
AIP POLAND
AIP POLSKA

AIRAC effectiv
ENR 1.9 ZARZĄDZANIE PRZEPŁYWEM RUCHU LOTNICZEGO (ATFM) I ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄ POWIETRZNĄ
AIR TRAFFIC FLOW MANAGEMENT (ATFM) AND AIRSPACE MANAGEMENT

PROCEDURY DOTYCZĄCE KOMUNIKACJI POMIĘDZY
UŻYTKOWNIKAMI PRZESTRZENI, NMOC A SŁUŻBAMI RUCHU
LOTNICZEGO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWEM
RUCHU LOTNICZEGO I POJEMNOŚCIĄ

PROCEDURES FOR COMMUNICATION BETWEEN USERS, THE
NMOC AND AIR TRAFFIC SERVICES CONCERNING AIR
TRAFFIC FLOW AND CAPACITY MANAGEMENT MEASURES

1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL
Zarządzanie przepływem ruchu lotniczego i pojemnością (ATFCM)
oraz zarządzanie przestrzenią powietrzną (ASM) stanowią
fundamentalną część zarządzania ruchem lotniczym (ATM).
Centrum Operacyjne Zarządzającego Siecią (Network Manager
Operations Centre – NMOC) zapewnia służbę ATFCM
użytkownikom przestrzeni powietrznej w państwach należących do
Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (ECAC). W 2011 r.
Komisja Europejska wskazała Eurocontrol jako zarządzającego
siecią europejską.

Air Traffic Flow and Capacity Management (ATFCM) and Airspace
Management (ASM) are fundamental parts of Air Traffic
Management (ATM). The Network Manager Operations Centre
(NMOC) provides an ATFCM service to airspace users throughout
the European Civil Aviation Conference (ECAC) states. In 2011, the
European Commission nominated EUROCONTROL as European
Network Manager.

ATFCM to służba mająca na celu zapewnienie równowagi pomiędzy
zapotrzebowaniem zgłaszanym przez użytkowników na przestrzeń
a jej pojemnością poprzez wykorzystanie wszelkich dostępnych
środków oraz koordynację odpowiednich działań. Służba ATFCM w
Polsce zapewniana jest przez NMOC w ścisłej koordynacji ze
stanowiskiem odpowiedzialnym za zarządzanie przepływem ruchu
lotniczego (FMP Warszawa) znajdującym się w Centrum
Zarządzania Ruchem Lotniczym w Warszawie.

ATFCM is a service with the objective of managing the balance of
demand and capacity by optimising the use of available resources
and coordinating adequate responses. For Poland, it is ensured by
the NMOC in strict coordination with the Flow Management Position
(FMP Warsaw) located in the ATM centre in Warsaw.

FMP Warszawa pełni służbę 24/7. FMP Warsaw is on duty 24/7.
2. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NMOC 2. RESPONSIBILITIES OF THE NMOC

Służba ATFCM w rejonie ECAC zapewniana jest w czterech fazach: The ATFCM provision in the ECAC region is carried out in four
phases:

Strategiczne zarządzanie przepływem ruchu lotniczego ma
miejsce na siedem lub więcej dni przed dniem operacji i obejmuje
analizę, planowanie oraz koordynację działań w procesie
wspólnego podejmowania decyzji (CDM). Przedtaktyczne
zarządzanie ruchem lotniczym odbywa się w ciągu sześciu dni
przed dniem operacji, w którym to dniu ma miejsce taktyczne
zarządzanie. W trakcie tej fazy stosowane są środki niezbędne do
zapewnienia równowagi pomiędzy zapotrzebowaniem na
przestrzeń a jej pojemnością. W fazie analizy pooperacyjnej
badane i raportowane są procesy oraz czynności operacyjne
wykonane we wcześniejszych fazach.

Strategic flow management takes place seven days or more prior
to the day of operations and includes research, planning and
coordination activities through a Collaborative Decision Making
(CDM) process. Pre-tactical flow management is applied during
the six days prior to the day of operations, where tactical flow
management is applied. This phase provides measures that are
required to solve the demand / capacity imbalances. During the
post-operations analysis phase operational processes and
activities are investigated and reported. 

NMOC odpowiada za rozpoznawanie problemów z obsługą ruchu
we właściwym czasie i w koordynacji z FMP Warszawa podejmuje
odpowiednie środki, aby zapewnić bezpieczny i efektywny przepływ
ruchu. Ma to na celu osiągnięcie optymalnej równowagi pomiędzy
zapotrzebowaniem na przestrzeń a jej pojemnością. Aby osiągnąć
powyższe założenia, NMOC stosuje procedury, które zostały
uzgodnione na poziomie międzynarodowym i są opublikowane w
stosownych dokumentach NMOC https://www.eurocontrol.int/
publication-type/network-operations-handbook, a które w FIR
Warszawa posiadają ten sam status co procedury opublikowane w
AIP Polska.

The NMOC is responsible for recognising problems in the handling
of traffic in good time and, in coordination with FMP Warsaw, the
NMOC will take suitable measures to achieve a safe and efficient
traffic flow. The aim is to achieve the optimum balance between
demand and capacity. In order to meet the above-mentioned
objectives, the NMOC applies procedures which are agreed
internationally, are published in the corresponding NMOC
documentation https://www.eurocontrol.int/publication-type/network-
operations-handbook, and have – within Warszawa FIR – the same
status as procedures explicitly published in AIP Poland.

3. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO 3. RESPONSIBILITIES OF THE AIR TRAFFIC SERVICES
3.1 Służby ATS stworzyły stanowisko odpowiedzialne za zarządzanie

przepływem ruchu lotniczego (FMP Warszawa) w celu zapewnienia
współpracy pomiędzy ATC, lokalnymi operatorami statków
powietrznych oraz NMOC. 

3.1 ATS have provided a Flow Management Position (FMP Warsaw) to
liaise between ATC, local aircraft operators and the NMOC.

3.2 FMP Warszawa ponosi wyłączną odpowiedzialność za
monitorowanie, optymalizację oraz, w razie potrzeby, regulowanie
ruchu lotniczego w celu zapewnienia równowagi pomiędzy
zapotrzebowaniem na przestrzeń a jej pojemnością w sektorach
FIR Warszawa.

3.2 FMP Warsaw is solely responsible for monitoring, optimizing, and if
necessary regulating the traffic to achieve the balance between
demand and capacity in Warszawa FIR sectors. 

3.3 Organy ATC odpowiadają za monitorowanie czasów CTOT
(Calculated Take Off Time) na lotniskach odlotu.

3.3 ATC units are responsible for CTOT (Calculated Take Off Time) at
departure aerodromes.

3.4 Czas CTOT przydzielony przez służby ATFCM jest elementem
zezwolenia ATC. Zezwolenie ATC musi uwzględniać obowiązujący
czas CTOT.

3.4 CTOT allocated by ATFCM shall be included as part of the ATC
clearance. The ATC clearance must take account of an applicable
CTOT.
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3.5 Organy ATC odpowiedzialne za monitorowanie czasów CTOT
otrzymują niezbędne informacje dotyczące obowiązujących
ograniczeń oraz przydzielonych czasów CTOT.

3.5 ATC units responsible for CTOT monitoring are provided with the
necessary information concerning restrictions in force and allocated
CTOT.

3.6 Organy ATC współpracują z FMP Warszawa w przypadku potrzeby
wydłużenia czasu CTOT

ATC units cooperate with FMP Warsaw to coordinate CTOT
extension.

3.7 Zgodnie z procedurami działania NMOC loty, które nie będą w
powietrzu w przeciągu 17 minut od czasu ETOT/CTOT, zostaną
zawieszone i otrzymają depeszę Flight Suspension Message (FLS).
Loty zawieszone przez NMOC nie mogą otrzymać zezwolenia na
start.

According to the operational procedures of the NMOC, flights that
are not reported as airborne within 17 minutes of the ETOT/CTOT,
will be suspended and will receive a Flight Suspension Message
(FLS). Flights suspended by the NMOC should not receive ATC
clearance.

4. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI OPERATORÓW STATKÓW
POWIETRZNYCH

4. RESPONSIBILITIES OF AIRCRAFT OPERATORS

4.1 Operatorzy statków powietrznych są zobowiązani do zapoznania
się z następującymi informacjami oraz stosowania się do nich:

4.1 Aircraft operators shall inform themselves of and adhere to:

a) ogólne procedury ATFCM, w tym dotyczące składania planów
lotu oraz wymogi związane z wymianą depesz;

a) general ATFCM procedures including flight plan filing and
message exchange requirements;

b) strategiczne środki podjęte przez służby ATFCM (np. RAD,
scenariusze);

b) strategic ATFCM measures (e.g. RAD and Scenarios);

c) aktualne regulacje ATFCM. c) current ATFCM measures.
4.2 Operatorzy w szczególności stosują się do czasów CTOT

przydzielonych przez NMOC.
4.2 In particular, they shall comply with CTOTs allocated by the NMOC.

5. DOKUMENTACJA ATFCM 5. ATFCM DOCUMENTATION
Procedury ogólne ATFCM, role i zakres odpowiedzialności
obowiązujące w rejonie ICAO EUR zostały ustanowione zgodnie z
następującymi dokumentami: 

The general ATFCM procedures, roles and responsibilities which
apply throughout the ICAO European region have been established
in line with:

a) procedury ICAO określone w: Doc 4444, EUR SUPP Doc 7030
oraz Doc 7754, tom II;

a) ICAO procedures as defined in the ICAO Doc. 4444, EUR
SUPPs Doc 7030 and ICAO Doc. 7754, vol. II;

b) Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 677/2011 z dnia 7 lipca
2011 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze
dotyczące funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotniczym
(ATM) oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 691/2010
(Rozporządzenie o NM), artykuł 15, załącznik VI;

b) Commission Regulation (EU) No 677/2011 of 7 July 2011 laying
down detailed rules for the implementation of air traffic
management (ATM) network functions and amending
Regulation (EU) No 691/2010 (NM regulation), Article 15 and
Annex VI.

c) Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 255/2010 z dnia 25 marca
2010 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania
przepływem ruchu lotniczego (Rozporządzenie o ATFM).

c) Commission Regulation (EU) No 255/2010 of 25 March 2010
laying down common rules on air traffic flow management
(ATFM regulation).

Procedury NMOC szczegółowo opisane są i umieszczone w
Network Operations Handbook, w ktorym znajduje się zarówno
ATFCM Operations Manual jak i ATFCM Users Manual:
https://www.eurocontrol.int/publication-type/network-operations-
handbook.

The NMOC procedures are described in detail in Network
Operations HANDBOOK, including ATFCM Operations and Users
Manual:
https://www.eurocontrol.int/publication-type/network-operations-
handbook.

6. POWIADAMIANIE O PODEJMOWANYCH ŚRODKACH
DOTYCZĄCYCH PRZEPŁYWU RUCHU LOTNICZEGO

6. NOTIFICATION ON AIR TRAFFIC FLOW MEASURES

Użytkownicy powiadamiani są o wprowadzeniu niezbędnych
środków w zarządzaniu przepływem ruchu lotniczego za pomocą
depesz ANM (Air Traffic Flow Management Notification Message).
Informacje te dostępne są również na stronie internetowej NMOC:
https://www.public.nm.eurocontrol.int/PUBPORTAL/gateway/spec/
index.html. Dodatkowo w dniu operacji użytkownicy informowani są
o podejmowanych działaniach także za pomocą depesz AIM (Air
Traffic Flow Management Information Message) zawierających w
szczególności propozycje scenariuszy i inne informacje dotyczące
przepływu ruchu lotniczego.

Users will be informed about the implementation of flow
management measures by messages called ANM (Air Traffic Flow
Management Notification Messages). It is also available on the
NMOC web site: https://www.public.nm.eurocontrol.int/
PUBPORTAL/gateway/spec/index.html. Flow management
information messages called AIM (Air Traffic Flow Management
Information Message) including in particular scenario proposals or
other information relating to traffic flow are also sent on a daily basis

7. WYMIANA INFORMACJI Z IFPS 7. EXCHANGE OF INFORMATION WITH IFPS
7.1 Korespondencja pomiędzy służbami ATS w FIR Warszawa a

systemem wstępnego przetwarzania planów lotu (IFPS) odbywa się
za pomocą depesz opisanych w IFPS Users Manual.

7.1 Exchange of correspondence between ATS services of the
Warszawa FIR and IFPS is conducted by means of messages
described in the IFPS Users Manual.

7.2 Depesze opisane w IFPS Users Manual nie różnią się od depesz
stosowanych przez polskie służby ATS.

7.2 No differences are reported between messages described in the
IFPS Users Manual and messages used by Polish ATS services.

8. WNIOSKI O SPECJALNE TRAKTOWANIE 8. SPECIAL PROCESSING REQUEST
8.1 Lotom podlegającym specjalnemu traktowaniu (zwolnieniu z

regulacji ATFCM), które spełniają warunki do zastosowania tej
procedury nadawane są standardowe wskaźniki STS:

8.1 For special treatment (exemption from ATFCM measures) flights
qualifying for that procedure shall be given standard STS indicators:

- STS/HEAD – dla lotów z urzędnikami najwyższego szczebla
danego państwa na pokładzie – głowy państwa lub o równoważnym
statusie;

- STS/HEAD – for flights carrying the highest ranking officials in a
State – Head of State or equivalent status;

- STS/SAR – dla lotów biorących udział w akcjach poszukiwawczo-
ratowniczych; 

-  STS/SAR – for flights engaged in Search and Rescue mission;
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- STS/ATFMX – dla lotu, dla którego wyjątek od stosowania
środków ATFM zatwierdziła właściwa władza; 

- STS/ATFMX – for a flight specially authorised by the National Body
established for the purpose to be exempted from ATFCM measures;

- STS/FFR – dla lotów biorących udział w gaszeniu pożarów; - STS/FFR – for flights engaged in fire-fighting;
- STS/MEDEVAC – dla lotów związanych z ewakuacją medyczną. - STS/MEDEVAC – for flights carrying a medical evacuation. 

8.2 Wymienione skróty używane są wyłącznie w przypadkach
opisanych powyżej. Każde ich nieuzasadnione użycie może
stanowić podstawę do wszczęcia postępowania o wykroczenie.

8.2 These abbreviations are only to be used in the cases described
above. Any fraudulent use could lead to an enquiry of infringement.

8.3 Jeśli konieczne jest podanie więcej niż jednego skrótu, każdy musi
zostać wpisany w oddzielnym polu STS, np.: 
STS/HEAD STS/MEDEVAC

8.3 If more than one abbreviation is necessary, they must be inserted
into separate STS fields, e.g.:
STS/HEAD STS/MEDEVAC

9. PROCEDURA PRZYDZIAŁU AUTOMATYCZNEGO 9. AUTOMATIC ALLOCATION PROCEDURE
9.1 IFPS dostarcza plany lotu do NMOC, gdzie istniejące już dane są

uzupełniane o spodziewane loty (PFD) oraz powtarzalne plany lotu
(RPL). Dysponując tymi danymi, w pełni zautomatyzowany system
CASA (Computer Assisted Slot Allocation), odpowiadający za
przydzielanie czasów CTOT przez NMOC, dokonuje przydziału
czasów CTOT oraz wymiany depesz związanych z tym procesem
zgodnie z opisem zawartym w ATFCM Users Manual.

9.1 IFPS will supply flight plan data to the NMOC where existing data
will be completed on expected flights (PFD) and repetitive flight
plans (RPL). With such data the CTOT allocation system of the
NMOC called CASA (Computer Assisted Slot Allocation), which
itself is highly automated, will proceed to CTOT allocations and
different exchanges of written messages as described in the ATFCM
Users Manual.

9.2 Adresy do wysyłania depesz planu lotu (oraz depesz powiązanych)
dla komórek wstępnego przetwarzania planów lotu (IFPU) w
Brukseli i Brétigny są następujące:

9.2 The addresses for the sending of flight plan messages (and related
messages) to the flight plan initial processing units (IFPUs) in
Brussels and Brétigny are:

IFPU1 (Bruksela): IFPU1 (Brussels):
AFTN: EUCHZMFP AFTN: EUCHZMFP
SITA: BRUEP 7X SITA: BRUEP 7X
IFPU2 (Brétigny): IFPU2 (Brétigny):
AFTN: EUCBZMFP AFTN: EUCBZMFP
SITA: PAREP 7X SITA: PAREP 7X

Depesze FPL należy systematycznie przesyłać do obu komórek. Please send these messages systematically to these two units.
9.3 W odpowiedzi IFPS wysyła potwierdzenie przetwarzania w postaci

jednej z depesz, których format i opis dostępne są w podręczniku
ATFCM Users Manual na stronie internetowej https://
www.eurocontrol.int/publication-type/network-operations-handbook.

9.3 In response, the IFPS will send an acknowledgement of processing
in the form of  one of the messages, the format and description of
which is available in the ATFCM user manual of the NMOC on the
website: https://www.eurocontrol.int/publication-type/network-
operations-handbook.

9.4 W razie konieczności, w szczególnych przypadkach komunikacja
pomiędzy użytkownikami a NMOC jest zapewniana (przekazywana)
przez służby ruchu lotniczego.

9.4 If necessary for certain amount of cases communication between
users and the NMOC will be provided (relayed) by Air Traffic
Services.

9.5 Jeżeli użytkownik nie jest połączony z NMOC za pomocą sieci
AFTN (lub inaczej), komunikację na żądanie zapewnia na stałe
Biuro Odpraw Załóg (ARO).

9.5 The ATS Reporting Office (ARO) ensures constant communication
with the NMOC for those without direct AFTN access (or other
tools).

9.6 Depesze opisane w dokumentach znajdujących się w Network
Operations Handbook nie różnią się od depesz stosowanych przez
polskie służby ATC.

9.6 No differences are reported between the NMOC messages
described in Network Operations Handbook and messages used by
Polish ATC services.

9.7 Środki podejmowane przez służbę ATFCM publikowane są w
następujących dokumentach:

9.7 The ATFCM measures are published through the following:

a) Route Availability Document (RAD – dokument określający
dostępność tras);

a) the Route Availability Document (RAD);

b) ATFCM Notification Message (ANM – depesza
powiadamiająca służby ATFCM);

b) the ATFCM Notification Message (ANM);

c) ATFCM Information Message (AIM – depesza informacyjna
służby ATFCM);

c) the ATFCM Information Message (AIM);

d) Europejski plan użytkowania przestrzeni powietrznej (EAUP)
sporządzany przez NMOC, który podobnie jak ANM, AIM oraz
EUAP wysyłany jest za pomocą sieci AFTN oraz udostępniany
publicznie na portalu NOP (Network Operations Portal): https://
www.public.nm.eurocontrol.int/PUBPORTAL/gateway/spec/
index.html. Informację związaną z wprowadzonymi środkami
ATFCM można również uzyskać od FMP Warszawa.

d) the European Airspace Use Plan (EAUP), originated by the
NMOC and of which the ANM, AIM and EAUP are distributed
via AFTN and EUROCONTROL public Network Operations
Portal (NOP): https://www.public.nm.eurocontrol.int/
PUBPORTAL/gateway/spec/index.html. Information relating to
the application of ATFCM measures can also be obtained from
FMP Warsaw.

10. ZMIANA TRASY 10. RE-ROUTING
10.1 NMOC informuje użytkowników za pomocą depesz ANM i AIM

wysyłanych dzień przed wykonaniem operacji o możliwościach
zmiany trasy dotyczących wszystkich lotów.

10.1 The NMOC informs users by ANM or AIM transmitted the day before
the operation of re-routing posibilities for all flights.

10.2 Zdecydowanie zaleca się użytkownikom, aby brali te informacje pod
uwagę w celu minimalizowania opóźnień.

10.2 Users are strongly advised to take these information into
consideration enabling them to avoid long delays.
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10.3 Ogólne propozycje zmiany trasy mogą być wysyłane do
użytkowników w postaci depeszy ANM także w dniu operacji.

10.3 General re-routing proposals could also be sent to users in real time
in the form of an ANM message.

10.4 W przypadku indywidualnych próśb o zmianę trasy komunikacja
pomiędzy użytkownikiem a NMOC powinna odbywać się
telefonicznie za pośrednictwem AOLO (Aircraft Operators Liaison
Officer): +32-(0)-2745-19-92 lub poczty: nm.aolo@eurocontrol.int.

10.4 For individual re-routing requests, communication between the user
and the NMOC should be based on telephone with AOLO (Aircraft
Operators Liaison Officer): +32-(0)-2745-19-92 or by email:
nm.aolo@eurocontrol.int.

UWAGA REMARK
W przypadku zatwierdzonej zmiany trasy bardzo istotne jest,
aby użytkownik skasował pierwotny plan lotu zgodnie z
procedurą opisaną w ENR 1.10.

It is very important in the case of approved re-routing that the
user cancels the initial flight plan in accordance with the
procedure described in chapter ENR 1.10.

11. DANE KONTAKTOWE FMP WARSZAWA I NMOC FMP
WARSZAWA

11. CONTACT DETAILS OF FMP WARSAW AND NMOC FMP
WARSZAWA

Adres pocztowy: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa

Postal address: Polish Air Navigation Services Agency
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa

AFS: EPWWZDZX AFS: EPWWZDZX
Telefon: +48-22-574-5532, +48-81-452-5532

+48-22-574-5531, +48-81-452-5531
Phone: +48-22-574-5532, +48-81-452-5532

+48-22-574-5531, +48-81-452-5531
Telefon kom.:  +48-609-063-272 Mobile:  +48-609-063-272
E-mail: fmp.warszawa@pansa.pl E-mail: fmp.warszawa@pansa.pl
Adres pocztowy: NMOC

Rue de la Fusee 96
B-1130 Brussels
Belgium

Postal address: NMOC
Rue de la Fusee 96
B-1130 Brussels
Belgium

AFTN: EUCHCEUW AFTN: EUCHCEUW
SITA: BRUEA7X SITA: BRUEA7X
Telefon: +32-2745-1931 Phone: +32-2745-1931
Faks: +32-2729-9027 Fax: +32-2729-9027
E-mail: NM.DOM@eurocontrol.int E-mail: NM.DOM@eurocontrol.int

12. PRZETWARZANIE DEPESZ IFPS W FIR WARSZAWA 12. HANDLING IFPS MESSAGES WITHIN THE WARSZAWA FIR
Nadawca planu lotu jest odpowiedzialny za właściwe
zaadresowanie FPL oraz powiązanych depesz do odpowiednich
służb ATS dla wszystkich części lotu wykonywanego poza strefą
IFPS, zgodnie z obowiązującymi procedurami ICAO. Preferowany
sposób adresowania opisany jest w IFPS Users Manual.

Originator of the flight plan is responsible for proper addressing of
FPL and associated messages for all parts of the flight conducted
outside the IFPS area to the appropriate ATS in accordance with
relevant ICAO procedures. Preferred addressing method is
described within the IFPS Users Manual.

13. ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄ POWIETRZNĄ W ZAKRESIE
ELASTYCZNYCH STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ

13. AIRSPACE MANAGEMENT WITH REGARD TO THE FLEXIBLE
AIRSPACE STRUCTURES.

Szczegółowe zasady zarządzania elastycznymi strukturami
przestrzeni powietrznej z poziomu ASM1, ASM2, ASM3 oraz ich
opis jest zawarty w ENR 5.2.

Detailed principles of the management of the flexible airspace
structures at levels ASM1, ASM2, ASM3 and their description is
specified in ENR 5.2.
AIRAC effective date
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