogów specyfikacji certyfikacyjnej.

At Lublin aerodrome, the used distance between longitudinal slope
changes on RWY is not sufficient to meet the requirements of
certification specifications.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2036 DAAD expiry date: 31.12.2036
CS ADR-DSN.D.270 (b)(1) Na płytowej TWY B zastosowany stopień zmiany nachylenia

podłużnego TWY przekracza wymagane w specyfikacji wartości.
The longitudinal slope changes on apron TWY B exceed the
values required by the specification.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2036 DAAD expiry date: 31.12.2036
CS ADR-DSN.P.825 (a)
CS ADR-DSN.P.830 (a) 

Na lotnisku Lublin TWY C nie jest wyposażona w oznaczniki
krawędzi drogi kołowania ani w oznaczniki osi drogi kołowania.

At Lublin aerodrome, TWY C is not equipped with taxiway edge
and centre line markers.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.03.2024 DAAD expiry date: 31.03.2024
AIRAC effective date
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AIP POLAND
AIP POLSKA

AIRAC effectiv
EPLL – LOTNISKO ŁÓDŹ EPLL – ŁÓDŹ AERODROME
RÓŻNICE: DIFFERENCES:

ODSTĘPSTWA SC (WARUNKI SPECJALNE) SC (SPECIAL CONDITIONS) EXEMPTIONS
CS ADR.DSN.L.525 
(a)(c)(1)

Brak pełnego oznakowania identyfikacji głównej drogi startowej (L i
R) i oznakowania identyfikacji trawiastej RWY (L i R oraz kierunki).

No full main runway designation marking (L and R) and grass
RWY designation marking (L and R and directions).

CS ADR.DSN.C.210 (c) Brak wyznaczonych stref bezpieczeństwa końca trawiastej drogi
startowej (Grass) (RESA).

No grass RWY end safety areas (Grass) (RESA). 

CS ADR.DSN.L.535 (a) Brak oznakowania progów trawiastej drogi startowej (Grass). No grass RWY thresholds marking (Grass).
CS ADR.DSN.T.915 (g) Brak spełnienia kryterium łamliwości przez kontener instalacji

systemu ILS usytuowany na niewyrównanej części RWY.
Failure to meet the frangibility requirement by the ILS transmitter
housing situated on non-graded RWY portion.

ODSTĘPSTWA DAAD (DOKUMENT AKCEPTUJĄCY
ODSTĘPSTWO I SPOSÓB JEGO USUNIĘCIA)

DAAD (DEVIATION ACCEPTANCE AND ACTION DOCUMENT)
EXEMPTIONS

CS ADR.DSN.B.065 
(b)(2); (c)(3)

Zmiana nachylenia podłużnego trawiastej drogi startowej (DS-
Grass). Brak wykonanych pomiarów geodezyjnych
potwierdzających zgodność zmian nachyleń z wymogiem.

Longitudinal slopes changes on grass RWY. No surveys
confirming the compliance of slopes changes with the requirement.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2027 DAAD expiry date: 31.12.2027
CS ADR.DSN.B.080 
(b)(2); (c); (d)

Nachylenie poprzeczne trawiastej drogi startowej (DS-Grass).
Brak wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających
zgodność  nachyleń poprzecznych z wymogiem.

Transverse slopes on grass runway (Grass RWY). No surveys
confirming the compliance of transverse slopes with the
requirement.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2027 DAAD expiry date: 31.12.2027
CS ADR-DSN.B.075 
(a)(3); (b) 

Odległość pomiędzy zmianami nachylenia na drodze startowej.
Brak danych pomiarów geodezyjnych dla drogi startowej (DS-
Grass).

Distance between slope changes on RWY. No geodetic surveys for
grass runway  (Grass RWY).

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2027 DAAD expiry date: 31.12.2027
CS ADR.DSN.B.165 (c) Występują ukryte powierzchnie pionowe usytuowane na

wyrównanej części pasa drogi startowej. Obiekty takie jak pokrywy
studni czy fundamenty lamp i znaków nie mają odpowiednich profili
pod nawierzchnią darniową, wymaganych przez CS.

Hidden vertical surfaces are situated on graded portion of the
RWY strip. Objects such as well lids or lamps foundations and
signs are not appropriately profiled under the grass surface, which
is required by CS.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2031 DAAD expiry date: 31.12.2031
CS ADR.DSN.B.180 (b)(1) Nachylenie podłużne pasa drogi startowej. Brak wykonanych

pomiarów geodezyjnych potwierdzających zgodność podłużnych
nachyleń z wymogiem.

Longitudinal slopes on RWY strip. No geodetic surveys confirming
the compliance of longitudinal slopes with the requirement.

Termin wygaśnięcia DAAD: 30.09.2028 DAAD expiry date: 30.09.2028
CS ADR.DSN.B.185
(a)(1); (b)

Nachylenie poprzeczne pasa drogi startowej. Brak wykonanych
pomiarów geodezyjnych potwierdzających zgodność
poprzecznych nachyleń z wymogiem.

Transverse slopes of RWY strip. No geodetic surveys confirming
the compliance of transverse slopes with the requirement.

Termin wygaśnięcia DAAD: 30.09.2028 DAAD expiry date: 30.09.2028
CS ADR.DSN.H.425 (a) Powierzchnia podejścia. Naruszenie powierzchni podejścia na

kierunku 25. Poruszające się drogą serwisową pojazdy stanowią
przeszkodę.

Approach surface. Infringement of RWY 25 approach surface.
Vehicles moving on the service road are obstacles.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2022 DAAD expiry date: 31.12.2022
CS ADR.DSN.B.060 
(b)(1); (c)(1)

Nachylenie podłużne drogi startowej. Brak danych pomiarów
geodezyjnych dla głównej drogi startowej.

Longitudinal slope on RWY. No geodetic surveys for main runway.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2027 DAAD expiry date: 31.12.2027
CS ADR.DSN.B.065 
(b)(1); (c)(1)

Zmiany nachylenia podłużnego drogi startowej. Brak danych
pomiarów geodezyjnych dla głównej drogi startowej.

Longitudinal slope changes on RWY. No geodetic surveys for main
runway.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2027 DAAD expiry date: 31.12.2027
CS ADR.DSN.B.075 (a)(1); 
(b)

Odległość pomiędzy zmianami nachylenia na drodze startowej.
Brak danych pomiarów geodezyjnych dla głównej drogi startowej.

Distance between slope changes on RWY. No geodetic surveys for
main runway.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2027 DAAD expiry date: 31.12.2027
CS ADR.DSN.B.080 (b)(1) Nachylenia poprzeczne drogi startowej. Brak danych pomiarów

geodezyjnych dla GDS.
Transverse slopes on RWYs. No geodetic surveys for main RWY.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2027 DAAD expiry date: 31.12.2027
CS ADR.DSN.D.270 (b)(1) Zmiany nachyleń podłużnych drogi kołowania. Brak danych

pomiarów geodezyjnych dla TWY A, płytowej TWY.
Longitudinal slope changes on taxiway. No geodetic surveys for
TWY A, apron TWY.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2027 DAAD expiry date: 31.12.2027
CS ADR-DSN.D.265 (b)(2) Nachylenia podłużne drogi kołowania. Brak danych pomiarów

geodezyjnych dla TWY B. 
Longitudinal slope on TWY. No geodetic surveys for TWY B.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2027 DAAD expiry date: 31.12.2027
CS ADR.DSN.D.270 (b)(2) Zmiany nachyleń podłużnych drogi kołowania. Brak danych

pomiarów geodezyjnych dla TWY B.
Longitudinal slope changes on taxiway. No geodetic surveys for
TWY B.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2027 DAAD expiry date: 31.12.2027
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY
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AIP POLAND
AIP POLSKA
CS ADR.DSN.E.360 (b) Nachylenie na płycie postojowej. Stanowiska postojowe. Brak
danych pomiarów geodezyjnych dla stanowisk postojowych na
APN.

Slope on apron. Aircraft stands. No geodetic surveys for aircraft
stands on APN.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2027 DAAD expiry date: 31.12.2027
CS ADR.DSN.E.345 Zapewnienie płyt postojowych. Zapewnić i dostosować obszar

przy FUEL STATION przy TWY B do wymagań określonych dla
płyt postojowych - technicznych i operacyjnych.

Provision of APNs. The area near FUEL STATION next to TWY B
shall be provided and adjusted to the requirements specified for
APNs - technical and operational.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2028 DAAD expiry date: 31.12.2028
CS ADR.DSN.E.360 (b) Nachylenie na płycie postojowej. Stanowiska postojowe. Brak

danych dla APN FUEL STATION.
Slope on APN. Aircraft stands. No data for APN FUEL STATION.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2028 DAAD expiry date: 31.12.2028
CS ADR-DSN.B.095 (b) Płaszczyzny do zawracania na drodze startowej. Brak

zapewnienia płaszczyzny do zawracania na głównej RWY dla
referencyjnego statku powietrznego kodu D.

RWY turn pads. No RWY turn pads at the end of primary RWY not
available for Code D aircraft. 

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2031 DAAD expiry date: 31.12.2031
CS ADR-DSN.B.100 Nachylenia na płaszczyźnie do zawracania na drodze startowej.

Brak zapewnienia płaszczyzny do zawracania na głównej RWY dla
referencyjnego statku powietrznego kodu D. 

Slope on RWY turn pads. No RWY turn pads at the end of primary
RWY not available for Code D aircraft.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2031 DAAD expiry date: 31.12.2031
CS ADR-DSN.B.105      Nośność płaszczyzny do zawracania na drodze startowej. Brak

zapewnienia płaszczyzny do zawracania na głównej RWY dla
referencyjnego statku powietrznego kodu D.

RWY turn pad strength. RWY turn pads at the end of primary RWY
not available for Code D aircraft.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2031 DAAD expiry date: 31.12.2031
CS ADR-DSN.B.110      Powierzchnia płaszczyzny do zawracania na drodze startowej.

Brak zapewnienia płaszczyzny do zawracania na głównej RWY dla
referencyjnego statku powietrznego kodu D. 

RWY turn pad surface. RWY turn pads at the end of primary RWY
not available for Code D aircraft.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2031 DAAD expiry date: 31.12.2031
CS ADR-DSN.B.115      Szerokość pobocza płaszczyzny do zawracania na drodze

startowej. Brak zapewnienia płaszczyzny na głównej RWY dla
referencyjnego statku powietrznego kodu D.

Width of RWY turn pad shoulders. RWY turn pads at the end of
primary RWY not available for Code D aircraft.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2031 DAAD expiry date: 31.12.2031
CS ADR-DSN.B.120      Nośność pobocza płaszczyzny do zawracania na drodze

startowej. Brak zapewnienia płaszczyzny do zawracania na
głównej RWY dla referencyjnego statku powietrznego kodu D.

Strength of RWY turn pad shoulders. RWY turn pads at the end of
primary RWY not available for Code D aircraft.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2031 DAAD expiry date: 31.12.2031
CS ADR-DSN.L.565      Oznakowanie płaszczyzny do zawracania na drodze startowej.

Brak zapewnienia płaszczyzny do zawracania głównej RWY dla
referencyjnego statku powietrznego kodu D.

Marking of RWY turn pads. RWY turn pads at the end of primary
RWY not available for Code D aircraft.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2031 DAAD expiry date: 31.12.2031
CS ADR-DSN.M.670 (b) Światła identyfikacji progu drogi startowej. Światła identyfikacji

progu RWY znajdują się za blisko świateł krawędzi drogi startowej.  
Threshold identification lights. Threshold identification lights are
located too close to RWY edge lights. 

Termin wygaśnięcia DAAD: 30.06.2022 DAAD expiry date: 30.06.2022
AltMoC (DOKUMENT AKCEPTUJĄCY ALTERNATYWNY
SPOSÓB SPEŁNIENIA WYMOGÓW).

AltMoC (ALTERNATIVE MEANS OF COMPLIANCE)

AMC1 ADR.OPS.B.005 (c) Plan działania w sytuacjach zagrożenia dla lotniska: ćwiczenia w
zakresie działania w sytuacjach zagrożenia lotniska - z uwagi na
utrzymujący się stan epidemii oraz obserwowany wzrost
zachorowalności na COVID-19 przeniesiono organizację ćwiczeń
kompleksowych w sytuacjach zagrożenia na 2022 r. 

Aerodrome emergency response plan: aerodrome emergency
response exercises - due to the persistent state of the epidemic
and the observed increase in the incidence of COVID-19, the
organization of comprehensive exercises in emergency situations
was moved to 2022.

Termin wygaśnięcia AltMoC: 31.12.2022 r. AltMoC expiry date: 31.12.2022
AIRAC effective date
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AIRAC AMDT
 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY
253
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AIRAC effectiv
EPMO – LOTNISKO WARSZAWA/Modlin EPMO – WARSZAWA/Modlin AERODROME
RÓŻNICE: DIFFERENCES:

ODSTĘPSTWA SC (WARUNKI SPECJALNE) SC (SPECIAL CONDITIONS) EXEMPTIONS
CS ADR-DSN-T.915 (g) Lotnisko WARSZAWA/Modlin posiada usytuowany w pasie drogi

startowej kontener ILS GP na konstrukcji niełamliwej, usytuowany
tak nisko jak to jest możliwe.

WARSZAWA/Modlin aerodrome has an ILS transmitter housing
situated within the runway strip on construction which is not
frangible and it is situated as low as possible.

ODSTĘPSTWA DAAD (DOKUMENT AKCEPTUJĄCY
ODSTĘPSTWO I SPOSÓB JEGO USUNIĘCIA)

DAAD (DEVIATION ACCEPTANCE AND ACTION DOCUMENT)
EXEMPTIONS

CS ADR-DSN.B.165 (c) W wyrównanej części pasa drogi startowej znajdują się ukryte
powierzchnie pionowe bez wykonanych nachyleń.

Within graded RWY portion, buried vertical surfaces without slopes
have been situated.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2030 DAAD expiry date: 31.12.2030
CS ADR-DSN.B.190 (a) Stwierdzono brak spełnienia wymagań dotyczących nośności. Lack of fulfilling bearing strength requirements has been identified.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2031 DAAD expiry date: 31.12.2031
CS ADR-DSN.C.235 Brak dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań w

zakresie nośności stref bezpieczeństwa końca drogi startowej
(RESA).

Lack of documentation confirming meeting the requirements in
respect of bearing strength of RWY end safety areas (RESA).

Termin wygaśnięcia DAAD: 29.10.2027 DAAD expiry date: 29.10.2027
CS ADR-DSN.D.290 (a) Na TWY A2, A3, E, S występują lokalne nierówności nawierzchni. There are local surface irregularities on TWYs A2, A3, E, S.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.10.2029 DAAD expiry date: 31.10.2029
CS ADR-DSN.E.360 (b) Stanowiska nr 4, 5, 7, 11, 13 znajdujące się na APN 1 nie spełniają

wymagania odnośnie nachylenia.
Stands No. 4, 5, 7, 11, 13 on APN 1 do not meet the requirement in
respect of slopes.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2026 DAAD expiry date: 31.12.2026
CS ADR-DSN.M.730 (a)
ADR-DSN.M.745 
(a)(b)(c)(d)

Na TWY D i TWY E brak poprzeczek zatrzymania przed RWY oraz
świateł ochronnych, oznakowanie poziome miejsca oczekiwania
przed RWY zostało wykonane zgodnie z wymaganiami.

Lack of RWY stop bars and RWY guard lights on TWY D and TWY
E, markings of RWY holding position have been made in
accordance with the requirements.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2030 DAAD expiry date: 31.12.2030
CS ADR-DSN.N.750 (a)(b) Na APN SW (odizolowanym stanowisku postoju statku

powietrznego) brak oświetlenia stacjonarnego.
On APN SW (isolated aircraft parking position) there is no
stationary lighting.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2031 DAAD expiry date: 31.12.2031
CS ADR-DSN.M.770 
(a)(b)(c)

Brak świateł miejsca oczekiwania na drodze ruchu kołowego przed
progiem 08 i 26.

No road-holding position lights before THR 08 and THR 26.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2027 DAAD expiry date: 31.12.2027
CS ADR-DSN.M.775 (c)(1) Na terenie lotniska są zlokalizowane znaki pionowe niespełniające

przepisów dotyczących łamliwości w obrębie: RWY – 4 szt., TWY
A1 – 2 szt., TWY B – 1 szt., TWY S – 2 szt., TWY D – 5 szt.

There are signs located within the aerodrome area not conforming
to the regulations concerning frangibility in the vicinity of: RWY – 4,
TWY A1 – 2, TWY B – 1, TWY S – 2, TWY D – 5.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2030 DAAD expiry date: 31.12.2030
CS ADR-DSN.N.775 (c)(5) Na terenie lotniska są zlokalizowane znaki pionowe

niepodświetlane: w obrębie pasów: RWY – 4 szt., TWY A1 – 2 szt.,
TWY B – 1 szt., TWY S – 2 szt., TWY D – 5 szt., w obrębie APN 1
– 13 szt.

There are signs located within the aerodrome area which are not
illuminated: within the strips of: RWY – 4, TWY A1 – 2, TWY B – 1,
TWY S – 2, TWY D – 5, within APN 1 – 13.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2030 DAAD expiry date: 31.12.2030
CS ADR-DSN.N.780 (b)(1) Pionowy znak identyfikacji drogi startowej po lewej stronie miejsca

oczekiwania przed drogą startową zainstalowany jest w odległości
przekraczającej dopuszczalną.

RWY identification sign left of RWY holding position is installed
within a distance which exceeds the permissable limit.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2027 DAAD expiry date: 31.12.2027
CS ADR-DSN.Q.850 
(a)(b)(c)

Pojazd ochrony (służby wewnętrznej) nie jest wyposażony w
światło barwy niebieskiej. Pojazd ten wyposażony jest w światło
koloru żółtego. Pojazdy służb ratowniczych (5 szt.) wyposażone są
w światła koloru niebieskiego, jednak zarządzający nie posiada
dokumentacji potwierdzającej spełnienie typu wymogu. Pozostałe
pojazdy poruszające się w polu manewrowym (36 szt.)
wyposażone są w światła koloru żółtego, jednak zarządzający nie
posiada dokumentacji potwierdzającej spełnienie typu wymogu.

The security vehicle (internal service) is not equipped with blue
lighting. The vehicle is equipped with yellow lights. Rescue
services vehicles (5) are equipped with blue lighting, however, the
aerodrome administrator does not have documentation confirming
that this kind of requirement was fulfilled. The remaining vehicles
moving in the manoeuvering area (36) are equipped with yellow
lights, however, the aerodrome administrator does not have
documentation confirming that this kind of requirement was
fulfilled.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2022 DAAD expiry date: 31.12.2022
CS ADR-DSN.T.905 (b) Brak  bezpośredniego  dostępu  do  drogi  startowej  dla  pojazdów

ratowniczo-gaśniczych.
No direct access to RWY is provided for fire fighting vehicles.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2026 DAAD expiry date: 31.12.2026
CS ADR-DSN.M.720 (a)(1) 
(b)(2)

Brak rozmieszczonych w równych odstępach podłużnych nie
większych niż 60 m świateł krawędziowych na zachodnim odcinku
TWY E od SW (brak dwóch szt. lamp krawędziowych).

No edge lights in the western portion of TWY E from SW (lack of
two edge lamps) spaced at longitudinal intervals not greater than
60 m.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2027 DAAD expiry date: 31.12.2027
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
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CS ADR-DSN.M.710 (b)(1) 
(c)(2) (c)(3)

Na TWY A1, A2, A3, B, C, E, APN 1 brak świateł linii środkowej
drogi kołowania.

No TWY centre line lights provided on TWYs A1, A2, A3, B, C, E
and APN 1.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.10.2030 DAAD expiry date: 31.10.2030
CS ADR-DSN.M.735 
(a)(b)(c)

Brak świateł pośredniego miejsca oczekiwania na drogach
kołowania wykorzystywanych w warunkach widzialności wzdłuż
drogi startowej RVR poniżej 350 m, tj. na TWY A1, TWY A2 i TWY
C.

No TWY intermediate holding position lights used in conditions
RVR below 350 m, i.e. on TWY A1, TWY A2 and TWY C.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.10.2030 DAAD expiry date: 31.10.2030
AIRAC effective date

AD 1.5.1-10
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AIRAC effectiv
EPPO – LOTNISKO POZNAŃ - ŁAWICA EPPO –  POZNAŃ - ŁAWICA AERODROME
RÓŻNICE: DIFFERENCES:

ODSTĘPSTWA SC (WARUNKI SPECJALNE) SC (SPECIAL CONDITIONS) EXEMPTIONS
CS ADR-DSN.Q850 (b) Pojazdy Służby Ochrony Lotniska są wyposażone w żółte,

błyskowe  światła przeszkodowe zgodnie z zapisami art. 66 ust. 4
pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.,
światła koloru niebieskiego są zarezerwowane dla pojazdów
uprzywilejowanych. Zastosowanie świateł koloru niebieskiego
w pojazdach Służby Ochrony Lotniska stanowiłoby naruszenie
obowiązującego prawa, ponieważ nie są to pojazdy
uprzywilejowane.

Aerodrome Security Services vehicles are equipped with yellow
flashing obstacle lights in accordance with the provisions specified
in article 66 (4) item 3 of the Law on road traffic of 20 June 1997,
blue lights are reserved for emergency vehicles. The use of blue
lights in the Aerodrome Security Services vehicles would infringe
the existing law since these are not emergency vehicles.

CS ADR-DSN.T.915 (g) Nowy kontener ILS GP, usytuowany w pasie drogi startowej, w
odległości 140,6 m od osi, ma konstrukcję niełamliwą.

A new ILS transmitter housing situated within the runway strip,
within a distance of 140.6 m from the centre line, is not frangible.

CS HPT-DSN.B.120 (b)(4)
CS HPT-DSN.D.300 (a)(3)

Na płycie postojowej na terenie Bazy HEMS, zlokalizowana jest
jako stanowisko postojowe z TLOF (TLOF1) przesuwnica
(platforma) samojezdna przeznaczona do transportu śmigłowca
pomiędzy hangarem, a miejscem postojowym śmigłowca.
Platforma i betonowa rampa tworzą miejsce postojowe, z którego
śmigłowiec rozpoczyna i na którym kończy operacje lotnicze.
Zastosowane rozwiązanie nie posiada odpowiednich spadków
wymaganych dla TLOF i stanowiska postojowego śmigłowca,
zapewnia 3 – minutową gotowość do startu dla lotu ratowniczego.

A parking stand with TLOF (TLOF1) is located on premises of the
HEMS Base apron on a mobile platform intended for helicopter
transport between the hangar and the parking stand.

The platform and the concrete ramp are a parking stand for
commencement and completion of flight operations.
The applied solution which does not ensure  an appropriate slope
of TLOF and of the parking stand, provides a 3 minute aircraft
ready status for a rescue flight.

ODSTĘPSTWA DAAD (DOKUMENT AKCEPTUJĄCY
ODSTĘPSTWO I SPOSÓB JEGO USUNIĘCIA)

DAAD (DEVIATION ACCEPTANCE AND ACTION DOCUMENT)
EXEMPTIONS

ADR-DSN.B.090 (c) Tekstura powierzchni RWY jest mniejsza niż 1 mm. The texture of RWY surface is less than 1 mm. 
Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2022 DAAD expiry date: 31.12.2022

ADR-DSN.B.190 (a)(1); 
(b)(1)

Niewłaściwa nośność pasa drogi startowej.
Z przeprowadzonych w 2016 r. pomiarów nośności wynika, że
występują miejsca, w których wskaźnik CBR jest mniejszy niż
wymagany, na poziomie 10.

Inadequate RWY bearing strength.
The measurement of bearing strength carried out in 2016 shows
that there are places in which the CBR is smaller than required, at
the level of 10.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2022 DAAD expiry date: 31.12.2022
ADR-DSN.C.235 Niewłaściwa nośność strefy bezpieczeństwa końca drogi

startowej.
Inadequate load bearing capacity in the RWY end safety area.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2022 DAAD expiry date: 31.12.2022
ADR-DSN.M.626 (c) Opłotowanie lotniska przecina płaszczyznę świateł podejścia na

kierunku RWY 10.
Fencing of the aerodrome intersects approach lights surface on
RWY 10.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2022 DAAD expiry date: 31.12.2022
ADR-DSN.M.715 (d) Światła osi TWY D2 na zjeździe z drogi startowej są

rozmieszczone w odstępach co 30 m.
TWY D2 centre line lights on exit taxiway are spaced at 30 m
intervals.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2027 DAAD expiry date: 31.12.2027
CS ADR-DSN.M.771 (a) Brak poprzeczki zakazu wjazdu na TWY R. Lack of no-entry bar to TWY R.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2022 DAAD expiry date: 31.12.2022
CS ADR-DSN.Q.850 (a, c) Pojazdy operujące w polu ruchu naziemnego lotniska są

wyposażone w światła przeszkodowe; brak dokumentacji
potwierdzającej ich zgodność z wymogami opisanymi w CS ADR-
DSN.Q.850 Tab Q1.

Vehicles operating in the aerodrome movement area are equipped
with obstacle lights; no documentation available confirming their
conformity to the requirements described in CS ADR-DSN.Q.850
Tab Q1.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2023 DAAD expiry date: 31.12.2023
ADR-DSN.E.360 (b) Stanowiska postojowe APN 3 mają maksymalne nachylenia do

2,31%.
Aircraft stands on APN 3 have maximum slopes of 2.31%.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2030 DAAD expiry date: 31.12.2030
ADR-DSN.D.330 (b) W pasie TWY R nachylenia poprzeczne są większe niż wymagane

przepisami, do 6,51%.
Transverse slopes within TWY R strip are greater than it is
required by the regulations, up to 6.51%.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2030 DAAD expiry date: 31.12.2030
ADR-DSN.D.270 (b)(2) Zmiany nachyleń podłużnych TWY Y na APN 3 są niewłaściwe –

promień krzywizny wynosi 1071 m.
Changes in TWY Y longitudinal slopes on APN 3 are inadequate –
radius of curvature is 1071 m.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2030 DAAD expiry date: 31.12.2030
ADR-DSN.D.280 (b)(2) Nachylenia poprzeczne TWY T na APN 2 są większe niż

wymagane, maksymalnie do 3,07%.
TWY T transverse slopes on APN 2 are greater than required,
maximum up to 3.07%.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2030 DAAD expiry date: 31.12.2030
ADR-DSN.E.360 (b) Nachylenia na stanowiskach postojowych APN 2 wynoszą

maksymalnie 3,05%.
Aircraft stands slopes on APN 2 are maximum 3.05%.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2030 DAAD expiry date: 31.12.2030
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
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CS ADR-DSN.L.597 (c)(3) Oznakowanie krawędzi drogi serwisowej na APN 1 i APN 3
wykonane jest częściowo w postaci podwójnej przerywanej linii.

Service road edge markings on APN 1 and APN 3 are partially
made in the form of double dotted line.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2023 DAAD expiry date: 31.12.2023
ADR-DSN.N.795 (a) Na APN 3 brak jest znaków pionowych stanowisk postojowych. There are no aircraft stand signs on APN 3.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2030 DAAD expiry date: 31.12.2030
CS ADR-DSN.S.890 (d)(e)
CS ADR-DSN.S.895 (g)

Brak autonomicznego monitoringu świateł końca drogi startowej
RWY 10 i RWY 28. Lampy krawędziowe RWY i końca RWY
stanowią jeden obwód zasilania i monitoringu - brak informacji o
ilości niesprawnych lamp dla danej grupy.

No autonomous system for monitoring the RWY end lights
available on RWY 10 and RWY 28. The RWY edge lights and
RWY end lights are on the same feed and monitoring circuit - no
information on the number of unserviceable lights in each of the
groups available.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2025 DAAD expiry date: 31.12.2025
CS HPT-DSN.F.600 
(a)(2),(b)(1-3),(c)(3-8) 

Zastosowane oznakowanie AIR TWY L jest niezgodne z nowymi
wytycznymi, konieczne jest wykonanie odpowiedniego
oznakowania osi oraz krawędzi drogi kołowania śmigłowca w
powietrzu.

AIR TWY L marking does not comply with the new guidelines, an
appropriate centre line marking and air taxiway edge marking must
be provided.

Termin dostosowania: 31.12.2022 Date of adaptation to the new guidelines: 31.12.2022
CS HPT-DSN.F.560
(a),(c-d) 
CS HPT-DSN.F.570
(a)(1-2),(b)(1-3),(c)(1-2)
CS HPT-DSN.F.610 
(a)(1),(b)(1),(c)(1-2)

Miejsca postojowe śmigłowca na terenie Bazy HEMS wraz z TLOF
posiadają niekompletne oznakowania poziome.

Helicopter parking stands with TLOF on the premises of HEMS
Base are inadequately marked.

Termin dostosowania: 31.12.2022 Date of adaptation to the new guidelines: 31.12.2022
CS HPT-DSN.F.690 
(b)(12 13),(c)(10-11)

Parametry systemu świateł strefy przyziemienia i wznoszenia
(TLOF) nie spełniają wymagań.

The parameters of the touchdown and liftoff area (TLOF) lighting
system are not compliant with the applicable parametres.

Termin dostosowania: 31.12.2022 Date of adaptation to the new guidelines: 31.12.2022
CS HPT-DSN.D.300(a)(11) Nie są spełnione wymogi w zakresie strefy ochronnej dokoła wokół

stanowiska postojowego śmigłowca wraz z ze strefą przyziemienia
i wznoszenia (TLOF2) na terenie bazy HEMS.

The safety area of the helicopter parking stand with the touchdown
and liftoff area (TLOF2) on the premises of HEMS Base are not
compliant with the appropriate requirements.

Termin dostosowania: 31.12.2022 Date of adaptation to the new guidelines: 31.12.2022
CS ADR-DSN.M.715 B1ii Na drogach kołowania TWY D1 i D2 odstęp podłużny pomiędzy

światłami linii środkowej na prostych odcinkach wynosi 30 m; w
warunkach RVR poniżej wartosci 350 m nie powinien przekraczać
15 m.

On TWR D1 and D2 the longitudinal interval between centre line
lights on straight sections is 30 m; in RVR conditions of less than
350 m it should not exceed 15 m. 

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2030 DAAD expiry date: 31.12.2030
CS ADR-DSN.M.710 (b) Na drogach kołowania TWY A, B, G, N, T, W, Y brak świateł

linii środkowej, wymaganych do prowadzenia operacji dla RVR <
550 m.

No centre line lights on TWY A, B, G, N, T, W, Y required in RVR
conditions of less than 550 m.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2030 DAAD expiry date: 31.12.2030
AIRAC effective date
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AIRAC effectiv
EPRZ – LOTNISKO RZESZÓW - JASIONKA EPRZ –  RZESZÓW - JASIONKA AERODROME
RÓŻNICE: DIFFERENCES:

ODSTĘPSTWA SC (WARUNKI SPECJALNE) SC (SPECIAL CONDITIONS) EXEMPTIONS

CS ADR-DSN.T.915 (g) Kontener ILS-GP został usytuowany w pasie drogi startowej przez
PAŻP. Lokalizacja kontenera uwarunkowana jest wymogami
technicznymi urządzenia. Kontener posiada oznakowanie
graficzne (pasy białe i czerwone) i świetlne. Informacja dotycząca
lokalizacji kontenera jest opublikowana w AIP.

An ILS-GP transmitter housing has been located by PANSA within
the RWY strip. The siting of the structure is subject to its technical
requirements. The ILS-GP transmitter housing has marking
patterns (white and red bands) and lighting. Information on the
location of the transmitter is published in AIP.

AMC1 ADR.OPS.B.080(a) 
(b)(2) 

Pojazdy SOL nie należą do grupy pojazdów uprzywilejowanych
zatem zostały wyposażone w światła przeszkodowe w kolorze
żółtym.

Aerodrome Security Service vehicles do not belong to the group of
emergency vehicles and therefore they are equipped with yellow
warning lights.

Termin dostosowania: bezteminowo Date of adaptation to the new guidelines: for an indefinite period
AMC1 ADR.OPS.B.080(a) 
(c)

Większość świateł przeszkodowych zamontowanych na
pojazdach nie posiada udokumentowanego potwierdzenia
odpowiednich parametrów. W związku z czym Zarządzający
wprowadził obowiązek stałej kontroli świateł przeszkodowych
przez służby operacyjne oraz bieżącą wymianę na nowe,
spełniające odpowiednie wymogi.

Most obstacle lights displayed on vehicles do not conform to the
certification specification. Therefore, the Administrator introduced
the obligation of constant inspection of obstacle lights by the
operational services and the current replacement with new ones
that meet the relevant requirements.

Termin dostosowania: 31.12.2026 Date of adaptation to the new guidelines: 31.12.2026
CS ADR-DSN.B.095 (b) Na końcu RWY 09 brak płaszczyzny do zawracania. No RWY turn pad at the end of RWY 09 available.

Wniosek nr 1.1 o wydanie odstępstwa DAAD. Application No. 1.1 for DAAD exemption issuance.
Termin dostosowania: 31.12.2026 Date of adaptation to the new guidelines: 31.12.2026

CS ADR-DSN.B.165 (c) Obiekty zagłębione w pasie RWY w odległości do 75 m od osi
drogi startowej nie posiadają odpowiednich spadków
eliminujących ukrytą powierzchnię pionową.

Objects buried within the RWY strip at a distance of 75 m from the
RWY centre line are not provided with adequate slopes to
eliminate buried vertical surfaces.

Wniosek nr 2 o wydanie odstępstwa DAAD. Application No. 2 for DAAD exemption issuance.
Termin dostosowania: 31.12.2036 Date of adaptation to the new guidelines: 31.12.2036

CS ADR-DSN.B.180
CS ADR-DSN.B.185

Nieprawidłowe nachylenie podłużne oraz poprzeczne pasa RWY. Inadequate longitudinal and transverse runway strip slopes.

Wniosek nr 3 o wydanie odstępstwa DAAD. Application No. 3 for DAAD exemption issuance.
Termin dostosowania: 31.12.2026 Date of adaptation to the new guidelines: 31.12.2026

CS ADR-DSN.S.890 Monitoring systemów świetlnych RWY nie zapewnia
automatycznego wskazania wszelkich możliwych do wystąpienia
awarii.

The monitoring of the RWY lighting systems does not provide
indication of all possible faults that may occur.

Wniosek nr 8 o wydanie odstępstwa DAAD. Application No. 8 for DAAD exemption issuance.
Termin dostosowania: 31.12.2026 Date of adaptation to the new guidelines: 31.12.2026

CS ADR-DSN.T.905(b) Brak bezpośredniego dostępu do drogi startowej dla pojazdów
ratowniczo-gaśniczych.

No direct access to the runway by firefighting vehicles.

Wniosek nr 9 o wydanie odstępstwa DAAD. Application No. 9 for DAAD exemption issuance.
Termin dostosowania: 31.12.2026 Date of adaptation to the new guidelines: 31.12.2026

CS ADRDSN.M.715(b)(3) 
CS ADRDSN.M.715(d)(2)

Światła linii środkowej TWY na prostoliniowych odcinkach o
długości 60 m przed i za łukiem rozmieszczone są w odstępach co
15 m.

TWY centre line lights on straight sections with a length of
60 m before and after the curve are spaced at intervals of 15 m.

Wniosek nr 11 o wydanie odstępstwa DAAD. Application No. 11 for DAAD exemption issuance.
Termin dostosowania: 31.12.2036 Date of adaptation to the new guidelines: 31.12.2036

CS ADR-DSN.N.780 Brak uzupełnienia znakiem pionowym miejsca oczekiwania przed
RWY, na jednokierunkowej TWY C.

No sign provided to supplement the RWY holding-position
marking on one-direction TWY C.

Wniosek nr 12 o wydanie odstępstwa DAAD. Application No. 12 for DAAD exemption issuance.
Termin dostosowania: 31.12.2026 Date of adaptation to the new guidelines: 31.12.2026

CS ADR-DSN.P.825 (a) 
CS ADR-DSN.P.830 (a)

Brak oznaczników linii krawędzi oraz linii środkowej drogi
kołowania na TWY G oraz TWY Z .

No taxiway edge line and centre line markers on TWY G and
TWY Z.

Wniosek nr 13.1 o wydanie odstępstwa DAAD. Application No. 13.1 for DAAD exemption issuance.
Termin dostosowania: 31.12.2026 Date of adaptation to the new guidelines: 31.12.2026

CS ADR-DSN.H.420 (d)(3) Niewłaściwa wysokość odniesienia, od której wyprowadzona jest
płaszczyzna pozioma wewnętrzna.

Inadequate altitude reference (point) for the calculation of inner
horizontal surface.

Wniosek nr 14 o wydanie odstępstwa DAAD. Application No. 14 for DAAD exemption issuance.
Termin dostosowania: 30.06.2023 Date of adaptation to the new guidelines: 30.06.2023

CS ADR-DSN.L.550 (b)(1) Niewłaściwa charakterystyka oznakowania linii bocznych RWY. Inadequate characteristics of RWY edge marking.
Wniosek nr 15 o wydanie odstępstwa DAAD. Application No. 15 for DAAD exemption issuance.
Termin dostosowania: 31.12.2021 Date of adaptation to the new guidelines: 31.12.2021
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
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CS ADRDSN.M.771 (ZZ2) Zmiana przepisów spowodowała konieczność instalacji poprzeczki
zakazu wjazdu w poprzek TWY, która przeznaczona jest tylko do
zjazdu, w celu zapobiegania przed nieumyślnym wjazdem statku
powietrznego na tę TWY. Na jednokierunkowej RET C brak takiej
poprzeczki. Dostosowanie do obowiązującego przepisu będzie
polegało na udostępnieniu RET C do ruchu dwukierunkowego
oraz instalacji poprzeczki oczekiwania przed RWY.

Due to the change of regulations a no-entry bar across a TWY,
which is only intended for an exit, was installed to prevent aircraft
from accidentally entering the TWY. No such crossbar on the one-
way RET C. Adaptation to the current regulation will consist in
making the RET C available for two-way traffic and the installation
of a clearance bar in front of the RWY.

Termin dostosowania: 31.12.2026 Date of adaptation to the new guidelines: 31.12.2026
AIRAC effective date
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POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY
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AIP POLAND
AIP POLSKA

AIRAC effectiv
EPSC – LOTNISKO SZCZECIN-GOLENIÓW EPSC – SZCZECIN-GOLENIÓW AERODROME
RÓŻNICE: DIFFERENCES:

ODSTĘPSTWA SC (WARUNKI SPECJALNE) SC (SPECIAL CONDITIONS) EXEMPTIONS
CS ADR-DSN.T.915 (g) Kontener ILS-GP został usytuowany w pasie drogi startowej.

Lokalizacja kontenera uwarunkowana jest wymogami
technicznymi urządzenia. Kontener posiada oznakowanie
graficzne (pasy biało - czerwone) i świetlne.

The ILS-GP transmitter housing is located within the RWY strip.
The siting of the structure is subject to its technical requirements.
The ILS-GP transmitter housing has marking patterns (white and
red bands) and lighting.

CS ADR-DSN.Q.850 (d)(3) Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym, art. 66 ust. 4 pkt 3. – zabrania się umieszczania w
pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe
wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały
świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł […].

In accordance with the Polish Law of 20 June 1997 on road traffic,
article 66 (4) item 3 – It is forbidden to display, in and on a vehicle,
devices emitting blue or red light that are obligatory equipment of
an emergency vehicle [...].

Zgodnie z art. 53 ww. ustawy, pojazdy SOL nie należą do grupy
pojazdów uprzywilejowanych, w związku z czym wyposażone są
w światła ostrzegawcze koloru żółtego.

In accordance with article 53 of the above mentioned Law,
Aerodrome Security Service vehicles do not belong to the group
of emergency vehicles and therefore they are equipped with
yellow warning lights.

ODSTĘPSTWA DAAD (DOKUMENT AKCEPTUJĄCY 
ODSTĘPSTWO I SPOSÓB JEGO USUNIĘCIA)

DAAD (DEVIATION ACCEPTANCE AND ACTION DOCUMENT) 
EXEMPTIONS

CS ADR-DSN.B.080 Nieprawidłowe nachylenia poprzeczne drogi startowej.
Nachylenie po obu stronach jest niesymetryczne.

Inadequate transverse slopes of RWY.
Slopes on both sides are asymmetrical.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2030 DAAD expiry date: 31.12.2030
CS ADR-DSN.B.165 (a)(c) Obiekty zagłębione w pasie drogi startowej w odległości do 75 m

od osi drogi startowej nie posiadają odpowiednich spadków
eliminujących ukrytą powierzchnię pionową.

Objects buried within the RWY strip at a distance of 75 m from the
RWY centre line are not provided with adequate slopes to
eliminate buried vertical surfaces.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2022 DAAD expiry date: 31.12.2022
CS ADR-DSN.B.191 Niewłaściwa charakterystyka systemu odprowadzania wód

opadowych.
Inadequate characteristics of rainwater drainage system.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2022 DAAD expiry date: 31.12.2022
CS ADR-DSN.C.220 Brak dokumentacji dla skrzynek elektrycznych lamp rozładowania

kondensatorów potwierdzająch ich łamliwość.
No documentation available for electrical boxes of capacitor
discharge lamps confirming their frangibility.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2022 DAAD expiry date: 31.12.2022
CS ADR-DSN.D.290 Niewłaściwy stan nawierzchni asfaltowej dla TWY A. Inadequate condition of asphalt surface for TWY A.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2030 DAAD expiry date: 31.12.2030
CS ADR-DSN.M.645 (b)(1) Wskaźnik ścieżki podejścia PAPI RWY 31 umiejscowiony jest po

prawej stronie drogi startowej.
RWY 31 approach path indicator (PAPI) is located to the right of
RWY.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2022 DAAD expiry date: 31.12.2022
CS ADR-DSN.M.710 (b)(2)
CS ADR-DSN.M.720 (a)(1)

Brak oświetlenia krawędziowego dla TWY D. No edge lights for TWY D.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2022 DAAD expiry date: 31.12.2022
CS ADR-DSN.M.715 
(b)(d)(1)(2)

Nieprawidłowe oznakowanie świetlne linii zejścia z drogi
startowej na drogi kołowania.

Inadequate exit taxiway centre line lights.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2022 DAAD expiry date: 31.12.2022
CS ADR-DSN.N.775 (c)(8) Wymiary napisu (litery, cyfry i znaki) znaków nakazu “NO ENTRY”

niezgodne z wymaganiami certyfikacyjnymi.
“NO ENTRY” sign dimensions (letters, numerals and symbols)
not compliant with specification requirements.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2022 DAAD expiry date: 31.12.2022
CS ADR-DSN.N.785 
(b)(1)(2)(9)

Nieprawidłowe oznakowanie pionowe, gdzie znaki wskazania
miejsca przeznaczenia połączone są ze znakiem umiejscowienia,
a jeden ze znaków umiejscowiony jest po prawej stronie TWY.

Inadequate signs where the destination signs are combined with
location signs and one of the signs is located right of TWY.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2022 DAAD expiry date: 31.12.2022
CS ADR-DSN.N.795 Brak oznakowań identyfikacji stanowiska postojowego statku

powietrznego. 
No aircraft stand identification signs.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2022 DAAD expiry date: 31.12.2022
CS ADR-DSN.Q.847 (a) Brak oświetlenia dla skrzynek elektrycznych w pasie RWY. No lighting for electrical boxes along the RWY strip.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2022 DAAD expiry date: 31.12.2022
CS ADR-DSN.Q.850 (a)(c) Brak dokumentacji dla świateł przeszkodowych stosowanych na

pojazdach, potwierdzającej częstotliwość błysków, intensywność
oraz rozproszenie wiązki światła.

No documentation available for obstacle lights displayed on
vehicles confirming the flash rate, intensity and beam spread.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2020 DAAD expiry date: 31.12.2020
CS ADR-DSN.P.830 Brak oznaczników linii środkowej drogi kołowania. No taxiway centre line markers.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2022 DAAD expiry date: 31.12.2022
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY
e date

AD 1.5.1-15

19 MAY 2022
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AIP POLAND
AIP POLSKA
EPSY – LOTNISKO OLSZTYN - MAZURY EPSY – OLSZTYN - MAZURY AERODROME
RÓŻNICE: DIFFERENCES:

ODSTĘPSTWA SC (WARUNKI SPECJALNE) SC (SPECIAL CONDITIONS) EXEMPTIONS
ADR-DSN.Q.850 (b) Na Lotnisku Olsztyn - Mazury pojazdy związane z ochroną

wyposażone są w światła błyskowe koloru żółtego. Dotyczy to
dwóch pojazdów przeznaczonych do użytku przez Służbę
Ochrony Lotniska (znaki rejestracyjne: NSZFC30 oraz NSZFC31).

At Olsztyn - Mazury aerodrome safety vehicles are equipped with
yellow flashing lights. It relates to two vehicles designated for use
by Aerodrome Security Service (registration marks: NSZFC30 and
NSZFC31).

CS ADR-DSN.T.915 (g) W niewyrównanej części pasa drogi startowej znajduje się zespół
anten ILS GP wraz z kontenerem zawierającym urządzenia
niezbędne do działania systemu. Zarówno zespół anten jak
i kontener oraz jego zawartość nie są obiektami łamliwymi.

A group of ILS GP antennas, ILS transmitter housing and a box
containing cable connectors supplying electricity to the installation
are located on non-graded portion of the RWY strip. Both the
group of antennas and the housing with its content are not
frangible.

ODSTĘPSTWA DAAD (DOKUMENT AKCEPTUJĄCY
ODSTĘPSTWO I SPOSÓB JEGO USUNIĘCIA)

DAAD (DEVIATION ACCEPTANCE AND ACTION DOCUMENT)
EXEMPTIONS

CS ADR-DSN.B.165 (c) Ukryte powierzchnie pionowe na wyrównanej części pasa drogi
startowej znajdują się w 14 elementach, które są potrzebne dla
nawigacji lotniczej lub wymagane są ze względów bezpieczeństwa
statków powietrznych.

Hidden vertical surfaces on graded portion of the RWY strip are in
14 elements which are necessary for air navigation or are required
for aircraft safety reasons.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2023 DAAD expiry date: 31.12.2023
CS ADR-DSN.B.175 (a) 
(1), (b) (1), (c)
CS ADR-DSN.B.180 (a), 
(b) (1), (c)
CS ADR-DSN.B.185 (a) 
(1), (b)
CS ADR-DSN.B.190 (a) 
(1), (b) (1)

Parametry dotyczące wyrównania, nachyleń i nośności pasa drogi
startowej nie zostały zmierzone: Zarządzający Lotniskiem Olsztyn-
Mazury nie posiada dokumentacji potwierdzającej, czy pas drogi
startowej spełnia wytyczne powyżej przytoczonych przepisów. W
obszarze pasa drogi startowej występują miejscowe nierówności
terenu.

Parameters referring to levelling, slopes and RWY strip bearing
strength have not been measured: the Olsztyn - Mazury
aerodrome administrator does not have documentation confirming
whether the RWY strip conforms to the requirements of the above
mentioned regulations. Local irregularities occur in the vicinity of
the RWY strip.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2023 DAAD expiry date: 31.12.2023
CS ADR-DSN.D.290 (a) Na drogach kołowania P, R, T1 i T2 występują pojedyncze

nierówności nawierzchni.
There are single irregularities on TWYs P, R, T1 and T2 surfaces.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2027 DAAD expiry date: 31.12.2027
CS ADR-DSN.D.325 (b) 
(2)
CS ADR-DSN.D.330 (b) 
(1), (c)

Zarządzający Lotniskiem Olsztyn - Mazury nie posiada
dokumentacji potwierdzającej, że pasy dróg kołowania spełniają
wytyczne powyżej przytoczonych przepisów. W tych obszarach
występują miejscowe nierówności terenu, które należy usunąć
w ramach prac ziemnych. Parametry dotyczące wyrównania
i nachyleń pasów dróg kołowania nie zostały zmierzone. Po
przeprowadzeniu odpowiednich badań terenu, jeśli potwierdzi się,
że teren ten nie spełnia wytycznych planowane prace zostaną
rozszerzone o odpowiednie zagęszczanie, uzupełnianie
i wałowanie gruntu aż do osiągnięcia wartości docelowych.

The administrator of Olsztyn - Mazury aerodrome does not have
documentation confirming that RWY strips fulfil the requirements
of the above-mentioned regulations. Local surface irregularities
occur in these places and they shall be removed as part of
excavation works. Parameters referring to levelling and slopes of
TWY strips have not been measured. After conducting relevant
site investigation, if it is confirmed that the site does not conform to
the requirements, the planned works will be extended by relevant
consolidation, supplementation and ground rolling as far as the
target values are reached.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2023 DAAD expiry date: 31.12.2023
CS ADR-DSN.M.750 (b) APN 4, stanowiąca odizolowane stanowisko postoju statku

powietrznego, przeznaczone do użytku w nocy nie jest oświetlona.
APN 4 comprising an isolated aircraft parking position intended to
be used at night is not illuminated.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2037 DAAD expiry date: 31.12.2037
CS ADR-DSN.N.775 (c) 
(5)

TWY P, R (które są bezpośrednio połączone z drogą startową
przyrządową przeznaczoną do użytkowania w warunkach
widzialności poniżej 800 m oraz do użytkowania w nocy) nie są
wyposażone w podświetlane znaki pionowe.

TWYs P, R (which are directly joined to the instrument RWY
designated to be used with visibility lower than 800 m and during
night-time) are not equipped with illuminated signs.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2023 DAAD expiry date: 31.12.2023
CS ADR-DSN.N.775 (c) 
(8)

Na lotnisku Olsztyn - Mazury następujące znaki nie mają
odpowiednich wysokości napisów:
- 2x znak zjazdu z RWY 01/19 w BRAVO (wysokość napisu 300
mm);
- 2x znak opuszczenia RWY 01/19 na BRAVO (wysokość napisu
300 mm);
Zgodnie z przepisem wysokość napisów na tych znakach powinna
być równa 400 mm.

At Olsztyn - Mazury aerodrome the following markings are not
provided with inscriptions of appropriate height:
- 2x exit signs from RWY 01/19 into BRAVO (the height of the
inscription is 300 mm);
- 2x vacated signs from RWY 01/19 into BRAVO (the height of the
inscription is 300 mm);
According to the regulation the height of the inscription on these
signs should be 400 mm.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2023 DAAD expiry date: 31.12.2023
AIRAC effective date

AD 1.5.1-16

19 MAY 2022
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AIP POLAND
AIP POLSKA

AIRAC effectiv
CS ADR-DSN.Q.850 (a), 
(c), (d)

Brak jest dokumentacji dla świateł przeszkodowych stosowanych
na pojazdach, potwierdzającej częstotliwość błysków,
intensywność oraz rozproszenie wiązki światła zgodnie z powyżej
przytoczonym przepisem.
Zatwierdzenie proponowanego odstępstwa polega na czasowym
dopuszczeniu pojazdów eksploatowanych na terenie Lotniska
Olsztyn – Mazury w PRN z dotychczas zabudowanymi światłami
przeszkodowymi, do czasu zabudowy na tych pojazdach świateł
spełniających wymagania przepisów w zakresie częstotliwości
błysków, intensywności oraz rozproszenia wiązki światła. 

There is no documentation for obstacle lights displayed on
vehicles, confirming the flash rate, intensity and beam spread
according to the above-mentioned regulation.
The approval of the proposed exemption means that the vehicles
used in the vicinity of Olsztyn - Mazury aerodrome are temporarily
permitted to be used with lights which have already been installed
until lights are provided on these vehicles conforming to the
regulations in the scope of flash rate, intensity and beam spread.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2027 DAAD expiry date: 31.12.2027
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY
e date

AD 1.5.1-17

19 MAY 2022
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AIP POLAND
AIP POLSKA
EPWA – LOTNISKO CHOPINA W WARSZAWIE EPWA – WARSAW CHOPIN AIRPORT
RÓŻNICE: DIFFERENCES:

ODSTĘPSTWA SC (WARUNKI SPECJALNE) SC (SPECIAL CONDITIONS) EXEMPTIONS
ADR-DSN.D.335 (b)(1) Statki powietrzne oczekujące na miejscach oczekiwania przed

RWY 11/29: TWY E3, E4, L mogą naruszać powierzchnie
podejścia, wznoszenia, zabezpieczenia przeszkodowego PAPI,
powierzchnię o nachyleniu 1,2% (wyznaczoną zgodnie z
Załącznikiem 4 ICAO) oraz powierzchnię segmentu z
widocznością (VSS).

Aircraft holding at RWY 11/29 holding positions for TWYs E3, E4, L
can infringe the approach surface, take-off climb surface, obstacle
clearance surface of PAPI, surface having a 1.2 per cent slope
(established as detailed in ICAO Annex 4) and visual segment
surface (VSS).

ADR-DSN.J.470 (d)
ADR-DSN.J.475 (e)
ADR-DSN.J.480 (g)

W rejonie oddziaływania powierzchni ograniczających przeszkody
(OLS) ustanowione zostały obszary, na których potencjalnie
zezwala się na przebicie istniejących powierzchni przez obiekty
budowlane.

Within the region affected by the obstacle limitation surfaces,
areas have been established within which existing surfaces may
be penetrated by possible structures.

ADR-DSN.J.475 (d)
ADR-DSN.J.480 (f)

W powierzchni podejścia RWY 15 podwyższono przeszkodę
lotniczą WA041-2015-41 (kontener ILS i antena).
Budowa nowej konstrukcji DVOR/DME OKC w granicach
bocznych powierzchni przejściowych RWY 11/29 oraz RWY 15/33.

In the RWY 15 approach surface, the obstacle WA041-2015-41
(ILS container and antenna) was raised.
A new OKC DVR/DME is under construction within the lateral
limits of RWY 11/29 and RWY 15/33 transitional surfaces.

ADR-DSN.L.520 (b) Na TWY Z orange oraz TWY Z blue osie linii nie są w kolorze
żółtym.

The centre lines of TWY Z orange and TWY Z blue are not yellow.

ADR-DSN.L.595 (c) (1)(3) Linie bezpieczeństwa stanowisk postojowych samolotów niższego
kodu, nakładające się ze stanowiskami postojowymi samolotów
wyższego kodu, są liniami przerywanymi.

Apron safety lines for lower code aircraft superimposed on aprons
for higher code aircraft are in the form of dotted lines.

ADR-DSN.M.635 (b)(5) RWY 11 wyposażona jest w światła podejścia precyzyjnego Kat. II
wysokiej intensywności w układzie geometrycznym typu
CALVERT na odcinku 960 m od progu, które są uzupełnione o
światła błyskowe od początku świateł podejścia do odległości
330 m przed progiem 11.

RWY 11 is equipped with precision approach category II lighting
system of high intensity in CALVERT geometrical configuration
along the section of 960 m from the threshold which are
supplemented with flashing lights from the beginning of approach
lights to the distance of 330 m before threshold 11. 

ADR-DSN.M.705 (a) Z uwagi na uwarunkowania techniczno-operacyjne nie ma
możliwości wykonania świateł SWY dla RWY 11. Obszar SWY jest
zlokalizowany na obszarze RWY.

Due to technical and operational conditions no SWY lights can be
provided for RWY 11. The SWY is located within the RWY.

ADR-DSN.M.705 (b) Z uwagi na uwarunkowania techniczno-operacyjne nie ma
możliwości wykonania świateł SWY dla RWY 11. Obszar SWY jest
zlokalizowany na obszarze RWY.

Due to technical and operational conditions no SWY lights can be
provided for RWY 11. The SWY is located within the RWY.

ADR-DSN.M.710 (c)(2) Oprawy osiowe na TWY ZB i ZO rozmieszczone są w odstępach
co 30 m. Pomiędzy oprawami, w celu poprawy bezpieczeństwa,
zainstalowano oprawy koloru niebieskiego na TWY ZB oraz
pomarańczowe na TWY ZO ułatwiające identyfikację TWY.

The centre line light fittings on TWYs ZB and ZO are spaced at
30 m intervals. To improve safety, blue fittings have been provided
on TWY ZB and orange ones on TWY ZO for a better identification
of the TWYs.

ADR-DSN.N.775(c)(1) Brak możliwości zainstalowania obu znaków pionowych nakazu w
linii poprzeczki miejsca oczekiwania przed RWY 11/29, w
odległości 11-21 m od krawędzi TWY E3.

Both mandatory instruction signs cannot be installed in line with
the RWY 11/29 holding position stop bar at a distance of 11-21 m
from the TWY E3 edge. 

ADR-DSN.N.780(b)(1) Brak znaku pionowego nakazu przy poprzeczce miejsca
oczekiwania przed RWY 11/29 na TWY E3, po prawej stronie.
Brak znaku pionowego nakazu przy poprzeczce miejsca
oczekiwania przed RWY 11/29 na TWY R, po prawej stronie. 

No mandatory instruction sign at the RWY 11/29 holding position
stop bar on TWY E3, on the right.
No mandatory instruction sign at the RWY 11/29 holding position
stop bar on TWY R, on the right.

ADR-DSN.N.785(b)(1)(4) Znak pionowy informacyjny przed skrzyżowaniem TWY E2 i E3
jest zlokalizowany po prawej stronie TWY E2.
Znak pionowy informacyjny przed skrzyżowaniem TWY E3 i E2
jest zlokalizowany po prawej stronie TWY E3.  
Znak pionowy informacyjny zjazdu z RWY 11 na TWY E3
zlokalizowany jest w odległości 20 m od punktu styczności osi
drogi startowej z TWY E3 (zamiast wymaganych 60 m).

The information sign prior to the intersection of TWY E2 with TWY
E3 is situated to the right of TWY E2.
The information sign prior to the intersection of TWY E3 with TWY
E2 is situated to the right of TWY E3.
The information sign for exit from RWY 11 onto TWY E3 is located
at a distance of 20 m (instead of required 60 m) from the point of
tangency of the RWY centre line with TWY E3.

ADR-DSN.Q.850 (b) Oświetlenie sygnalizacyjne pojazdów nie spełnia wymogów
określonych w rozdziale Q CS-ADR-DSN (Tabela Q-2.
Charakterystyki świateł przeszkodowych).

Obstacle lights displayed on vehicles do not meet the provisions of
CS-ADR-DSN Chapter Q (Table Q-2. Light distribution for low-
intensity obstacle lights).

ADR-DSN.T.915 (g) Kontenery ILS znajdujące się w pasach RWY 33 i RWY 11 nie
mają konstrukcji łamliwej.

The ILS transmitter housings located within the RWY 33 and RWY
11 strips are not frangible.

ODSTĘPSTWA DAAD (DOKUMENT AKCEPTUJĄCY
ODSTĘPSTWO I SPOSÓB JEGO USUNIĘCIA)

DAAD (DEVIATION ACCEPTANCE AND ACTION DOCUMENT)
EXEMPTIONS

ADR-DSN.B.165 (c) W części utwardzonej pasa RWY (75 m od osi RWY)
zinwentaryzowano obiekty nie spełniające wymagań
przedmiotowej specyfikacji, tj. posiadające pod nawierzchnią
trawiastą płaszczyzny pionowe.

Within the paved RWY section (75 m from the RWY) objects not
conforming to the requirements of this specification (having vertical
surfaces buried under the grass surface) have been identified.

Termin wygaśnięcia: 31.12.2036 DAAD expiry date: 31.12.2036
ADR-DSN.B.190 (a)(1) Brak kompleksowych badań stwierdzających nośności pasa dróg

startowych lotniska Chopina w Warszawie.
No complex assessments of the RWY strip bearing strengths at
Warsaw Chopin Airport have been carried out.

Termin wygaśnięcia: 31.12.2036 DAAD expiry date: 31.12.2036
AIRAC effective date

AD 1.5.1-18

03 NOV 2022
AIRAC AMDT
 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY
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AIP POLAND
AIP POLSKA

AIRAC effectiv
ADR-DSN.D.240 (a)
ADR-DSN.D.250 (b)
ADR-DSN.D.255 (b)

Na lotnisku Chopina w Warszawie geometria niektórych
skrzyżowań dróg kołowania nie zapewnia spełnienia wymagań dla
krytycznego statku powietrznego regularnie operującego z lotniska
– tj. samolotu typu Boeing 777-300 ER.

The geometry of some TWY intersections at Warsaw Chopin
Airport does not allow for meeting the requirements for the aircraft
regularly operating at the aerodrome, i.e. Boeing 777-300 ER. 

Termin wygaśnięcia: 31.12.2036 DAAD expiry date: 31.12.2036
ADR-DSN.D.270 (b)(1) Brak pomiarów geodezyjnych potwierdzających procentowy

stopień zmiany spadku podłużnego na drogach kołowania.
No survey has been carried out to confirm the longitudinal slopes
of the TWYs.

Termin wygaśnięcia: 31.12.2033 DAAD expiry date: 31.12.2033
ADR-DSN.D.305 (a)(2)(b) Szerokość poboczy dla niektórych dróg kołowania jest mniejsza

niż określona w wymaganiu.
The shoulder widths of some TWYs are less than specified in the
requirement.

Termin wygaśnięcia: 31.12.2036 DAAD expiry date: 31.12.2036
ADR-DSN.L.590 (c)(2) Znaki identyfikacyjne stanowisk postojowych samolotów 36/36L

oraz 37/37R od strony TWY M nie są uzupełnione o znak
identyfikacyjny typu statku powietrznego.

Identification signs of aircraft stands 36/36L and 37/37R from the
side of TWY M are not supplemented by identification sign of
aircraft type.

Termin wygaśnięcia: I kwartał 2028 DAAD expiry date: 1st quarter of 2028
ADR-DSN.L.590 (d)(1) Linie wjazdu na stanowiska postojowe samolotów 53, 54, 53A,

53B, 54A, 54B nie spełniają zasady priorytetów (linia ciągła/linia
przerywana).

Lead-in lines to aircraft stands 53, 54, 53A, 53B, 54A, 54B do not
fulfill priority rule (continuous line/broken line).

Termin wygaśnięcia: 31.03.2024 DAAD expiry date: 31.03.2024
ADR-DSN.L.595 (c)(1)(3) Brak bocznych linii bezpieczeństwa pomiędzy stanowiskami

postojowymi samolotów na APN 1, APN 5C, APN 7A, APN 7B,
APN 10, APN 12 oraz APN 13.

No side safety lines between aircraft stands on APN 1, APN 5C,
APN 7A, APN 7B, APN 10, APN 12 and APN 13.

Termin wygaśnięcia: 31.01.2024 DAAD expiry date: 31.01.2024
ADR-DSN.M.710 (b)(1)(2)
ADR-DSN.M.720 (a)(1)

Brak świateł linii środkowej oraz świateł krawędzi TWY, V oraz U2
(w obszarze APN 9).

No centre line lights and TWYs, V and U2 edge lights (within the
area of APN 9).

Termin wygaśnięcia: I kwartał 2030 DAAD expiry date: 1st quarter of 2030
ADR-DSN.M.715 (b)(3)(d) Na części dróg kołowania światła linii środkowej TWY w odstępie

60 m przed i za łukiem o promieniu mniejszym niż 400 m nie są
rozmieszczone w odstępach co 7,5 m.
Na części dróg kołowania do zjazdu innych niż drogi kołowania
szybkiego zjazdu światła linii środkowej drogi kołowania nie są
rozmieszczone w odstępach co 7,5 m.

On some TWYs, TWY centre line lights located 60 m before and
after a curve of radius of less than 400 m are not spaced at
intervals of 7.5 m.
On some exit TWYs other than repid exit TWYs, the centre line
lights are not spaced at intervals of 7.5 m.

Termin wygaśnięcia: 31.12.2036 DAAD expiry date: 31.12.2036
ADR-DSN.M.735 (a)(b) Na TWY Z3, Z4, Z5 wyznaczono oznakowanie poziome

poprzeczek pośredniego miejsca oczekiwania, które nie jest
uzupełnione światłami poprzeczek pośredniego miejsca
oczekiwania.

On TWYs Z3, Z4 and Z5, the intermediate holding position
marking is not supplemented with intermediate holding position
lights.

Termin wygaśnięcia: 31.12.2026 DAAD expiry date: 31.12.2026
ADR-DSN.M.750 (d)(2) Dla APN 1; 3; 5 A, B, C; 9; APN 11; śmigłowcowej APN 8 brak

protokołów pomiarów fotometrycznych.
No photometric measurement protocols are available for APNs 1;
3; 5 A, B, C; 9; 11 and helicopter APN 8.

Termin wygaśnięcia: 31.12.2023 DAAD expiry date: 31.12.2023
ADR-DSN.S.880 (d) Oprawy przeszkodowe masztów oświetlenia projektorowego

śmigłowcowej APN 8 nie posiadają zasilania rezerwowego.
The obstacle lights of floodlight matsts on helicopter APN 8 have
no secondary power supply.

Oświetlenie osiowe TWY Z3, Z4, Z5 nie posiada zasilania
rezerwowego.

The centre line lights of TWYs Z3, Z4, Z5 have no secondary
power supply.

Termin wygaśnięcia: 31.12.2026 DAAD expiry date: 31.12.2026
ADR-DSN.S.875 Brak dokumentacji technicznej systemu elektroenergetycznego

zasilającego radiowe oraz wzrokowe pomoce nawigacyjne, w
obszarze śmigłowcowej APN 8 i części APN 9.

No technical documentation available for the electrical power
supply system of visual and radio navigation aids within the areas
of helicopter APN 8 and portion of APN 9.

Termin wygaśnięcia: 31.12.2022 DAAD expiry date: 31.12.2022
ODSTĘPSTWA ZZ (ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W CELU
DOSTOSOWANIA DO PRZEPISÓW)

EXEMPTIONS FROM CHANGE MANAGEMENT (ZZ) IN ORDER
TO COMPLY WITH THE REGULATIONS

ADR-DSN.C.235 Strefy bezpieczeństwa końca dróg startowych (RESA) na progach
11, 29, 15, 33 nie mają odpowiedniej nośności.

The runway end safety areas (RESAs) at thresholds 11, 29, 15, 33
are not of adequate bearing strength.

Termin wygaśnięcia: 31.12.2036 DAAD expiry date: 31.12.2036
ADR-DSN.L.605 (c)(6) Odstępy pomiędzy znakami (litera i/lub cyfra) oznakowania

poziomego nakazu nie spełniają zapisów nowowprowadzonych
przepisów.

Intervals between characters (letter and/or digit) of mandatory
instruction marking do not comply with the provisions of the newly
introduced rules.

Termin wygaśnięcia: 31.12.2028 DAAD expiry date: 31.12.2028
ADR-DSN.L.610 (b)(4) Odstępy między znakami (litera lub cyfra) dla oznakowania

poziomego informacyjnego nie spełniają zapisów nowo
wprowadzonych przepisów.

Intervals between characters (letter or digit) for information
marking do not comply with the provisions of the newly introduced
rules.

Termin wygaśnięcia: 31.12.2028 DAAD expiry date: 31.12.2028
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
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AIP POLAND
AIP POLSKA
EPWR – LOTNISKO WROCŁAW - STRACHOWICE EPWR – WROCŁAW - STRACHOWICE AERODROME
RÓŻNICE: DIFFERENCES:

ODSTĘPSTWA SC (WARUNKI SPECJALNE) SC (SPECIAL CONDITIONS) EXEMPTIONS
CS ADR-DSN.T.915 (g) Kontener ILS-GP został usytuowany w pasie drogi startowej.

Kontener nie posiada konstrukcji łamliwej. Lokalizacja kontenera
uwarunkowana jest wymogami technicznymi urządzenia
niezbędnymi dla działania systemu ILS CAT II na lotnisku.

The ILS transmitter housing was situated within the runway strip. It
is not frangible. The siting is subject to technical requirements of
the facility which are necessary for proper functioning of ILS CAT II
system installed at the aerodrome.

ODSTĘPSTWA DAAD (DOKUMENT AKCEPTUJĄCY
ODSTĘPSTWO I SPOSÓB JEGO USUNIĘCIA)

DAAD (DEVIATION ACCEPTANCE AND ACTION DOCUMENT)
EXEMPTIONS

CS ADR-DSN.B.065 (c)(1) Droga startowa w pięciu miejscach odcinków
trzydziestometrowych nie spełnia wymagań przejścia z jednego
nachylenia do drugiego płaszczyzną zakrzywioną, której stopień
zmiany nachylenia przekracza 0,1% oraz promień krzywizny jest
mniejszy od 30 000 m.

The RWY in five sites along thirty metre segments does not meet
the requirements for changing from one slope to another with
curved surface for which the rate of change exceeds 0.1% and the
radius of curvature is less than 30 000 m.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2037 DAAD expiry date: 31.12.2037
CS ADR-DSN.B.080 (a),
(b)(1)

Droga startowa w pojedynczych miejscach nie spełnia wymagań
certyfikacyjnych w zakresie nachyleń poprzecznych (nachylenia
nie mieszczą się w przedziale 1% - 1,5%).

The RWY in some places does not meet the requirements of the
certification specifications with regard to transverse slopes (they
are not between 1% - 1.5%).

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2037 DAAD expiry date: 31.12.2037
CS ADR-DSN.B.165 (c) Obiekty usytuowane na wyrównanej części pasa drogi startowej

nie posiadają właściwych nachyleń, eliminujących ukryte
powierzchnie pionowe, minimalizujących zagrożenia dla
samolotów, które zjadą z tej drogi startowej.

Objects situated on the graded runway strip portion are not
provided with adequate slopes eliminating buried vertical surfaces
minimizing dangers to aircraft which will vacate the runway.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2024 DAAD expiry date: 31.12.2024
CS ADR-DSN.B.180 (b)(1)
CS ADR-DSN.B.185 (a)(1)

Nieprawidłowe nachylenia podłużne trawiastej wyrównanej części
pasa drogi startowej. 

Inadequate longitudinal slopes of the graded grass runway strip
portion.

Nieprawidłowe nachylenia poprzeczne trawiastej wyrównanej
części pasa drogi startowej. 

Inadequate transverse slopes of the graded grass runway strip
portion.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2028 DAAD expiry date: 31.12.2028
CS ADR-DSN.B.190 
(a)(1), (b)(1)

Brak badań potwierdzających spełnienie wymagań specyfikacji
certyfikacyjnych w zakresie nośności pasa drogi startowej.

No assessments confirming that the certification specification
requirements in regard to runway bearing strength have been
carried out.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2028 DAAD expiry date: 31.12.2028
CS ADR-DSN.D.245 (a) TWY E1, TWY E2 o szerokości 14 m nie spełniają wymagań

specyfikacji certyfikacyjnych szerokości dla statków powietrznych
o kodzie C, dla których minimalna szerokość wynosi 15 m lub
18 m.

TWY E1 and TWY E2 with a width of 14 m do not meet the
certification specification requirements in reagrd to the width for
code C aircraft for which the minimum width shall be 15 m or 18 m.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2032 DAAD expiry date: 31.12.2032
CS ADR-DSN.D.270 (b)(1) Zmiany nachyleń podłużnych TWY E1 przed skrzyżowaniem

z TWY D1 nie spełniają wymagań specyfikacji certyfikacyjnych.
Changes in TWY E1 longitudinal slopes before the intersection
with TWY D1 do not meet the certification specification
requirements.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2032 DAAD expiry date: 31.12.2032
CS ADR-DSN.D.280 (b)(1) Nachylenia poprzeczne TWY E1 w trzech miejscach nie spełniają

warunków dotyczących nachyleń poprzecznych drogi kołowania
(nachylenia przekraczają 1,5%).

Transverse slopes on three places of TWY E1 do not conform to
the conditions related to taxiway transverse slopes (slopes exceed
1.5%).

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2032 DAAD expiry date: 31.12.2032
CS ADR-DSN.D.330 Nachylenia poprzeczne pasów TWY B1, TWY B2, TWY D1, TWY

E3, TWY E4 nie spełniają wymagań specyfikacji certyfikacyjnych.
Transverse slopes within TWY B1, TWY B2, TWY D1, TWY E3,
TWY E4 strips do not conform to the certification specification
requirements.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2032 DAAD expiry date: 31.12.2032
CS ADR-DSN.E.360 (b) Nachylenia na płycie postojowej APN 1 oraz APN 4 nie spełniają

warunków dotyczących nachyleń na stanowiskach postojowych
(nachylenia przekraczają 1%).

Slopes within APN 1 and APN 4 do not meet the conditions in
regard to slopes within aircraft stands (slopes exceed 1%).

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2030 DAAD expiry date: 31.12.2030
CS ADR-DSN.M.710 
(c)(3)(i)

Światła linii środkowej TWY A1, TWY C, TWY D1, TWY D4,
będące światłami wjazdu na drogę startową, posiadają
nieodpowiednio zastosowane światła stałe świecące w kolorze
zielonym.

TWY A1, TWY C, TWY D1, TWY D4 centre line lights which are
RWY entry lights are provided with inadequately used lights
emitting green light.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2025 DAAD expiry date: 31.12.2025
CS ADR-DSN.M.735 (b) Na TWY E1, TWY E2, TWY E3, TWY E4 wykorzystywanych

również w warunkach ograniczonej widzialności (RVR równy lub
większy niż 75 m), brak jest świateł pośredniego miejsca
oczekiwania.

On TWY E1, TWY E2, TWY E3, TWY E4 also used in reduced
visibility conditions (RVR of 75 m or more), intermediate holding
position lights are not provided.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2029 DAAD expiry date: 31.12.2029
AIRAC effective date
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AIP POLAND
AIP POLSKA

AIRAC effectiv
CS ADR-DSN.N.775 (c)(1) Następujące oznakowanie pionowe nie spełnia wymogu
łamliwości: 

The following signs do not meet the frangibility criteria:

- znaki identyfikacji stanowisk postojowych na płycie
postojowej samolotów APN 1 oraz APN 4,

- aircraft stand identification signs on APN 1 and APN 4,

- znaki informacyjne na TWY D1, TWY E1, TWY E2, TWY
E3, TWY E4 oraz TWY D4,

- information signs on TWY D1, TWY E1, TWY E2, TWY
E3, TWY E4 and TWY D4,

- znaki nakazu NO ENTRY na południowych wjazdach na
drogach technicznych D2, D3 oraz E5.

- NO ENTRY instruction signs on southern lead-ins of
technical roads D2, D3 and E5.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2029 DAAD expiry date: 31.12.2029
CS ADR-DSN.N.775 (c)(5) Brak podświetlanych znaków pionowych w następujących

miejscach:
No illuminated signs available in the following places:

- TWY D1, TWY E1, TWY E2, TWY E3, TWY E4, TWY D, - TWY D1, TWY E1, TWY E2, TWY E3, TWY E4, TWY D,
- stanowiska postojowe od 21 do 26 na płycie postojowej

APN 1 nie posiadają podświetlanych znaków pionowych
identyfikacji stanowisk,

- aircraft stands from 21 to 26 on APN 1 are not provided
with illuminated aircraft stand identification signs,

- stanowiska postojowe od 43 do 47 na płycie postojowej
APN 4 nie posiadają podświetlanych znaków pionowych
identyfikacji stanowisk.

- aircraft stands from 43 to 47 on APN 4 are not provided
with illuminated aircraft stand identification signs,

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2029 DAAD expiry date: 31.12.2029
CS HPT-DSN.C.210 (b)
(2-5), 
CS HPT-DSN.F.600 
(a)(2),(b)(1),(c)(3)

Brak badań potwierdzających spełnienie wymagań specyfikacji
certyfikacyjnych w zakresie zdolności do przenoszenia obciążeń
statycznych oraz nachyleń poprzecznych i podłużnych
powierzchni drogi kołowania śmigłowców w powietrzu.
Brak naziemnych oznaczników linii środkowej drogi kołowania
śmigłowców w powietrzu AIR TWY F.

No tests confirming compliance with the requirements of
certification specifications in the scope of load-bearing capacity as
well as transverse and longitudinal slopes of a helicopter air
taxiway.
No markers for the centre line of helicopter AIR TWY F.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2023 DAAD expiry date: 31.12.2023
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY
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AIP POLAND
AIP POLSKA
EPZG – LOTNISKO ZIELONA GÓRA - BABIMOST EPZG – LOTNISKO ZIELONA GÓRA - BABIMOST
RÓŻNICE: DIFFERENCES:

ODSTĘPSTWA SC (WARUNKI SPECJALNE) SC (SPECIAL CONDITIONS) EXEMPTIONS
CS ADR-DSN.B.080 (b)(1) Droga startowa posiada jednostronny spadek nawierzchni. The RWY has a slope on one side.
CS ADR-DSN.Q.850 (b) Oświetlenie sygnalizacyjne pojazdów nie spełnia wymogów

określonych w rozdziale QCS-ADR-DSN (Tabela Q2:
Charakterystyki świateł przeszkodowych).

Signal lights displayed on vehicles do not conform to the
requirements specified in QCS-ADR-DSN (Table Q2:
Characteristics of obstacle lights).

CS ADR-DSN.T.915 (g) Kontener ILS o konstrukcji niełamliwej znajduje się w pasie drogi
startowej.

ILS transmitter housing with not frangible construction is situated
within the runway strip.

ODSTĘPSTWA DAAD (DOKUMENT AKCEPTUJĄCY
ODSTĘPSTWO I SPOSÓB JEGO USUNIĘCIA)

DAAD (DEVIATION ACCEPTANCE AND ACTION DOCUMENT)
EXEMPTIONS

CS ADR-DSN.B.165 (b)(c) W części wyrównanej pasa drogi startowej (60 m od osi RWY)
zinwentaryzowano obiekty nie spełniające wymagań
przedmiotowej specyfikacji.

Within the graded portion of the runway strip (60 m from the RWY
centre line) objects not conforming to the requirements of this
specifications have been identified.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2030 r. DAAD expiry date: 31.12.2030
CS ADR-DSN.S.895 (f) Oprawy krawędziowe i oprawy końca drogi startowej RWY 06/24

są wpięte w jeden obwód, co w obecnej konfiguracji  i sposobie
zasilania uniemożliwia określenie progów niezawodności
oddzielnie dla każdej grupy świateł układu podejścia precyzyjnego
CAT I. W chwili obecnej oprawy końca drogi startowej zasilane są
z regulatorów stałoprądowych opraw krawędziowych. 

Edge light fittings and RWY 06/24 end light fittings are connected
to one circuit which, in its present configuration and mode of
powering, makes it impossible to determine serviceability levels
separately for each group of lights of precision approach CAT I
system. Currently runway end light fittings are powered by direct
current controllers of edge fittings.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2025 r. DAAD expiry date: 31.12.2025
CS ADR-DSN.M.630 
(b)(4)

Na kierunku 24 zainstalowany jest system świateł podejścia
precyzyjnego składający się z opraw osiowych zainstalowanych w
odstępach co 30 m na odcinku 900 m od progu oraz poprzeczki
usytuowanej w odległości 300 m. System świateł podejścia na
kierunku 24 uzupełniony jest poprzez oprawy błyskowe osi na
odcinku 900 m. W odległości 39,5 m od poprzeczki na 900 m
znajduje się ażurowe ogrodzenie terenu lotniska o wysokości 2,4
m przecinające płaszczyznę świateł znajdującą się na wysokości
1,42 m od wysokości terenu. Wielkość przebicia płaszczyzny
systemu świetlnego wynosi 0,98 m. 

On RWY 24 precision approach lighting system has been installed
which consists of centre line light fittings spaced at 30 m intervals
along the section of 900 m from the threshold and the bar situated
at a distance of 300 m. The approach lighting system on RWY 24
is supplemented by centre line flashing fittings at a distance of
900 m. At 39.5 m from the threshold along 900 m openwork
fencing of the aerodrome area is situated with a height of 2.4 m,
intersecting the surface of lights which is at a height of 1.42 m from
the elevation. The amount of penetration of the surface of lighting
system is 0.98 m.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2023 r. DAAD expiry date: 31.12.2023
CS ADR-DSN.M.720 
(a)(b)

Na drogach kołowania TWY E i TWY K eksploatowanych w porze
nocnej (od zmierzchu do światu) nie zainstalowano opraw
krawędziowych. Zarządzający lotniskiem nie zidentyfikował innych
środków umożliwiających bezpieczne kołowanie na TWY E.
Oświetlenie projektorowe APN 1 biegnącej wzdłuż TWY K ze
względu na brak protokołu pomiarów fotometrycznych
obejmujących TWY K również nie zostało przez Zarządzającego
zakwalifikowane jako wystarczające do bezpiecznego
wykonywania operacji na TWY K w porze nocnej. 

No edge light fittings have been installed on TWY E and TWY K
used at night (from dusk to dawn). No other means which enable
safe taxiing on TWY E have been identified by the aerodrome
administrator. Floodlighting of APN 1 which passes along TWY K
also has not been categorized by the administrator as sufficient for
performing safe operations on TWY K at night due to lack of
photometric measurements protocol including TWY K.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2025 r. DAAD expiry date: 31.12.2025
CS ADR-DSN.N.795 (a) Na płytach postojowych APN 1 i APN 4 brak jest znaków

identyfikacyjnych stanowisk postojowych uzupełniających
oznakowanie poziome. 

On APN 1 and APN 4 there are no aircraft stand identification
signs supplementing markings.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2022 r. DAAD expiry date: 31.12.2022
CS ADR-DSN.Q.850 (a)(c) Światła przeszkodowe niskiej intensywności typu C i D

zainstalowane na pojazdach poruszających się w polu
manewrowym lotniska, nie są zgodne z tabelami Q-1 oraz Q-2 w
zakresie częstotliwości błysków, intensywności lub charakterystyk
kierunkowych wiązki światła. 

Low-intensity obstacle lights, Type C and D, displayed on vehicles
moving in the aerodrome manoeuvring area are not in accordance
with Tables Q-1 and Q-2 as regards flash intervals, intensity or
directional characteristics of light beam.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2022 r. DAAD expiry date: 31.12.2022 
CS ADR-DSN.E.360 (b) Istniejące nachylenia poprzeczne płyty postojowej APN 1 są

większe niż 1%. 
The existing transverse slopes on APN 1 are greater than 1%.

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2030 r. DAAD expiry date: 31.12.2030 
CS ADR-DSN.B.080 
(a)(b); 
CS ADR-DSN.B.090 (a)

Nie można jednoznacznie stwierdzić, że nachylenie nawierzchni w
miejscu występowania ścieku są zgodne z punktem ADR-
DSN.B.080(b)(1) i wynoszą od 1% do 1,50 % , a co za tym idzie
czy zapewnione jest jak najszybsze odprowadzenie wody z drogi
startowej zgodnie z ADR-DSN.B.080(a). Na przeważającej części
powierzchni ścieku liniowego asfaltowa nawierzchnia uległa
znacznej deformacji oraz degradacji, co negatywnie wpływa na
charakterystyki tarcia oraz równość drogi startowej w tym miejscu
– zgodnie z punktem ADR-DSN.B.090(a). 

It is not possible to unambiguously state that the surface slope
where sewage is generated is in accordance with
ADR-DSN.B.080(b)(1) and are from 1% to 1.50 % and
consequently, if the most rapid drainage of water from the runway
is provided according to ADR-DSN.B.080(a). On a major part of
the linear sewer the asphalt surface has been deformed and
degraded which has a negative impact on friction characteristics
and runway evenness in this place – in accordance with ADR-
DSN.B.090(a).

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2030 r. DAAD expiry date: 31.12.2030 
AIRAC effective date
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AIRAC effectiv
ADR.DSN.P.830(a) Drogi kołowania E i K nie posiadają zainstalowanych świateł linii
środkowej, świateł krawędzi drogi kołowania ani oznaczników
zgodnie z ADR.DSN.P.830(a).

TWYs E and K are not provided with centre line lights, TWY edge
lights and markers in accordance with ADR.DSN.P.830(a).

Termin wygaśnięcia DAAD: 31.12.2030 r. DAAD expiry date: 31.12.2030
ADR.DSN.N.775(c)(4) Wymiana oznakowania pionowego (znaki NO ENTRY)

uwzględniająca wydanie czwarte „Specyfikacji certyfikacyjnych
(CS) oraz materiałów zawierających wytyczne (GM) do
projektowania lotnisk” Rozporządzenia (UE) 139/2014.

Exchange of signs (NO ENTRY signs) taking into account 4th
edition of “Certification Specifications (CS) and Guidance Material
(GM) for Aerodromes Design” of EU Regulation 139/2014.

Termin wygaśnięcia DAAD: 2038 DAAD expiry date: 2038
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY
e date
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