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ENR 1.6 SŁUŻBY I PROCEDURY DOZOROWANIA ATS
ATS SURVEILLANCE SERVICES AND PROCEDURES

1. WSTĘP INTRODUCTION
1.1 W FIR WARSZAWA zapewniana jest radarowa służba ruchu lotniczego. Radar Air Traffic Service is provided within the WARSZAWA FIR.
1.2 Użycie przez kontrolera ruchu lotniczego lub informatora służby informacji

powietrznej jednego z poniższych znaków wywoławczych będzie
wskazówką dla pilota, że statkowi powietrznemu może być zapewniona
służba radarowa:

The use of one of the following call signs by the air traffic controller or FIS
officer will indicate to the pilot that radar service may be provided to the
aircraft:

ACC - WARSZAWA RADAR ACC - WARSZAWA RADAR
APP - WARSZAWA ZBLIŻANIE APP - WARSZAWA APPROACH

WARSZAWA DIRECTOR WARSZAWA DIRECTOR
GDAŃSK ZBLIŻANIE GDAŃSK APPROACH
GDAŃSK DIRECTOR GDAŃSK DIRECTOR
KRAKÓW ZBLIŻANIE KRAKÓW APPROACH
KRAKÓW DIRECTOR KRAKÓW DIRECTOR
POZNAŃ ZBLIŻANIE POZNAŃ APPROACH

TWR - OKĘCIE WIEŻA TWR - OKĘCIE TOWER
WROCŁAW WIEŻA WROCŁAW TOWER
POZNAŃ WIEŻA POZNAŃ TOWER
GDAŃSK WIEŻA GDAŃSK TOWER
KATOWICE WIEŻA KATOWICE TOWER
MODLIN WIEŻA MODLIN TOWER
KRAKÓW WIEŻA KRAKÓW TOWER

FIS - GDAŃSK INFORMACJA FIS - GDAŃSK INFORMATION
WARSZAWA INFORMACJA WARSZAWA INFORMATION
POZNAŃ INFORMACJA POZNAŃ INFORMATION
KRAKÓW INFORMACJA KRAKÓW INFORMATION

UWAGA REMARK
Częstotliwości podane są w rozdziale AD 2 oraz AIP VFR GEN 4.1. Frequencies are listed in chapter AD 2 and AIP VFR GEN 4.1.

2. OBSZAR OBJĘTY SŁUŻBĄ RADAROWĄ RADAR SERVICE AREA
2.1 ACC WARSZAWA posługuje się systemem wieloradarowym składającym

się z następujących stacji monoimpulsowych radarów wtórnych
zlokalizowanych w:

WARSZAWA ACC uses a multiradar tracking system based on the following
MSSR stations located in:

Gdańsku (maksymalny zasięg 250 NM) Gdańsk (maximum range 250 NM)
Katowicach (maksymalny zasięg 250 NM)1) Katowice (maximum range 250 NM)1)

Krakowie (maksymalny zasięg 205 NM) Kraków (maximum range 205 NM)
Łomży (maksymalny zasięg 200 NM) Łomża (maximum range 200 NM)
Neubrandenburgu (maksymalny zasięg 150 NM) Neubrandenburg (maximum range 150 NM)
Poznaniu (maksymalny zasięg 250 NM) Poznań (maximum range 250 NM)
Pułtusku (maksymalny zasięg 250 NM) Pułtusk (maximum range 250 NM)
Rzeszowie (maksymalny zasięg 200 NM) Rzeszów (maximum range 200 NM)
Szczecinku (maksymalny zasięg 200 NM) Szczecinek (maximum range 200 NM)
Tarnobrzegu (maksymalny zasięg 200 NM) Tarnobrzeg (maximum range 200 NM)
Warszawie (maksymalny zasięg 250 NM) Warszawa (maximum range 250 NM)
Wilnie (maksymalny zasięg 200 NM) Vilnius (maximum range 200 NM)
Wrocławiu (maksymalny zasięg 250 NM) Wrocław (maximum range 250 NM)

Służba radarowa pełniona jest w całym obszarze FIR WARSZAWA powyżej
FL 95.

Radar service is provided within the entire area of the WARSZAWA FIR
above FL 95.

1) - W przypadku braku danych z radaru w Katowicach wykorzystywane są
dane z radaru w Krakowie (maksymalny zasięg 250 NM).

1) - In case no data from the Katowice station is available, data provided by
the Kraków station (maximum range 250 NM) will be used.

3. APP WARSZAWA WARSZAWA APP
3.1 APP WARSZAWA posługuje się dwoma stacjami radarowymi PSR/MSSR,

zlokalizowanymi na lotnisku Chopina w Warszawie PSR/MSSR (ELDIS) o
zasięgu maksymalnym 80 NM/250 NM i  PSR/MSSR (ASR-10) o zasięgu
maksymalnym 60 NM/250 NM .

WARSZAWA APP uses two PSR/MSSR radar stations located at Warsaw
Chopin Airport: PSR/MSSR (ELDIS) with a maximum range of 80 NM/
250 NM and PSR/MSSR (ASR-10) with a maximum range of  60 NM/
250 NM.

3.2 Służba radarowa jest pełniona w TMA WARSZAWA - H24. The radar service is provided within the WARSZAWA TMA - H24.
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4. APP GDAŃSK GDAŃSK APP
4.1 APP GDAŃSK posługuje się stacją radarową PSR/MSSR o zasięgu

maksymalnym 60 NM/250 NM oraz systemem multilateralnym (WAM),
zapewniającym pokrycie w TMA GDAŃSK.

GDAŃSK APP uses a PSR/MSSR radar station with a maximum range of
60 NM/250 NM and Wide Area Multilateration System for GDAŃSK TMA
coverage.

4.2 Z przyczyn technicznych APP GDAŃSK nie udziela statkom powietrznym
porad i informacji dotyczących omijania niebezpiecznych zjawisk
pogodowych.

Due to technical reasons GDAŃSK APP does not provide advice and
information to aircraft regarding avoidance of dangerous meteorological
phenomena.

4.3 Służba radarowa jest pełniona w TMA GDAŃSK - H24. The radar service is provided within the GDAŃSK TMA - H24.
5. APP KRAKÓW KRAKÓW APP
5.1 APP KRAKÓW posługuje się systemem wieloradarowym składającym się

z monoimpulsowych stacji radarowych zlokalizowanych w Warszawie (dwie
stacje o maksymalnym zasięgu 250 NM każda), Wrocławiu (maksymalny
zasięg 250 NM), Poznaniu (maksymalny zasięg 250 NM), Rzeszowie
(maksymalny zasięg 200 NM), Katowicach (maksymalny zasięg 250 NM),
Krakowie (maksymalny zasięg 205 NM) oraz dwóch stacji PSR
zlokalizowanych w Krakowie (maksymalny zasięg 80 NM) i Katowicach
(maksymalny zasięg 60 NM).

KRAKÓW APP uses a multi-radar system consisting of monopulse radar
stations located in Warszawa (two stations with a maximum range of
250 NM each), Wrocław (maximum range of 250 NM), Poznań (maximum
range of 250 NM), Rzeszów (maximum range of 200 NM), Katowice
(maximum range of 250 NM), Kraków (maximum range of 205 NM) and two
PSR stations based in Kraków (maximum range of 80 NM) and Katowice
(maximum range of 60 NM).

5.2 Informacje i porady dotyczące omijania niebezpiecznych zjawisk
pogodowych, udzielane przez APP KRAKÓW są ograniczone do obszaru
będącego w zasięgu radaru pierwotnego PSR zlokalizowanego
w Katowicach (maksymalny zasięg 60 NM).

Information and advice on the avoidance of hazardous weather
phenomena, provided by KRAKÓW APP, is limited to the area covered by
the PSR located in Katowice (maximum range of 60 NM).

5.3 Służba radarowa jest pełniona w TMA KRAKÓW - H24. The radar service is provided within the KRAKÓW TMA - H24.
6. APP POZNAŃ POZNAŃ APP 
6.1 APP POZNAŃ posługuje się systemem wieloradarowym składającym się

z monoimpulsowych stacji radarowych zlokalizowanych w Poznaniu (dwie
stacje o maksymalnym zasięgu 250 NM), Wrocławiu (dwie stacje
o maksymalnym zasięgu 250 NM) oraz stacji PSR zlokalizowanych
w Poznaniu (maksymalny zasięg 60 NM), Wrocławiu (maksymalny zasięg
60 NM) i Krzesinach (maksymalny zasięg 60 NM).

POZNAŃ APP uses a multiradar tracking system based on the MSSR
stations located in Poznań (two stations with a maximum range of 250 NM),
Wrocław (two stations with a maximum range of 250 NM), and a PSRs
located in Poznań (maximum range of 60 NM), Wrocław (maximum range of
60 NM) and Krzesiny (maximum range of 60 NM).

6.2 Z przyczyn technicznych APP POZNAŃ nie podaje załogom statków
powietrznych informacji o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych.

Due to technical reasons the POZNAŃ APP does not provide advice and
information to aircraft regarding avoidance of dangerous meteorological
phenomena.

6.3 Służba radarowa zapewniana jest w TMA POZNAŃ - H24. Radar service within the POZNAŃ TMA is provided - H24.
7. TWR OKĘCIE OKĘCIE TWR
7.1 TWR OKĘCIE posługuje się dwoma stacjami radarowymi PSR/MSSR,

zlokalizowanymi na lotnisku Chopina w Warszawie: PSR/MSSR (ELDIS)
o zasięgu maksymalnym 80 NM/250 NM i PSR/MSSR (ASR-10) o zasięgu
maksymalnym 60 NM/250 NM.

OKĘCIE TWR uses two PSR/MSSR radar stations located at Warsaw
Chopin Airport: PSR/MSSR (ELDIS) with a maximum range of 80 NM/
250 NM and PSR/MSSR (ASR-10) with a maximum range of 60 NM/
250 NM.

7.2 TWR OKĘCIE posługuje się jedną stacją radarową SMR zlokalizowaną na
wieży kontroli ruchu lotniczego oraz systemem MLAT. System MLAT
stanowi źródło informacji o ruchu na polu manewrowym lotniska. Stacja
radarowa SMR stanowi dodatkowe źródło informacji o ruchu na polu
manewrowym lotniska z wyłączeniem następujących dróg kołowania: B1,
D5, M1-3, O2, U1-3, V, W, Z1-5, B6-8.

OKĘCIE TWR uses one SMR located at the TWR facility and MLAT system.
MLAT system provides information about ground movement on the
maneuovering area. SMR provides additional information about ground
movement on the maneuovering area except for TWYs: B1, D5, M1-3, O2,
U1-3, V, W, Z1-5, B6-8.

7.3 Służba radarowa jest pełniona w CTR WARSZAWA/Okęcie - H24. The radar service is provided within the WARSZAWA/Okęcie CTR - H24.
8. TWR WROCŁAW WROCŁAW TWR
8.1 TWR WROCŁAW posługuje się dwoma stacjami radarowymi PSR/MSSR,

zlokalizowanymi na lotnisku Wrocław-Strachowice o zasięgu maksymalnym
250 NM (PSR zasięg 60 NM).

WROCŁAW TWR uses two PSR/MSSR radar stations located at Wrocław-
Strachowice aerodrome, with a maximum range of 250 NM (PSR with a
range of  60 NM).

8.2 Służba radarowa jest pełniona w CTR WROCŁAW/Strachowice – H24. Radar service within the WROCŁAW/Strachowice CTR is provided – H24.
9. TWR GDAŃSK GDAŃSK TWR
9.1 TWR GDAŃSK posługuje się stacją radarową PSR/MSSR o zasięgu

maksymalnym 60 NM/250 NM oraz systemem multilateralnym (WAM).
GDAŃSK TWR uses one PSR/MSSR station with a maximum range of 60
NM/250 NM and a Wide Area Multilateration (WAM) system.

9.2 Służba radarowa jest pełniona w CTR GDAŃSK/Lech Wałęsa – H24. Radar service within the GDAŃSK/Lech Wałęsa CTR is provided – H24.
10. TWR POZNAŃ POZNAŃ TWR
10.1 TWR POZNAŃ posługuje się dwoma stacjami radarowymi MSSR,

zlokalizowanymi w Poznaniu o zasięgu maksymalnym 250 NM oraz dwoma
stacjami PSR zlokalizowanymi w Poznaniu i Krzesinach o zasięgu
maksymalnym 60 NM.

POZNAŃ TWR uses two MSSR stations located in Poznań, with a
maximum range of 250 NM, and two PSR stations located in Poznań and
Krzesiny, with a maximum range of 60 NM.

10.2 Służba radarowa jest pełniona w CTR POZNAŃ/Ławica - H24. Radar service within the POZNAŃ/Ławica CTR is provided H24.
11. TWR KRAKÓW KRAKÓW TWR
11.1 TWR KRAKÓW posługuje się dwoma stacjami radarowymi zlokalizowanymi

w Krakowie: MSSR o zasięgu maksymalnym 250 NM oraz PSR o zasięgu
maksymalnym 80 NM.

KRAKÓW TWR uses two radar stations located in Kraków: a MSSR with a
maximum range of 250 NM and a PSR with a maximum range of 80 NM.

11.2 Służba radarowa jest pełniona w CTR KRAKÓW/Balice - H24. Radar service within the KRAKÓW/Balice CTR is provided - H24.
12. TWR KATOWICE KATOWICE TWR
AIRAC effective date

ENR 1.6-2

18 MAY 2023
AIRAC AMDT
 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY
05/23



AIP POLAND
AIP POLSKA

AIRAC effectiv
12.1 TWR KATOWICE posługuje się dwoma stacjami radarowymi
zlokalizowanymi w Katowicach: MSSR o zasięgu maksymalnym 250 NM
oraz PSR o zasięgu maksymalnym 60 NM.

KATOWICE TWR uses two radar stations located in Katowice: a MSSR with
a maximum range of 250 NM and a PSR with a maximum range of 60 NM.

12.2 Służba radarowa jest pełniona w CTR KATOWICE/Pyrzowice – H24. Radar service within the KATOWICE/Pyrzowice CTR is provided – H24.
13. TWR MODLIN MODLIN TWR
13.1 TWR MODLIN posługuje się dwoma stacjami radarowymi MSSR

zlokalizowanymi na lotnisku Chopina w Warszawie: ELDIS i ASR10 oraz
stacją radarową MSSR Pułtusk o zasięgu maksymalnym 250 NM. Pokrycie
radarowe dostępne na i powyżej 1000 ft AMSL.

MODLIN TWR uses two MSSR stations located at Warsaw Chopin Airport:
ELDIS and ASR10, and a MSSR station in Pułtusk with a maximum range
of 250 NM. The radar coverage is available at and above 1000 ft AMSL.

13.2 Służba radarowa jest pełniona w CTR WARSZAWA/Modlin w godzinach
pracy TWR/CTR EPMO.

Radar service within the WARSZAWA/Modlin CTR is provided during the
hours of operation of EPMO TWR/CTR.

14. SŁUŻBA INFORMACJI POWIETRZNEJ FLIGHT INFORMATION SERVICE
14.1 Służba informacji powietrznej posługuje się systemem wieloradarowym

składającym się ze stacji monoimpulsowych radarów.
Flight information service uses a multiradar tracking system based on
MSSR stations.

Szacunkowy zasięg dla wysokości bezwzględnej 3000 ft dla obiektów
zlokalizowanych w:

Estimated range for the altitude 3000 ft for stations located in:

Poznaniu 50 NM Poznań 50 NM
Pułtusku 50 NM Pułtusk 50 NM
Warszawie 50 NM Warszawa 50 NM
Gdańsku 50 NM Gdańsk 50 NM
Katowicach 30 NM Katowice 30 NM
Wrocławiu 50 NM Wrocław 50 NM
Rzeszowie 30 NM Rzeszów 30 NM
Krakowie 30 NM Kraków 30 NM
oraz systemem multilateralnym (WAM), zapewniającym pokrycie
w granicach pionowych TMA GDAŃSK.

and Wide Area Multilateration System for coverage of GDAŃSK TMA
vertical limits.

14.2 Radarowa służba informacji powietrznej może być zapewniana H24
wyłącznie dla zidentyfikowanych statków powietrznych.

Radar flight information service may be provided H24 only for identified
aircraft.

14.3 Zapewnianie radarowej służby informacji powietrznej jest uwarunkowane
następującymi ograniczeniami:

Provision of radar flight information service is conditional on the following
restrictions:

a) wysokością lotu statku powietrznego; a) flight altitude of aircraft;
b) ukształtowaniem terenu; b) topography;
c) możliwościami technicznymi; c) technical capabilities;
d) obciążeniem ruchem lotniczym informatora FIS. d) traffic load for FIS officer.
Radarowa służba informacji powietrznej może zostać zakończona
w dowolnym momencie.

Radar flight information service may be terminated at any time.

15. ZASTOSOWANIE SŁUŻBY RADAROWEJ DLA TWR PROVISION OF RADAR SERVICE FOR TWR
15.1 Zasady identyfikacji radarowej są zgodne z dokumentem Procedury Służb

Żeglugi Powietrznej - Zarządzanie Ruchem Lotniczym (Doc 4444), część 8,
punkt 8.10.2.3.

The rules of the radar identification are in accordance with Procedures for
Air Navigation Services - Air Traffic Management (Doc 4444), part 8, para
8.10.2.3.

15.2 Służba radarowa zapewniona jest w przestrzeniach wymienionych
w punkcie 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 w ramach zapewniania służby ruchu
lotniczego. Służba radarowa obejmuje:

Radar service is provided within airspace described in items 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 within the framework of ATS provision. Radar service includes:

a) monitorowanie toru lotu statków powietrznych na podejściu końcowym, a) flight path monitoring of aircraft on final approach,
b) monitorowanie toru lotu innych statków powietrznych w pobliżu

lotniska,
b) flight path monitoring of other aircraft in the vicinity of the aerodrome,

c) zapewnienie pomocy nawigacyjnej dla lotów VFR. c) providing navigation assistance to VFR flights.
Dodatkowo TWR OKĘCIE odpowiada za: Additionally, OKĘCIE TWR is responsible for:
a) ustalanie separacji radarowej między statkami powietrznymi

odlatującymi jeden za drugim.
a) establishing radar separation between succeeding departing aircraft.

16. ZASTOSOWANIE SŁUŻBY RADAROWEJ PRZEZ FIS PROVISION OF RADAR SERVICE BY FIS
16.1 Informacje przedstawione na wskaźniku sytuacji mogą być wykorzystane

w celu udzielenia zidentyfikowanym statkom powietrznym:
The information presented on a situation display may be used to provide
identified aircraft with:

a) informacji o każdym zaobserwowanym statku powietrznym, który
znajduje się na drodze lotu kolidującej z drogą zidentyfikowanego
statku powietrznego oraz sugestii lub rad dotyczących omijania;

a) information regarding any aircraft observed to be on a conflicting path
with the identified aircraft and suggestions or advice regarding avoiding
action;

b) informacji o miejscu występowania znaczących zjawisk pogody i –
jeżeli jest to możliwe – rady, jak najlepiej ominąć ewentualne strefy złej
pogody;

b) information on the position of significant weather and, as practicable,
advice to the aircraft on how best to circumnavigate any such areas of
adverse weather;

UWAGA REMARK
W pewnych okolicznościach najaktywniejsza strefa złej pogody może
nie być wyświetlana.

Under certain circumstances the most active area of adverse weather
may not be displayed.

c) informacji pomagających statkowi powietrznemu w prowadzeniu
nawigacji.

c) information to assist the aircraft in its navigation.
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16.2 Przed rozpoczęciem zapewnienia statkowi powietrznemu służby
dozorowania ATS, identyfikacja jest ustanawiana a pilot jest o tym
informowany. Następnie identyfikacja jest utrzymywana aż do zakończenia
zapewniania służby dozorowania ATS.

Before the commencement of provision of ATS surveillance service to the
aircraft, identification is established and the pilot is informed about this fact.
Then the identification is maintained until the provision of ATS surveillance
service has been terminated.

Gdy identyfikacja zostanie później utracona, pilot jest o tym informowany i,
gdy ma to zastosowanie, podaje się odpowiednie instrukcje.

When the identification is lost later on, the pilot is informed about this fact
and, if applicable, appropriate instructions are given.

16.3 Zasady identyfikacji radarowej są zgodne z dokumentem Procedury Służb
Żeglugi Powietrznej - Zarządzanie Ruchem Lotniczym (Doc 4444), część 8,
punkt 8.6.2.3.

The rules of the radar identification are in accordance with Procedures for
Air Navigation Services - Air Traffic Management (Doc 4444), part 8, point
8.6.2.3.

UWAGA REMARK
Stosowanie systemu dozorowania ATS w służbie informacji
powietrznej nie zwalnia dowódcy statku powietrznego z żadnej
odpowiedzialności, łącznie z podejmowaniem ostatecznej decyzji
dotyczącej każdej sugerowanej zmiany planu lotu.

The use of the ATS surveillance system in the flight information
service shall not exempt the pilot-in-command of an aircraft from any
responsibility, including taking a final decision on a suggested change
to the flight plan.

17. ZASTOSOWANIE SŁUŻBY RADAROWEJ DLA ACC I APP PROVISION OF RADAR SERVICE FOR ACC AND APP
17.1 Zasady identyfikacji radarowej są zgodne z dokumentem Procedury Służb

Żeglugi Powietrznej - Zarządzanie Ruchem Lotniczym (Doc 4444), część 8,
punkt 8.6.2 z wyłączeniem metody zawartej w punkcie 8.6.2.2.1.c.

The rules of the radar identification are in accordance with Procedures for
Air Navigation Services - Air Traffic Management (Doc 4444), part 8, para
8.6.2, excluding the method described in point 8.6.2.2.1.c.

17.2 Służba radarowa zapewniona jest w przestrzeniach wymienionych
w punktach 2.1, 3.2, 4.3, 5.3 oraz 6.3 w ramach zapewniania służby ruchu
lotniczego. Służba radarowa obejmuje:

Radar service is provided within airspace described in points 2.1, 3.2, 4.3,
5.3 and 6.3 within the framework of ATS provision. Radar service includes:

ACC WARSZAWA odpowiadającą za: WARSZAWA ACC responsible for:
a) separację statków powietrznych, a) separation between aircraft,
b) monitorowanie ruchu lotniczego w celu udzielenia informacji o

odchyleniu od nominalnego toru lotu,
b) monitoring of the air traffic to provide information on deviation from a

nominal track of flight,
c) wektorowanie radarowe dla ominięcia ruchu i skrócenia przebiegu

trasy,
c) radar vectoring for avoiding the traffic and possible short-cuts,

d) pomoc statkom powietrznym będącym w niebezpieczeństwie, d) help for aircraft being in distress,
e) koordynowanie różnych rodzajów ruchu lotniczego. e) co-ordination of different types of air traffic.
W APP dodatkowo do punktów a) - e) powyżej: In APP additionally to points a) - e) above:
f) wektorowanie radarowe do miejsca, z którego może być wykonane

końcowe podejście instrumentalne w oparciu o pomoce interpretowane
przez pilota, albo

f) radar vectoring into position from which a final instrument approach
based on facilities interpreted by the pilot may be executed, or

g) wektorowanie radarowe do miejsca, z którego może być wykonane
podejście z widocznością,

g) radar vectoring into position from which a visual approach may be
executed,

h) monitorowanie podejść instrumentalnych i z widocznością. h) monitoring of instrument and visual approaches.
18. SEPARACJE RADAROWE RADAR SEPARATIONS
18.1 W FIR WARSZAWA stosowane są następujące separacje radarowe: The following separations are in use within the WARSZAWA FIR:

ACC WARSZAWA: WARSZAWA ACC:
- 5 NM separacji poziomej dla indywidualnych statków powietrznych przy

przecinaniu poziomów, mijaniu i wyprzedzaniu,
- 5 NM of horizontal separation for individual aircraft during level

crossing, avoiding or converging,
APP: APP:
- minimum poziomej separacji radarowej wynosi 5 NM, - horizontal radar separation minimum is 5 NM,
- minimum separacji radarowej w warunkach turbulencji w śladzie

aerodynamicznym powinno być stosowane zgodnie z dokumentem
Procedury Służb Żeglugi Powietrznej - Zarządzanie Ruchem Lotniczym
(Doc 4444), punkt 8.7.4.

- radar separation minimum in wake turbulence conditions should be
applied according to Procedures for Air Navigation Services - Air Traffic
Management (Doc 4444), item 8.7.4.

Dodatkowo dla APP GDAŃSK oraz APP WARSZAWA: Additionally in GDAŃSK APP and WARSZAWA APP:
- w promieniu 30 km (16 NM) od anteny radaru minimum separacji może

być zmniejszone do 3 NM.
- within the radius of 30 km (16 NM) from radar antenna the separation

minimum may be reduced to 3 NM.
19. UTRATA ŁĄCZNOŚCI W PRZESTRZENI KONTROLOWANEJ COMMUNICATION FAILURE WITHIN CONTROLLED AIRSPACE
19.1 Postępowanie załogi w wypadku utraty łączności powinno być zgodne

z dokumentem Procedury Służb Żeglugi Powietrznej - Zarządzanie Ruchem
Lotniczym (Doc 4444), część 15, punkt 15.3., Załącznikiem 2 do Konwencji
o międzynarodowym lotnictwie cywilnym - Przepisy ruchu lotniczego,
rozdział 3, punkt 3.6.5.2., Załącznikiem 11 do Konwencji
o międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym - Służby Ruchu Lotniczego,
rozdział 5, Regionalnymi Procedurami Uzupełniającymi dla Regionu Europy
(Doc 7030).

Procedures applicable in case of communication failure are in accordance
with Procedures for Air Navigation Services - Air Traffic Management
(Doc 4444) Part 15, item 15.3., Annex 2 to the Convention on International
Civil Aviation - Rules of the Air, chapter 3, point 3.6.5.2., Annex 11 to the
Convention on International Civil Aviation - Air Traffic Services, chapter 5,
Regional Supplementary Procedures (Doc 7030/4 - EUR).

19.2 Natychmiast po stwierdzeniu braku dwustronnej łączności, powinny być
podjęte kroki w celu sprawdzenia, czy statek powietrzny jest w stanie
odbierać transmisję organu kontroli ruchu lotniczego, nakazując temu
statkowi wykonywanie określonych manewrów, które mogłyby być
zaobserwowane na wskaźniku radaru lub ADS-B lub też - jeśli to możliwe -
nakazując statkowi nadanie określonego sygnału, który stanowiłby
potwierdzenie odbioru.

As soon as it is known that two-way communication has failed, action shall
be taken to ascertain whether the aircraft is able to receive transmissions
from the air traffic control unit by requesting it to execute a specified
manoeuvre which can be observed by radar or ADS-B or to transmit, if
possible, a specified signal in order to indicate acknowledgement.
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19.3 Jeżeli statek powietrzny nie potwierdza, że jest w stanie odbierać
i potwierdzać odbiór transmisji, należy zapewnić separację między statkiem
powietrznym, który utracił łączność, a innymi statkami powietrznymi na
podstawie założenia, że statek powietrzny postąpi jak podano niżej:

If the aircraft fails to indicate that it is able to receive and acknowledge
transmissions, separation shall be maintained between the aircraft having
the communication failure and other aircraft, based on the assumption that
the aircraft will:

a) jeżeli znajduje się w warunkach meteorologicznych dla lotów
z widocznością:

a) if in visual meteorological conditions:

1) ustawi transponder na kod 7600; 1) set the transponder to Code 7600;
2) będzie kontynuować lot w warunkach meteorologicznych dla

lotów z widocznością;
2) continue to fly in visual meteorological conditions;

3) wyląduje na najbliższym lotnisku; i 3) land at the nearest suitable aerodrome; and
4) zawiadomi o przylocie właściwy organ kontroli ruchu lotniczego

w sposób najszybszy; lub
4) report its arrival by the most expeditious means to the appropriate

air traffic control unit; or
b) jeżeli znajduje się w warunkach meteorologicznych dla lotu według

wskazań przyrządów lub też, jeżeli warunki są takie, że pilot
prawdopodobnie nie zakończy lotu zgodnie z lit. a):

b) if in instrument meteorological conditions or when conditions are such
that it does not appear likely that the pilot will complete the flight in
accordance with a):

1) ustawi transponder na kod 7600; 1) set the transponder to Code 7600;
2) jeżeli nie ustalono inaczej na podstawie regionalnego

porozumienia żeglugi powietrznej, w przestrzeni powietrznej,
w której jest stosowana separacja proceduralna, utrzymuje
ostatnio przydzieloną prędkość i poziom lub minimalną wysokość
bezwzględną, jeżeli jest większa, w ciągu 20 minut od czasu, gdy
nie mógł on zgłosić swej pozycji nad obowiązkowym punktem
meldowania, a następnie dostosować poziom i prędkość do
złożonego planu lotu, lub

2) unless otherwise prescribed on the basis of a regional air
navigation agreement, in airspace where procedural separation is
being applied, maintain the last assigned speed and level, or
minimum flight altitude if higher, for a period of 20 minutes
following the aircraft’s failure to report its position over a
compulsory reporting point and thereafter adjust level and speed
in accordance with the filed flight plan; or

3) w przestrzeni powietrznej, w której system dozorowania ATS jest
używany do zapewnienia kontroli ruchu lotniczego, utrzymuje
ostatnio wyznaczoną prędkość i przydzielony poziom lotu lub
minimalną bezwzględną wysokość lotu (jeżeli jest wyższa), przez
7 minut po:

3) in airspace where an ATS surveillance system is used in the
provision of air traffic control, maintain the last assigned speed
and level, or minimum flight altitude if higher, for a period of
7 minutes following:

i) czasie osiągnięcia ostatniego przydzielonego poziomu lotu
lub minimalnej bezwzględnej wysokości lotu; lub

i) the time the last assigned level or minimum flight altitude is
reached; or

ii) czasie ustawienia kodu 7600 na transponderze lub
ustawienia wskazania o utracie łączności powietrze - ziemia
na nadajniku ADS-B; lub

ii) the time the transponder is set to Code 7600 or the ADS-B
transmitter is set to indicate the loss of air-ground
communications; or

iii) niezameldowaniu przez załogę statku powietrznego pozycji
nad obowiązkowym punktem meldunkowym;

iii) the aircraft’s failure to report its position over a compulsory
reporting point;

w zależności od tego, co następuje później, a następnie skoryguje poziom
lotu i prędkość zgodnie ze złożonym planem lotu;

whichever is later and thereafter adjust level and speed in accordance with
the filed flight plan;

4) wróci na trasę zgodną z bieżącym planem lotu, nie później niż
w następnym punkcie znaczącym, uwzględniając stosowaną
minimalną wysokość bezwzględną lotu, w razie wektorowania lub
polecenia przez ATC do wykonania procedury z odchyleniem
(offset) z zastosowaniem RNAV bez określonego limitu;

4) when being vectored or having been directed by ATC to proceed
offset using RNAV without a specified limit, proceed in the most
direct manner possible to rejoin the current flight plan route no
later than over the next significant point, taking into consideration
the applicable minimum flight altitude;

5) wykona lot po trasie zgodnie z bieżącym planem lotu do
wyznaczonej pomocy nawigacyjnej lub pozycji obsługującej
lotnisko docelowe i - gdy występuje potrzeba zastosowania się do
punktu 6) niżej - będzie oczekiwać nad tą pomocą, aż do
rozpoczęcia zniżania;

5) proceed according to the current flight plan route to the
appropriate designated navigation aid or fix serving the
destination aerodrome and, when required to ensure compliance
with 6), hold over this aid or fix until commencement of descent;

6) rozpocznie zniżanie znad pomocy nawigacyjnej lub pozycji
określonej w punkcie 5) o spodziewanym czasie podejścia
odebranym jako ostatni i potwierdzonym lub możliwie jak najbliżej
tego czasu albo - jeżeli spodziewanego czasu podejścia nie
odebrano i nie potwierdzono - o przewidywanym czasie przylotu
wynikającym z bieżącego planu lotu lub możliwie jak najbliżej tego
czasu;

6) commence descent from the navigation aid or fix specified in 5) at,
or as close as possible to, the expected approach time last
received and acknowledged; or, if no expected approach time has
been received and acknowledged, at, or as close as possible to
the estimated time of arrival resulting from the current flight plan;

7) wykona normalną procedurę podejścia według wskazań
przyrządów, ustaloną dla wyznaczonej pomocy nawigacyjnej lub
pozycji; i

7) complete a normal instrument approach procedure as specified
for the designated navigation aid or fix; and

8) wyląduje - jeżeli jest to możliwe - w przeciągu 30 minut po
przewidywanym czasie przylotu podanym pod 6) lub też po
ostatnio potwierdzonym spodziewanym czasie podejścia -
w zależności od tego, który z wyżej wymienionych czasów jest
późniejszy.

8) land, if possible, within 30 minutes after the estimated time of
arrival specified in 6) or the last acknowledged expected approach
time, whichever is later.

19.4 W CTR WARSZAWA/Okęcie w przypadku utraty łącznosci należy
zastosować się do punktów AD 2 2.22.4.1 i AD 2 2.22.5.5.

In case of communication failure within the WARSZAWA/Okęcie CTR points
AD 2 2.22.4.1 and AD 2 2.22.5.5 shall be applicable.

20. UTRATA ŁĄCZNOŚCI W PRZESTRZENI NIEKONTROLOWANEJ COMMUNICATION FAILURE WITHIN UNCONTROLLED AIRSPACE
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY
e date

ENR 1.6-5

27 JAN 2022
AI
RAC AMDT
 247



AIP POLAND
AIP POLSKA
20.1 W przypadkach gdzie utrzymanie dwukierunkowej łączności w przestrzeni
niekontrolowanej jest wymagane w razie utraty łączności:

In the cases when maintaining two-way communication within uncontrolled
airspace is required, if communication failure occurs:

a) jeżeli statek powietrzny znajduje się w warunkach meteorologicznych
dla lotów z widocznością pilot postępuje jak poniżej:

a) if the aircraft flies in visual meteorological conditions, the pilot shall
take the following actions:

1) ustawia transponder na kod 7600; 1) set the transponder to Code 7600;
2) kontynuuje lot w warunkach meteorologicznych dla lotów z

widocznością na zasadach opisanych w AIP ENR 2.2.1 pkt. 2
i 3;

2) continue to fly in visual meteorological conditions according to
rules described in AIP ENR 2.2.1 points 2 and 3;

3) zawiadamia o przylocie właściwy organ służb ruchu lotniczego
w sposób najszybszy; lub

3) report its arrival by the most expeditious means to the appropriate
ATS unit; or

b) jeżeli statek powietrzny znajduje się w warunkach meteorologicznych
dla lotu według wskazań przyrządów lub też, jeżeli warunki są takie, że
pilot prawdopodobnie nie zakończy lotu zgodnie z lit. a), postępuje jak
poniżej:

b) if the aircraft flies in instrument meteorological conditions or when the
conditions are such that it does not appear likely that the pilot will
complete the flight in accordance with a), the pilot shall take the
following actions:

1) ustawia transponder na kod 7600; 1) set the transponder to Code 7600;
2) wykonuje lot po trasie zgodnie z bieżącym planem lotu do

wyznaczonej pomocy nawigacyjnej lub pozycji obsługującej
lotnisko docelowe i – gdy występuje potrzeba zastosowania się do
punktu 3) niżej – będzie oczekiwać nad tą pomocą, aż do
rozpoczęcia zniżania;

2) proceed according to the current flight plan to the designated
navigation aid or fix serving the destination aerodrome and, when
required to ensure compliance with 3), will hold over this aid until
commencement of descent;

3) wykonuje normalną procedurę podejścia według wskazań
przyrządów, ustaloną dla wyznaczonej pomocy nawigacyjnej lub
pozycji.

3) complete a normal instrument approach procedure as specified
for the designated navigation aid or fix.

20.2 Jeżeli okoliczności wskazują na to, że statek powietrzny, który utracił
łączność, kieruje się prawdopodobnie do jednego z lotnisk zapasowych
wymienionych w złożonym planie lotu, wówczas organ(y) działający(e) na
lotnisku(ach) zapasowym(ych) oraz jakiekolwiek inne organy służb ruchu
lotniczego, które mogłyby być zainteresowane zmianą lotu, są
zawiadamiane o okolicznościach utraty łączności oraz są proszone o
starania w celu nawiązania łączności z tym statkiem w czasie, w którym
statek ten może prawdopodobnie znajdować się w zasięgu łączności.

When the circumstances indicate that the aircraft which lost communication
probably directs to one of the alternate aerodromes listed in the filed flight
plan, then the unit(s) operating on the alternate aerodrome(s) and any other
ATS units which might be interested in changing the flight are informed on
the circumstances of communication failure and are asked to try to establish
communication with this aircraft at the time when the aircraft may be
probably located within the communication coverage.

21. AWARIA RADARU W SŁUŻBIE KONTROLI RUCHU LOTNICZEGO RADAR FAILURE IN THE AIR TRAFFIC CONTROL SERVICE
W wypadku awarii radaru stosuje się procedury zgodne z dokumentem
Procedury Służb Żeglugi Powietrznej - Zarządzanie Ruchem Lotniczym
(Doc 4444), rozdział 8, punkt 8.8.4.

Procedures applicable in case of radar failure are in accordance with
Procedures for Air Navigation Services - Air Traffic Management
(Doc 4444), chapter 8, point 8.8.4.

W CTR WARSZAWA/Okęcie w przypadku awarii radaru obowiązuje
kontrola proceduralna.

Within the WARSZAWA/Okęcie CTR procedural control shall be mandatory
in case of radar failure.

22. AWARIA RADARU W SŁUŻBIE INFORMACJI POWIETRZNEJ RADAR FAILURE IN THE FLIGHT INFORMATION SERVICE
W przypadku awarii systemu radarowego w trakcie zapewniania radarowej
służby informacji powietrznej, gdy identyfikacja zostanie utracona, lub
istnieje podejrzenie błędnej identyfikacji, służba radarowa zostaje
zakończona, a piloci są o tym informowani.

In the case of failure of the radar system during the provision of radar flight
information service, when the identification is lost or the erroneous
identification may be suspected, radar service is terminated and pilots are
informed about this fact.

23. RADAR WTÓRNY SECONDARY SURVEILLANCE RADAR
W obszarze kontrolowanym FIR WARSZAWA oraz CTR WARSZAWA/
Okęcie, CTR GDAŃSK/Lech Wałęsa, CTR KRAKÓW/Balice, CTR
KATOWICE/Pyrzowice, CTR POZNAŃ/Ławica, CTR RZESZÓW/Jasionka,
CTR WARSZAWA/Modlin, CTR WROCŁAW/Strachowice oraz TMA
Rzeszów wymagane jest wyposażenie statku powietrznego w transponder
pracujący w modzie A i C, chyba że właściwy organ ATC zezwoli inaczej.

Unless the appropriate ATC unit cleared otherwise within control area of the
WARSZAWA FIR and WARSZAWA/Okęcie CTR, GDAŃSK/Lech Wałęsa
CTR, KRAKÓW/Balice CTR, KATOWICE/Pyrzowice CTR, POZNAŃ/Ławica
CTR, RZESZÓW/Jasionka CTR, WARSZAWA/Modlin CTR, WROCŁAW/
Strachowice CTR and Rzeszów TMA an aircraft is required to be equipped
with an SSR transpoder operating in mode A and C.

24. SYSTEM PRZYDZIELANIA KODÓW SSR SSR CODE ALLOCATION SYSTEM
24.1 Kody SSR przydzielane są zgodnie z ustaleniami Planu Żeglugi Powietrznej

Regionu EUR ANP (Doc 7754), FASID, część IV (CNS),  Supplement - SSR
Code Allocation List for the EUR Region.

SSR code allocation is provided in accordance with EUR ANP (Doc 7754),
FASID, Part IV (CNS), Supplement - SSR Code Allocation List for the EUR
Region.

24.2 Jeżeli statek powietrzny wykonujący lot IFR nie otrzymał polecenia
nastawienia odpowiedniego kodu SSR, to jego transponder powinien być
włączony i nastawiony na mod A kod 2000 do czasu otrzymania
odpowiednich instrukcji.

If the pilot of an aircraft conducting IFR flight has not been instructed to set
any SSR code, then the transponder shall be set to mode A, code 2000 and
switched on until receiving appropriate instructions.

UWAGA REMARK
Otrzymanie indywidualnego kodu nie musi oznaczać, że danemu
statkowi będzie zapewniana służba radarowa.

Receiving a discrete code does not necessarily imply that radar
service will be provided to the given aircraft.

24.3 Jeżeli statek powietrzny wykonujący lot VFR nie otrzymał polecenia
nastawienia odpowiedniego kodu SSR, to jego transponder powinien być
włączony i nastawiony na kod A 7000 do czasu otrzymania odpowiednich
instrukcji.

If the pilot of an aircraft conducting VFR flight has not been instructed to set
any SSR code, then the transponder shall be set to code A 7000 and
switched on until receiving appropriate instructions.

UWAGA REMARK
Otrzymanie indywidualnego kodu nie musi oznaczać, że danemu
statkowi będzie zapewniana służba radarowa.

Receiving a discrete code does not necessarily imply that radar
service will be provided to the given aircraft.
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24.4 Gdy statek powietrzny posiada na pokładzie sprawny transponder, pilot
powinien przez cały czas trwania lotu korzystać z niego, niezależnie od tego
czy statek powietrzny znajduje się wewnątrz czy na zewnątrz przestrzeni
powietrznej, gdzie na potrzeby ATS jest wykorzystywany SSR.

When an aircraft carries a serviceable transponder, the pilot shall operate
the transponder at all times during flight, regardless of whether the aircraft is
within or outside airspace where SSR is used for ATS purposes.

24.5 Właściwa konfiguracja znaku identyfikacyjnego statku powietrznego
(ACID) w transponderze/FMS

Correct configuration of Aircraft ID (ACID) in transponder/FMS

24.5.1 Zgodnie z ICAO Doc 8168 [PANS-OPS] Tom I, Część III, Dział 3, Rozdział
1, punkt 1.3, załogi statków powietrznych wyposażonych w mod S z funkcją
identyfikacji statku powietrznego, ustawiają w transponderze znak
identyfikacyjny statku powietrznego.

In accordance with ICAO Doc 8168 [PANS-OPS] Vol. I, Part III, Section 3,
Chapter 1, point 1.3, flight crew of aircraft equipped with Mode S having an
aircraft identification feature shall set the aircraft identification in the
transponder.

24.5.2 Zgodnie z europejskimi wymaganiami dotyczącymi sprzętu pokładowego,
statki powietrzne wyposażone w transponder modu S muszą posiadać
funkcję identyfikacji statku powietrznego. Prawidłowe ustawienie znaku
identyfikacyjnego statku powietrznego ma istotne znaczenie dla korelacji
traków radarowych z danymi zawartymi w planach lotu w naziemnych
systemach ATM. Wprowadzenie niewłaściwych znaków identyfikacyjnych
statków powietrznych, np. BC_1234 zamiast ABC1234 uniemożliwia
automatyczną korelację traków z planami lotów. Częste występowanie
takich przypadków obniża efektywność wykorzystania modu S, co
ostatecznie może skutkować opóźnieniami. Znak identyfikacyjny statku
powietrznego składający się z nie więcej niż 7 znaków alfanumerycznych,
należy wprowadzić w polu 7 planu lotu i ustawić odpowiednio w
transponderze /FMS statku powietrznego, jak podano poniżej:

To comply with European airborne equipment requirements, Mode S
transponder equipped aircraft must incorporate an Aircraft Identification
Feature. Correct setting of aircraft identification is essential for the
correlation of radar tracks with flight plan data in the ATM Operator ground
systems. Incorrect aircraft identification settings, e.g. BC_1234 instead of
ABC1234 prohibit automatic track correlation and, if perpetuated, will limit
the effectiveness of Mode S usage and finally may cause delays. Aircraft
Identification, not exceeding 7 alphanumeric characters is to be entered in
item 7 of the flight plan and set properly in the aircraft transponder/FMS as
follows:

24.5.2.1 trzyliterowy oznacznik ICAO towarzystwa lotniczego, po którym następuje
znak identyfikacyjny lotu (np. KLM511, BAW213, LOT111), kiedy stosowany
w korespondencji radiowej znak wywoławczy składa się z oznacznika ICAO
towarzystwa lotniczego, po którym następuje znak identyfikacyjny lotu
(np. KLM 511, SPEEDBIRD 213, LOT 111).

the ICAO three-letter designator for the aircraft operating agency followed
by the flight identification (e.g. KLM511, BAW213, LOT111), when in
radiotelephony the callsign used consists of the ICAO telephony designator
for the operating agency followed by the flight identification (e.g. KLM 511,
SPEEDBIRD 213, LOT 111).

24.5.2.2 znak rejestracyjny statku powietrznego (np. EIAKO, 4XBCD, OOTEK),
kiedy znakiem wywoławczym są znaki rejestracyjne (np. EIAKO) lub znaki
rejestracyjne poprzedzone oznacznikiem ICAO towarzystwa lotniczego (np.
SVENAIR EIAKO), lub gdy statek powietrzny nie jest wyposażony w radio.

the registration marking of the aircraft (e.g. EIAKO, 4XBCD, OOTEK), when
in radiotelephony the callsign used consists of the registration marking
alone (e.g. EIAKO), or preceded by the ICAO telephony designator for the
operating agency (e.g. SVENAIR EIAKO), or the aircraft is not equipped
with radio.

24.5.2.3 Nie należy dodawać zer, myślników lub spacji, w przypadku gdy znak
identyfikacyjny statku powietrznego składa się z mniej niż 7 znaków.

No zeros, dashes or spaces are to be added when the Aircraft Identification
consists of less than 7 characters.

24.6 Po wylądowaniu pilot powinien zwolnić kod indywidualny (powrócić do kodu
7000 lub odpowiednio 2000).

The pilot should release the discrete code after landing (revert to code 7000
or 2000 respectively).

24.7 Kody specjalne Special codes
Włączenie kodu A 7700 zgodnie z dokumentem Procedury Służb Żeglugi
Powietrznej - Zarządzanie Ruchem Lotniczym (Doc 4444), rozdział 8, punkt
8.8.1.

Switching on code A 7700 in accordance with Procedures for Air Navigation
Services - Air Traffic Management (Doc 4444), chapter 8, point 8.8.1.

Włączenie kodu A 7600 zgodnie z dokumentem Procedury Służb Żeglugi
Powietrznej - Zarządzanie Ruchem Lotniczym (Doc 4444), rozdział 8, punkt
8.8.3.

Switching on code A 7600 in accordance with Procedures for Air Navigation
Services - Air Traffic Management (Doc 4444), chapter 8, point 8.8.3.

Włączenie kodu A 7500 zgodnie z dokumentem Procedury Służb Żeglugi
Powietrznej - Zarządzanie Ruchem Lotniczym (Doc 4444), rozdział 15,
punkt 15.1.3.

Switching on code A 7500 in accordance with Procedures for Air Navigation
Services - Air Traffic Management (Doc 4444), chapter 15, point 15.1.3.

Kody dla potrzeb ruchu lotniczego. Codes for air traffic use.
Kod A 7777 - transponder monitoringu naziemnego. Code A 7777 - ground monitoring transponder .
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