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ADRESOWANIE PLANÓW LOTU W FIR WARSZAWA ADDRESSING OF FLIGHT PLANS WITHIN THE WARSZAWA FIR

1. ADRESOWANIE PLANÓW LOTU DLA LOTÓW IFR ADDRESSING OF FLIGHT PLANS FOR IFR FLIGHTS
1.1 Wszystkie plany lotów oraz związane z nimi depesze modyfikujące dla lotów

wykonywanych w FIR WARSZAWA w całości lub części jako IFR/GAT należy
dystrybuować tylko za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Wstępnego
Przetwarzania Planów Lotów (IFPS).

All flight plans and related messages (DLA, CNL, CHG) for flights
performed within the WARSZAWA FIR in whole or in part as IFR/GAT
should be distributed only via the Integrated Initial Flight Plan Processing
System (IFPS).

UWAGA: 
W FIR WARSZAWA plany lotów na krajowe loty OAT/GAT i GAT/OAT mogą
być dystrybuowane do zainteresowanych organów ATS (ATSU) z pominięciem
IFPS.

NOTE:
Flight plans for domestic OAT/GAT and GAT/OAT flights conducted within
the WARSZAWA FIR may be distributed to the relevant ATS Units (ATSU)
without being passed to the IFPS.

1.2 Wszystkie plany lotów w ruchu kontrolowanym złożone pośrednio lub
bezpośrednio do polskich służb kontroli ruchu lotniczego (bez akceptacji IFPS)
będą odrzucane bez dalszego przetwarzania. Zezwolenia na wlot(y) w
przestrzeń powietrzną FIR WARSZAWA dla takich lotów nie będą wydawane.

All flight plans in controlled traffic submitted directly or indirectly to Polish
ATC units without IFPS approval will be rejected without further
processing. No entry clearance(s) will be given for such flight(s) within the
WARSZAWA FIR.

2. TABELA ADRESÓW ADDRESSES
Plany lotów i depesze modyfikujące dla lotów IFR, w przepisach mieszanych
oraz dla lotów VFR należy adresować zgodnie z poniższymi punktami.

Flight plans and related messages for IFR, mixed and VFR flights must be
addressed as follows.

2.1 Loty IFR IFR flights

Plan lotu i związane z nim depesze na lot w FIR EPWW (w
strefie IFPZ).

EUCHZMFP
EUCBZMFP *

Flight plans and related messages for flights within FIR
EPWW (within IFPZ).

EUCHZMFP
EUCBZMFP *

Jeżeli lot jest planowany na wylot z FIR EPWW i
jednocześnie wylot poza strefę IFPS to należy dodać w polu
re-address (AD) właściwe adresy dla danej trasy poza IFPZ.

Jeżeli lot jest planowany w jakimś odcinku trasy na lub
poniżej FL 95 należy dodać wskazany adres w polu re-
address (AD).

EUCHZMFP
EUCBZMFP
AD ...

AD
EPZZVVXX

Flight plans and related messages for flights departing
from FIR EPWW and exiting IFPZ. Add the appropriate
ATSU addresses for the route outside IFPZ via the re-
address field (AD).
If at any part the route is planned at or under FL 95,
then the indicated address must be included via the re-
address field (AD).

EUCHZMFP
EUCBZMFP
AD ...

AD
EPZZVVXX

2.2 Loty mieszane IFR/VFR GAT Mixed IFR/VFR GAT flights

Plan lotu i związane z nim depesze na lot w FIR EPWW. EUCHZMFP
EUCBZMFP

Flight plans and related messages for flights within FIR
EPWW.

EUCHZMFP
EUCBZMFP

Jeżeli część lotu VFR jest planowana wewnątrz FIR
EPWW, to należy dodać wskazany adres poprzez funkcję re-
address (AD).
Należy również dodać właściwy adres dla lotniska, jeśli plan
lotu zawiera dane lotnisko lub trasa zawiera punkty VFR
danego lotniska lub jest planowana w rejonie danego
lotniska (zobacz listę lotnisk w pkt. 2.3).

AD
EPZZVVXX

AD ...
(zobacz listę
lotnisk: punkt
2.3).

If the VFR section is planned within FIR EPWW then
the indicated address must be included via the re-
address field (AD).
Add the specific address for the aerodrome if the
aerodrome is included in the flight plan, or the route
contains VFR points of the aerodrome, or the route is
planned via the aerodrome’s CTR (see the list in point
2.3).

AD 
EPZZVVXX

AD ...
(see the list in
point 2.3).

Jeżeli trasa lotu jest planowana częściowo poza strefą IFPS,
to należy dodać właściwe adresy dla danej trasy poza IFPZ
w polu re-address (AD).

AD ... If the route is planned partly outside the IFPZ then the
appropriate ATSU address for the route outside the zone
must be added via the re-address field (AD).

AD ...

Jeżeli przelot jest planowany ze startem z lotniska
niekontrolowanego (VFR/IFR) w FIR EPWW.

AD
EPZZVVXX

Flights departing from an uncontrolled AD (VFR/IFR)
within FIR EPWW.

AD
EPZZVVXX

2.3 VFR - operacje planujące wlot do FIR EPWW spoza terytorium Polski VFR – flights planned for entering FIR EPWW from outside Poland 

Plany lotu i depesze dla operacji startujących spoza Polski z
przelotem w FIR EPWW.

EPZZVVXX Flight plans and related messages for flights taking off
outside Poland and transitting FIR EPWW.

EPZZVVXX

Należy dodać adres jeżeli lot jest wykonywany do lub przez
CTR lotniska:

Add the specific address for the aerodrome if the flight is
planned to or via the aerodrome’s CTR:

 

EPBY EPZZTBXX EPBY EPZZTBXX

EPGD EPZZTDXX EPGD EPZZTDXX

EPKT EPZZTEXX EPKT EPZZTEXX

EPKK EPZZTFXX EPKK EPZZTFXX

EPLB EPZZTUXX EPLB EPZZTUXX
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EPLL EPZZTLXX EPLL EPZZTLXX

EPMO EPZZTMXX EPMO EPZZTMXX

EPPO EPZZTGXX EPPO EPZZTGXX

EPRZ EPZZTHXX EPRZ EPZZTHXX

EPSC EPZZTIXX EPSC EPZZTIXX

EPWA EPZZTCXX EPWA EPZZTCXX

EPWR EPZZTJXX EPWR EPZZTJXX

EPZG EPZZTZXX EPZG EPZZTZXX

2.4 VFR - odlot z lotniska w FIR EPWW VFR – flight departing from FIR EPWW

Wszystkie plany lotu i depesze z lotniskiem startu w FIR
EPWW adresować wyłącznie na podany adres (dotyczy
wszystkich nadawców, łącznie z platformami online i CFSP
służącymi do składania planów lotu).

EPWWZPZX All flight plans and related messages for flights departing
from FIR EPWW must be sent only to the indicated
address the regulation applies to all flight plan
originators, including flight planning online platforms and
CFSP).

EPWWZPZX

2.5 VFR – depesze o lądowaniu dla operacji VFR VFR - arrival message for VFR flights

Depesze ARR:
dla operacji startujących z FIR EPWW i lądujących poza FIR
EPWW oraz dla operacji lądujących w FIR EPWW.

EPWWZPZX Message ARR:
for flights departing from FIR EPWW and landing outside
FIR EPWW, or for flights landing in FIR EPWW.

EPWWZPZX

* Zwraca się uwagę, że plan lotu należy zawsze obowiązkowo wysłać do obu
ośrodków IFPS.

* Note that the flight plan shall be always sent to both IFPS centres.

Siecią SITA plany lotów IFR należy wysyłać na adresy: 
- BRUEP7X (ośrodek IFPS w Brukseli) oraz 
- PAREP7X (ośrodek IFPS w Paryżu).

Flight plans sent by SITA shall be addressed to:
- BRUEP7X (Brussels IFPS centre) and
- PAREP7X (Paris IFPS centre).

W przypadku składania planu lotu bezpośrednio do IFPS, dla odcinków tras
poza strefą IFPS oraz na odcinki VFR nadawca jest odpowiedzialny za
dystrybucję na dodatkowe adresy AFTN za pomocą funkcji re-address (AD).

When submitting a flight plan directly to the IFPS the sender is responsible
for the distribution to additional AFTN addresses, via the re-address (AD)
function, for route sections outside the IFPS area and for VFR sections.

IFPS odpowiada na złożony plan lotu w postaci operacyjnej depeszy
odpowiedzi (depesze ORM: ACK, MAN, REJ). Szczegóły dotyczące tych
depesz oraz procedur ich stosowania są opisane w IFPS Users Manual.

The IFPS responds to flight plan submission through Operational Reply
Messages (ACK, MAN or REJ). Details on these message types and
procedures of their use may be found in the IFPS Users Manual.
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