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GEN 1.7.1 Annex 1

Licencjonowanie personelu Personnel Licensing
Wydanie czternaste, lipiec 2022, zmiana 178. Fourteenth Edition, July 2022, Amdt 178.

RÓŻNICE: DIFFERENCES:
Rozdział 1 Chapter 1

1.2.9.4 Do 5 marca 2011 roku piloci samolotów, sterowców, śmigłowców lub
pionowzlotów, kontrolerzy ruchu lotniczego i operatorzy stacji lotniczych
potwierdzą umiejętność mówienia i rozumienia języka stosowanego w
łączności radiotelefonicznej na poziomie jak podano w wymaganiach dla
znajomości/biegłości języka w Załączniku 1.

Till 5 March 2011 aeroplane, airship, helicopter and powered-lift pilots, air
traffic controllers and aeronautical station operators shall confirm the
ability to speak and understand the language used for radiotelephony
communications to the level specified in the language proficiency
requirements in Appendix 1.

Rozdział 2 Chapter 2
2.1.1.1 Żadna osoba nie powinna działać jako pilot dowódca ani jako drugi pilot,

w żadnej z poniższych kategorii statku powietrznego, jeśli osoba ta nie
jest posiadaczem licencji pilota wydanej zgodnie z klauzulami niniejszego
rozdziału:

A person shall not act either as pilot-in-command or as co-pilot of an
aircraft in any of the following categories unless that person is the holder
of a pilot licence issued in accordance with the provisions of this Chapter:

- samolot, - aeroplane,
- sterowiec, - airship,
- wolny balon, - free balloon,
- szybowiec, - glider,
- śmigłowiec, - helicopter,
- pionowzlot. - powered-lift.

Kandydat powinien wykazać, że wykonał co najmniej następującą ilość
lotów:

The Applicant shall have completed not less than the following amount of
flights:

2.4.6.1.1.1 a) 40 godzin jako pilot sterowca, a) 40 hours as a pilot of an airship,
b) 25 godzin jako pilot dowódca sterowca, b) 25 hours in airship as pilot-in-command,
c) 3 godziny przelotów samodzielnych w charakterze dowódcy

sterowca, włączając w to jeden lot na odległość nie mniejszą niż 50
km.

c) 3 hours of cross-country flight time (solo flight as pilot-in-command),
including at least one cross-country flight of at least 50 km.

Uprawnienia posiadacza licencji pilota sterowcowego zawodowego są
ograniczone do lotów VFR.

Privileges of the holder of airship commercial licence are limited  to VFR.

Rozdział 4 Chapter 4
Dyspozytor lotniczy Flight dispatcher licence
Wiek: Age:
Kandydat musi mieć ukończone 18 lat. The applicant shall be not less than 18 years of age.
UWAGI REMARKS
(1) Licencjonowanie personelu lotniczego odbywa się zgodnie z

Aneksem 1 ICAO oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie licencjonowania personelu lotniczego wydanego na
podstawie art. 94 ust. 8 i 9 oraz art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 3
lipca 2002 r. - Prawo Lotnicze (Dz.U. Nr 130, poz. 1112).

(1) Licensing of aviation personnel is conducted in accordance
with ICAO Annex 1 and Minister of Infrastructure decree on
aviation personnel licensing issued on the basis of article 94
para 8 and 9, and article 104 para 1 of the act of 3rd July 2002 -
the Aviation Law (OJ 02.130.1112).

(2) Uznawanie licencji członka personelu lotniczego, wydawanej
przez właściwy organ obcego państwa, odbywa się zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
licencjonowania personelu lotniczego wydanego na podstawie
art. 94 ust. 8 i 9 oraz art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r.
- Prawo Lotnicze (Dz.U. Nr 130, poz. 1112).

(2) Recognition of the license of aviation personnel member
issued by the appropriate authority of a foreign State is
conducted in accordance with decree of Minister of
Infrastructure on aviation personnel licensing issued on the
basis of article 94 para 8 and 9, and article 104 para 1 of the act
of 3rd July 2002 - the Aviation Law (OJ 02.130.1112).
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GEN 1.7.2 Annex 2

Przepisy ruchu lotniczego Rules of the Air
Wydanie dziesiąte, 25 listopad 2019, zmiana 46. Tenth Edition, 25 November 2019, Amdt 46.

RÓŻNICE: DIFFERENCES:
Rozdział 3 Chapter 3

3.2.2 Nowy przepis. SERA.3210 lit. b) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr
923/2012 stanowi:
b) Pilot dowódca statku powietrznego poinformowany o ograniczeniu
zdolności manewrowych innego statku powietrznego daje mu
pierwszeństwo drogi.

New provision. Implementing Regulation (EU) No. 923/2012,
SERA.3210(b), specifies:
b) An aircraft that is aware that the manoeuvrability of another aircraft is
impaired shall give way to that aircraft.

3.2.2.4 Nowy przepis. SERA.3210 lit. c) pkt 3 ppkt (i) rozporządzenia
wykonawczego (UE) nr 923/2012 różni się od normy ICAO określonej w
Załączniku 2, pkt 3.2.2.4 tym, że stanowi:
(i) Wyprzedzanie szybowców. Pilot szybowca wyprzedzającego inny
szybowiec może zmienić swój kurs w prawo lub w lewo.

New provision. Implementing Regulation (EU) No. 923/2012, paragraph
SERA.3210(c)(3)(i) differs from ICAO Standard in Annex 2, 3.2.2.4 by
specifying that:
(i) Sailplanes overtaking. A sailplane overtaking another sailplane may
alter its course to the right or to the left.

3.2.3.2 b) SERA.3215 lit. b) pkt 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 923/2012
stanowi (i dodaje do normy ICAO określonej w Załączniku 2, pkt 3.2.3.2
lit. b) podkreślony tekst):
2) wszystkie statki powietrzne znajdujące się na polu ruchu naziemnego
lotniska, z wyjątkiem tych, którym zapewniono oświetlenie stałe lub inne
odpowiednie oświetlenie, mają włączone światła przeznaczone do
oznaczania krańcowych punktów konstrukcji, o ile jest to możliwe;

Implementing Regulation (EU) No. 923/2012, paragraph
SERA.3215(b)(2), specifies (with the addition to ICAO Standard in Annex
2, 3.2.3.2(b) of the underlined text):
2) unless stationary and otherwise adequately illuminated, all aircraft on
the movement area of an aerodrome shall display lights intended to
indicate the extremities of their structure, as far as practicable;

3.2.5 c), d) SERA.3225 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 923/2012 różni się
od normy ICAO określonej w Załączniku 2, pkt 3.2.5 lit. c) i 3.2.5 lit. d)
tym, że stanowi, iż wymogi określone w lit. c) i d) nie mają zastosowania
do balonów:
c) w czasie podejścia do lądowania i po starcie wykonuje wszystkie
zakręty w lewo, chyba że otrzyma inne wskazówki lub instrukcje ATC;
zasada ta nie dotyczy balonów;
d) ląduje i startuje pod wiatr, chyba że względy bezpieczeństwa,
konfiguracja drogi startowej lub względy ruchu lotniczego uzasadniają
przyjęcie innego korzystniejszego warunku; zasada ta nie dotyczy
balonów.

Implementing Regulation (EU) No. 923/2012, paragraph SERA.3225
differs from ICAO Standard in Annex 2, 3.2.5(c) and 3.2.5(d) in that it
specifies that subparagraphs (c) and (d) do not apply to balloons:

c) except for balloons, make all turns to the left, when approaching for a
landing and after taking off, unless otherwise indicated, or instructed by
ATC;
d) except for balloons, land and take off into the wind unless safety, the
runway configuration, or air traffic considerations determine that a
different direction is preferable.

3.3.1.2 Pkt 3.3.1.2 Załącznika 2 ICAO zastępuje się pozycją SERA.4001 lit. b)
rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 923/2012. Rozbieżności między
tą normą ICAO a niniejszym rozporządzeniem Unii są następujące: 
— W odniesieniu do lotów VFR planowanych do wykonania z
przekroczeniem granic międzynarodowych rozporządzenie Unii
(SERA.4001 lit. b) pkt 5) różni się od normy ICAO określonej w
Załączniku 2, pkt 3.3.1.2 lit. e) dodanym podkreślonym tekstem w
brzmieniu: 
przed każdym lotem z przekroczeniem granic międzynarodowych, o ile
zainteresowane państwa nie ustanowią inaczej.
— W odniesieniu do lotów VFR i IFR planowanych do wykonania w nocy
w rozporządzeniu Unii, w SERA.4001 lit. b) pkt 6 wprowadzono
dodatkowy wymóg w brzmieniu: 
6) przed każdym lotem zaplanowanym do wykonania w nocy, jeżeli wiąże
się to z opuszczeniem sąsiedztwa lotniska.

ICAO Annex 2, 3.3.1.2 is replaced with Implementing Regulation (EU)
No. 923/2012 SERA.4001(b). The differences between this ICAO
Standard and this Union regulation are as follows:
 — With regards to VFR flights planned to operate across international
borders, the Union regulation (SERA.4001(b)(5)) differs from the ICAO
Standard in Annex 2, 3.3.1.2(e) with the addition of the underlined text, as
follows:

any flight across international borders, unless otherwise prescribed by the
States concerned.
 — With regard to VFR and IFR flights planned to operate at night, an
additional requirement is inserted to Union regulation SERA.4001(b)(6)
as follows: 
(6) any flight planned to operate at night, if leaving the vicinity of an
aerodrome.

3.3.1.2 e) W FIR WARSZAWA nie wymaga się składania planów lotu na operacje
lotnicze wewnątrz strefy Schengen z przekroczeniem granicy Polski z
następującymi państwami: Słowacją, Czechami, Niemcami i Litwą,
wykonywane w przestrzeni powietrznej niekontrolowanej zgodnie z
przepisami dla lotów z widocznością (VFR).

Within the WARSZAWA FIR, flight plans are not required for Schengen
flights carried out in uncontrolled airspace under VFR when the Polish
borders with the following countries are crossed: Slovakia, Czech
Republic, Germany and Lithuania.

Powyższy przepis nie zwalnia użytkowników przestrzeni powietrznej z
obowiązku składania planów lotu na operacje lotnicze z przekroczeniem
granicy Polski ze Słowacją, Czechami, Niemcami i Litwą, wykonywane w
przestrzeni powietrznej niekontrolowanej zgodnie z przepisami dla lotów
z widocznością (VFR), jeżeli tak stanowią przepisy tych krajów.

The above regulation does not exempt airspace users from the obligation
to file flight plans for flights in uncontrolled airspace under VFR when the
Polish borders with Slovakia, Czech Republic, Germany and Lithuania
are crossed if appropriate regulations of these countries do so provide.

3.6.2.2 c) Pozycja SERA.8020 lit. b) pkt 3 w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr
923/2012 różni się od normy 3.6.2.2 lit. c) określonej w Załączniku 2
ICAO w następującym stwierdzeniu:

Implementing Regulation (EU) No. 923/2012 SERA.8020 (b)(3) differs
from ICAO Annex 2, standard 3.6.2.2 c) by stating that:
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY
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W przypadku zmiany przewidywanego czasu: jeżeli przewiduje się, że
czas przelotu nad następnym obowiązkowym punktem meldowania,
granicą rejonu informacji powietrznej lub lotniskiem docelowym, w
zależności od tego, który z powyższych punktów będzie pierwszy, różni
się o więcej niż 3 minuty od czasu, który został podany służbom ruchu
lotniczego, lub różni się o odstęp czasu określony przez właściwy organ
lub na podstawie porozumień ICAO dotyczących regionalnej żeglugi
powietrznej, niezwłocznie podaje odpowiedniemu organowi służb ruchu
lotniczego poprawiony przewidywany czas.

Change in time estimate: if the time estimate for the next applicable
reporting point, flight information region boundary or destination
aerodrome, whichever comes first, is found to be in error in excess of 3
minutes from that notified to air traffic services, or such other period of
time as is prescribed by the competent authority or on the basis of ICAO
regional air navigation agreements, a revised estimated time shall be
notified as soon as possible to the appropriate air traffic services unit.

3.8
i Dodatek 2/
and 
Appendix 2

Wyrażenie „w stanie zagrożenia” (in distress) zawarte w rozdziale 3
część 3.8 nie występuje w prawie Unii, a więc zakres zadań
obejmujących eskortę powietrzną został w ten sposób rozszerzony na
każdy typ lotu, w przypadku którego eskorta będzie wymagana. Ponadto
przepisy zawarte w załączniku 2, części 1.1 do 1.3 włącznie, jak również
zamieszczone w załączniku A nie są zawarte w prawie Unii.

The words ‘in distress’ of Chapter 3 Part 3.8, are not included in Union
law, thus enlarging the scope of escort missions to any type of flight
requesting such service. Furthermore the provisions contained in
Appendix 2 Parts 1.1 to 1.3 inclusive as well as those found in
Attachment A, are not contained in Union law.

Rozdział 4 Chapter 4
4.3 Nowy przepis. Punkt 4.3 Załącznika 2 ICAO zastępuje się pozycją

SERA.5005 lit. c) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 923/2012.
Rozbieżność polega na tym, że w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr
923/2012 dodaje się nowe wymogi, zgodnie z którymi można zezwolić na
loty VFR w nocy:

New provision. ICAO Annex 2, 4.3, is replaced with Implementing
Regulation (EU) No. 923/2012 SERA.5005(c). The difference is that
Implementing Regulation (EU) No. 923/2012 adds requirements under
which VFR flights at night may be permitted, as follows:

c) Jeżeli właściwy organ wyda odpowiednie przepisy, loty VFR mogą być
wykonywane w nocy pod warunkiem stosowania się do następujących
wymogów: 

(c) When so prescribed by the competent authority, VFR flights at night
may be permitted under the following conditions: 

1) jeżeli lot nie będzie przebiegał tylko w sąsiedztwie lotniska,
przedstawia się plan lotu;

(1) if leaving the vicinity of an aerodrome, a flight plan shall be submitted;

2) o ile jest to możliwe, operatorzy lotów nawiązują i utrzymują
dwukierunkową łączność radiową na odpowiednim kanale
komunikacyjnym ATS; 

(2) flights shall establish and maintain two-way radio communication on
the appropriate ATS communication channel, when available;

3) stosowane są wartości minimalne widzialności VMC i odległości od
chmur określone w tabeli S5-1, z następującymi wyjątkami:

(3) the VMC visibility and distance from cloud minima as specified in
Table S5-1 shall apply except that:

(i) pułap chmur nie może wynosić mniej niż 450 m (1 500 ft); (i) the ceiling shall not be less than 450 m (1 500 ft);
(ii) z wyjątkiem sytuacji określonych w lit. c) pkt 4, nie mają zastosowania
przepisy dotyczące ograniczonej widzialności w locie, określone w tabeli
S5-1 lit. a) i b);

(ii) except as specified in (c)(4), the reduced flight visibility provisions
specified in Table S5-1(a) and (b) shall not apply;

(iii) w klasach przestrzeni powietrznej B, C, D, E, F i G, na wysokości
równej lub mniejszej niż 900 m (3 000 ft) nad średnim poziomem morza
(MSL) lub 300 m (1 000 ft) nad terenem, w zależności od tego, która z
tych wartości jest wyższa, pilot stale utrzymuje kontakt wzrokowy z
ziemią;

(iii) in airspace Classes B, C, D, E, F and G, at and below 900 m
(3 000 ft) above MSL or 300 m (1 000 ft) above terrain, whichever is the
higher, the pilot shall maintain continuous sight of the surface;

(iv) w przypadku śmigłowców w klasach przestrzeni powietrznej F i G
widoczność w locie powinna wynosić co najmniej 3 km, pod warunkiem
że pilot stale utrzymuje kontakt wzrokowy z ziemią i taką prędkość
manewrową, która umożliwia zauważenie w porę innego ruchu lub
przeszkód, aby uniknąć kolizji; oraz

(iv) for helicopters in airspace Classes F and G, flight visibility shall not be
less than 3 km, provided that the pilot maintains continuous sight of the
surface and if manoeuvred at a speed that will give adequate opportunity
to observe other traffic or obstacles in time to avoid collision; and

(v) dla terenów górskich mogą zostać określone wyższe wartości
minimalne widzialności VMC i odległości od chmur;

(v) for mountainous terrain, higher VMC visibility and distance from cloud
minima may be prescribed;

4) w szczególnych przypadkach, takich jak loty medyczne, działania
poszukiwawcze i ratunkowe oraz działania gaśnicze, zezwolenie dla
śmigłowców może zostać wydane przy wartościach minimalnych pułapu
chmur, widzialności i odległości od chmur niższych od określonych w pkt
4.3 c);

(4) ceiling, visibility and distance from cloud minima lower than those
specified 4.3(c) above may be permitted for helicopters in special cases,
such as medical flights, search and rescue operations and fire-fighting;

5) z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne ze względu na start lub
lądowanie albo gdy zostało udzielone specjalne zezwolenie przez
właściwy organ, lot VFR w nocy jest wykonywany na poziomie
odpowiadającym co najmniej minimalnej bezwzględnej wysokości lotu
ustanowionej przez państwo, nad którego terytorium wykonywany jest
przelot, a gdy nie jest ona ustalona, lot ten jest wykonywany:

(5) except when necessary for take-off or landing, or except when
specifically authorised by the competent authority, a VFR flight at night
shall be flown at a level which is not below the minimum flight altitude
established by the State whose territory is overflown, or, where no such
minimum flight altitude has been established: 

(i) nad terenem wyżynnym lub nad obszarami górskimi – na poziomie co
najmniej 600 m (2 000 ft) nad najwyższą przeszkodą znajdującą się w
promieniu 8 km od przypuszczalnej pozycji statku powietrznego;

(i) over high terrain or in mountainous areas, at a level which is at least
600 m (2 000 ft) above the highest obstacle located within 8 km of the
estimated position of the aircraft;

(ii) nad terenem innym niż wymieniony w ppkt (i) – na poziomie co
najmniej 300 m (1 000 ft) nad najwyższą przeszkodą znajdującą się w
promieniu 8 km od przypuszczalnej pozycji statku powietrznego.

(ii) elsewhere than as specified in (i), at a level which is at least 300 m
(1 000 ft) above the highest obstacle located within 8 km of the estimated
position of the aircraft.

4.6 Pkt 4.6 w Załączniku 2 ICAO zastępuje się pozycją SERA.5005
rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 923/2012, która w lit. f)
wprowadza kryteria przewyższenia nad przeszkodami w brzmieniu:

ICAO Annex 2, 4.6, is replaced with Implementing Regulation (EU) No.
923/2012 SERA.5005, introducing the obstacle clearance criteria in (f), as
follows:
AIRAC effective date
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f) Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne ze względu na start lub
lądowanie lub gdy uzyskano zezwolenie właściwego organu, lot VFR nie
jest wykonywany:

(f) Except when necessary for take-off or landing, or except by permission
from the competent authority, a VFR flight shall not be flown:

1) nad gęstą zabudową dużych miast, miasteczek, osiedli lub nad
zgromadzeniem osób na wolnym powietrzu na wysokości względnej
mniejszej niż 300 m (1 000 ft) nad najwyższą przeszkodą znajdującą się
w promieniu 600 m od statku powietrznego;

(1) over the congested areas of cities, towns or settlements or over an
open-air assembly of persons at a height less than 300 m (1 000 ft)
above the highest obstacle within a radius of 600 m from the aircraft;

2) nad terenem innym niż wymieniony w pkt 1) na wysokości względnej
mniejszej niż 150 m (500 ft) nad lądem lub wodą, lub 150 m (500 ft) nad
najwyższą przeszkodą znajdującą się w promieniu 150 m (500 ft) od
statku powietrznego.

(2) elsewhere than as specified in (1), at a height less than 150 m (500 ft)
above the ground or water, or 150 m (500 ft) above the highest obstacle
within a radius of 150 m (500 ft) from the aircraft.
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY
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POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

AIRAC effective date

AIRAC AMDT

GEN 1.7.3 Annex 3

Służba meteorologiczna dla międzynarodowej żeglugi powietrznej Meteorological Service for International Air Navigation
Wydanie dwudzieste, grudzień 2018, zmiana 78. Twentieth Edition, December 2018, Amdt 78.

RÓŻNICE: DIFFERENCES:
Rozdział 6 Chapter 6

6.2.6 Prognozy TAF FT dla lotnisk EPWA, EPKK i EPWR opracowywane są z
ważnością co 3 godziny.

TAF FT forecasts prepared for EPWA, EPKK and EPWR aerodromes are
valid every 3 hours.

UWAGA NOTE
Zgodnie z porozumieniem pomiędzy Polską Agencją Żeglugi
Powietrznej i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

According to the agreement between Polish Air Navigation Services
Agency and Institute of Meteorology and Water Management.

GEN 1.7.3-1

20 APR 2023

04/23



AIP POLAND
AIP POLSKA

AIRAC effectiv
GEN 1.7.4 Annex 4

Mapy lotnicze Aeronautical Charts
Wydanie jedenaste, lipiec 2009, zmiana 61. Eleventh Edition, July 2009, Amdt 61.

RÓŻNICE: DIFFERENCES:
Rozdział 2 Chapter 2

2.1.7 Mapy lotnisk nie są zorientowane względem północy geograficznej. Aerodrome charts are not True North oriented.
Pozwala to na ujednolicenie skali wydawanych map i jednoczesne
zachowanie jednolitego formatu A4.

It allows to standardise the scale of the published charts and to keep a
standard A4 format at the same time.

2.1.8 Podstawowym wymiarem mapy jest 210 x 297 mm. The basic sheet size of the chart is 210 x 297 mm.
ICAO zaleca używanie formatu A5, A4 jest bardziej czytelny i pozwala
umieścić więcej szczegółów.

ICAO recommends using A5 format, A4 is more accurate and enables to
provide more details.

2.4.1 Nie wszystkie symbole stosowane na polskich mapach lotniczych
odpowiadają symbolom przedstawionym w Dodatku 2 do Załącznika 4
ICAO. Stosowane symbole wykazane są w AIP Polska GEN 2.3.

Not all symbols used on Polish Aeronautical Charts correspond to those
presented in ICAO Annex 4, Appendix 2. The symbols used are listed in
AIP Poland GEN 2.3.

Rozdział 4 Chapter 4
4.2.1 Mapy Przeszkód Lotniskowych - ICAO typu B nie są wykonywane. Aerodrome Obstacle Charts - ICAO Type B are not available.

Dla celów projektowania instrumentalnych procedur lotu opracowywane
są operaty pomiarowe przeszkód w rejonie lotnisk. Pokrywają one większy
obszar niż Mapy Przeszkód Lotniskowych - ICAO typu B oraz obejmują
większy zakres przeszkód.

For the purposes of instrumental flight procedures design, survey reports
on obstacles in the vicinity of an aerodrome are prepared. They cover
bigger areas than Aerodrome Obstacle Charts - ICAO Type B and a wider
range of obstacles.

Rozdział 5 Chapter 5
5.2.1 Mapa Terenu i Przeszkód Lotniskowych – ICAO (elektroniczna) nie jest

wykonywana.
Terrain and Aerodrome Obstacle Chart - ICAO (electronic) is not available.

Mając na uwadze różnorodność i powszechność narzędzi GIS
pozwalających na zobrazowanie danych eTOD zgodnie z wymaganiami
rozdziału 5, produkcja tej mapy nie ma uzasadnienia, zaś główny wysiłek
działań jest skierowany wyłącznie na przygotowanie kompletnych i
aktualnych zbiorów danych eTOD możliwych do wizualizacji w dowolnym
środowisku GIS.

Taking into account variety and universality of GIS tools allowing eTOD
data to be viewed in accordance with the requirements of Chapter 5, there
is no justification for production of the chart and the main effort is aimed
solely at preparing complete and up-to-date eTOD data sets possible to be
visualized in any GIS environment.

Rozdział 8 Chapter 8
8.7 Wartość średniej deklinacji magnetycznej nie jest zgodna z wymaganiami. The value of the average magnetic variation is not compliant with the

requirements.
Wartość deklinacji magnetycznej przedstawiona na mapie odpowiada
deklinacji głównego lotniska (nie zaś wymaganej średniej deklinacji
magnetycznej całego obszaru zobrazowanego na mapie).

The magnetic variation shown on the chart is the variation of the main
aerodrome (not the average magnetic variation of the area covered by the
chart).

Rozdział 11 Chapter 11
11.4 Wymiar mapy jest 210 x 297 mm. The sheet size is 210 x 297 mm.

ICAO zaleca używanie formatu A5, A4 jest bardziej czytelny i pozwala
umieścić więcej szczegółów.

ICAO recommends using A5 format, A4 is more accurate and enables to
provide more details.

Rozdział 16 Chapter 16
16.2.1 Mapa Lotnicza Świata - ICAO 1:1 000 000 nie jest wykonywana. The World Aeronautical Chart - ICAO 1:1 000 000 is not available.

Zgodnie z podziałem przedstawionym w Załączniku 5 arkusze mapy
pokrywające przestrzeń FIR WARSZAWA powinny obejmować również
część Niemiec, całe Czechy, prawie całą Słowację, część Ukrainy, całą
Litwę, większość Białorusi oraz obwód Kaliningradu. Produkcja takiej
mapy wymaga więc ścisłych uzgodnień międzynarodowych na poziomie
NSA. W przeszłości wydawana była mapa 1:1 000 000 obejmująca
wyłącznie polską przestrzeń powietrzną. Ze względu na bardzo
ograniczony popyt, wysokie koszty produkcji i szybką dezaktualizację
informacji lotniczej zaprzestano jej wydawania. Ponadto można przyjąć,
zgodnie z uwagą po punkcie 16.2.1 Załącznika, że publikowana mapa w
skali 1:500 000 spełnia te wymagania.

According to the layout shown in Appendix 5, the chart sheets covering the
WARSZAWA FIR shall also comprise a part of Germany, the whole
territory of the Czech Republic, almost the whole territory of Slovakia, a
part of Ukraine, the whole territory of Latvia, most of Belarus and
Kaliningrad Oblast. Production of such a chart  requires formal
international agreements at the level of NSA. In the past a 1:1 000 000
chart comprising only Polish airspace had been published. Due to low
demand, high production costs and a quick loss of timeliness of
aeronautical information, production of the chart has been stopped.
Moreover, it may be agreed that, in compliance with the note following
point 16.2.1 of the Annex, the requirements may be satisfied by the
produced 1:500 000 chart.

Rozdział 17 Chapter 17
17.4.4 Podział Mapy Lotniczej - ICAO 1:500 000 nie jest zgodny z Załącznikiem

5.
Division of Aeronautical Chart - ICAO 1:500 000 is not compliant with
Appendix 5.

ICAO zaleca, by arkusze mapy odpowiadały 1/4 arkuszy mapy lotniczej
świata 1:1 000 000. Z powodów podanych powyżej jest to obecnie
niemożliwe do realizacji.

ICAO recommends that the chart sheets are quarter sheets of the World
Aeronautical Chart - ICAO 1:1 000 000. For the above stated reasons, the
requirement cannot be currently satisfied.

Rozdział 20 Chapter 20
20.1 Elektroniczne zobrazowanie mapy lotniczej nie jest wykonywane. The Electronic Aeronautical Chart Display - ICAO is not available.
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Elektroniczne zobrazowanie mapy lotniczej bedzie wykonywane, gdy
zostaną pozyskane prawa własności do topograficznej mapy Polski.

The Electronic Aeronautical Chart Display - ICAO will be provided when
the copyrights to the topographic map of Poland will be obtained.
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POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

AIRAC effective date

AIRAC AMDT

GEN 1.7.5 Annex 5

Jednostki miar do wykorzystywania podczas operacji powietrznych i
naziemnych

Units of Measurement to be Used in Air and Ground Operations

Wydanie piąte, lipiec 2010, zmiana 17. Fifth Edition, July 2010, Amdt 17.

RÓŻNICE: DIFFERENCES:
Brak. None.
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AIRAC effective date

AIRAC AMDT

GEN 1.7.6 Annex 6

Część I Międzynarodowy zarobkowy transport lotniczy — samoloty Part I  International Commercial Air Transport — Aeroplanes
Wydanie dziesiąte lipiec 2016, zmiana 42. Tenth Edition, July 2016, Amdt 42.

RÓŻNICE: DIFFERENCES:
Brak. None.

Część II Międzynarodowe lotnictwo ogólne — samoloty Part II  International General Aviation — Aeroplanes
Wydanie siódme, lipiec 2008, zmiana 32-B. Seventh Edition, July 2008, Amdt 32-B.

RÓŻNICE: DIFFERENCES:
Brak. None.

Część III Operacje Międzynarodowe — śmigłowce Part III  International Operations — Helicopters
Wydanie ósme, lipiec 2016, zmiana 21. Eighth Edition, July 2016, Amdt 21.

RÓŻNICE: DIFFERENCES:
Brak. None.
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AIRAC effective date

AIRAC AMDT

GEN 1.7.7 Annex 7

Znaki Przynależności Państwowej oraz Rejestracyjne Aircraft Nationality and Registration Marks
Wydanie szóste, lipiec 2012. Sixth Edition, July 2012.

RÓŻNICE: DIFFERENCES:
Rozdział 3 Chapter 3

3.2 Zgodnie z polskim przepisem znak przynależności państwowej i znak
rejestracyjny powinny być rozdzielone poziomą kreską bez względu na to,
czy pierwszym symbolem znaku rejestracyjnego jest litera czy cyfra.

According to the Polish regulation, the nationality mark and the registration
mark shall be divided by a hyphen, regardless of the type of characters.

3.6 Pięcioliterowe kombinacje nie są wymienione w treści polskiego przepisu;
treść uzupełniona o zakaz używania polskich liter: Ł, Ą, Ę, Ń, Ó, Ż, Ź, Ć, Ś
oraz litery J.

Five-letter combinations are not mentioned in the Polish regulation;
definition extended to Polish letters Ł, Ą, Ę, Ń, Ó, Ż, Ź, Ć, Ś and letter J,
which shall not be used on aircraft.

Rozdział 6 Chapter 6
6.2 Treść polskiego przepisu precyzuje dodatkowo wymiary liter „I” (szerokość

litery powinna stanowić 1/6 wysokości litery), „M” (szerokość litery - 5/6
wysokości), „W” (szerokość litery taka sama jak jej wysokość) oraz cyfry
„1” (szerokość cyfry - 2/6 wysokości cyfry).

According to the Polish regulation, the width of the letter “I” shall be one
sixth of its height, the width of the letter “M” - five sixths of its height, the
width of the letter “W” shall be the same as its height, the width of the figure
“1” - two sixths of its height.

Rozdział 9 Chapter 9
9.1 Zgodnie z polskim przepisem, szybowce i motoszybowce wpisywane do

polskiego rejestru nie muszą mieć zamocowanej tabliczki tożsamości.
According to the Polish regulation, gliders and powered gliders entered to
the Polish register are excluded from obligation to carry an identification
plate.
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POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

AIRAC effective date

AIRAC AMDT

GEN 1.7.8 Annex 8

Zdatność do lotów statków powietrznych Airworthiness of aircraft
Wydanie dwunaste, lipiec 2018, zmiana 107. Twelfth Edition, July 2018, Amdt 107.

RÓŻNICE: DIFFERENCES:
Brak. None.
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POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

AIRAC effective date

AIRAC AMDT

GEN 1.7.9 Annex 9

Ułatwienia Facilitation
Wydanie piętnaste, październik 2017, zmiana 28. Fifteenth Edition, October 2017, Amdt 28.

RÓŻNICE: DIFFERENCES:
Brak. None.
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AIRAC effective date

AIRAC AMDT

GEN 1.7.10 Annex 10

Łączność lotnicza Aeronautical Telecommunications
Wydanie siódme, lipiec 2016, zmiana 92. Seventh Edition, July 2016, Amdt 92.

Tom II Volume II
Procedury Telekomunikacyjne Communication Procedures including those with PANS status

RÓŻNICE: DIFFERENCES:
Rozdział 5 Chapter 5

5.2.1.9.2.2 Podczas określania wysokości bezwzględnej we frazeologii polskiej i
angielskiej należy stosować słowo ALTITUDE przed wartościami
liczbowymi.

When specifying the altitude in Polish and English phraseology the word
ALTITUDE shall be used before numerical values.

W celu zminimalizowania prawdopodobieństwa nieporozumienia
wynikającego z podobnego brzmienia angielskich słów TO i TWO.

In order to minimise the possibility of confusion as a result of the similar
sounding of the English words TO and TWO.

5.2.1.4.1.1 W Polsce nie stosuje się frazeologii POZIOM [LOTU] JEDEN ZERO
ZERO (ICAO). W Polsce poziomy lotu składające się z pełnych setek
należy wymawiać tak, jak w języku potocznym, tj. POZIOM [LOTU] STO.

In Poland, the phraseology [FLIGHT] LEVEL ONE ZERO ZERO (ICAO)
shall not be used. In Poland, flight levels consisting of full hundreds shall
be pronounced as in colloquial language, i.e. [FLIGHT] LEVEL ONE
HUNDRED.

W celu zminimalizowania ryzyka pomylenia sąsiadujących poziomów lotu
JEDEN ZERO ZERO i JEDEN JEDEN ZERO podczas zajmowania
wysokości zezwolonej.

In order to minimise the probability of confusing the adjacent flight levels
ONE ZERO ZERO and ONE ONE ZERO when reaching the cleared
altitude.

5.2.1.4.1.1 W Polsce nie stosuje się frazeologii SKŁOK SIEDEM ZERO ZERO ZERO
(ICAO). W Polsce kody transpondera składające się z pełnych tysięcy
należy wymawiać tak, jak w języku potocznym, tj. SQUAWK SIEDEM
TYSIĘCY.

In Poland, the phraseology SQUAWK SEVEN ZERO ZERO ZERO (ICAO)
shall not be used. In Poland, transponder codes consisting of whole
thousands shall be pronounced as in colloquial language, i.e. SQUAWK
SEVEN THOUSAND.

W celu zminimalizowania zajętości częstotliwości radiowych i tym samym
podniesienia standardów bezpieczeństwa.

In order to minimise the occupancy times of radio frequencies, thus
enhancing safety standards.

5.2.1.4.1.2 W Polsce nie stosuje się frazeologii QNH JEDEN ZERO ZERO ZERO
(ICAO). W Polsce wartości QNH składające się z pełnych tysięcy należy
wymawiać tak, jak w języku potocznym, tj. QNH TYSIĄC.

In Poland, the phraseology QNH ONE ZERO ZERO ZERO (ICAO) shall
not be used. In Poland, QNH values consisting of whole thousands shall
be pronounced as in colloquial language, i.e. QNH ONE THOUSAND.

W celu zminimalizowania zajętości częstotliwości radiowych i tym samym
podniesienia standardów bezpieczeństwa.

In order to minimise the occupancy times of radio frequencies, thus
enhancing safety standards.

5.2.1.7.1.2 Jeśli wcześniej została nawiązana łączność i nie spowoduje to
nieporozumienia, organ ATS może pominąć w dalszych transmisjach
swój znak wywoławczy.

If radio contact has been established and confusion is not likely to occur,
an ATS unit may omit its call sign in further transmissions.

W celu zminimalizowania zajętości częstotliwości radiowych i tym samym
podniesienia standardów bezpieczeństwa.

In order to minimise the occupancy times of radio frequencies, thus
enhancing safety standards.

5.2.1.5.8 W Polsce słowo MONITORUJ oznacza przesłuchaj (częstotliwość)
(ICAO) lub zmień częstotliwość zgodnie z instrukcją i czekaj na wywołanie
(przez wskazany organ ATS).

In Poland, the word MONITOR shall mean listen out (on the frequency)
(ICAO) or change the frequency as instructed and wait for being called (by
the relevant ATS unit).

Zwrot STANDBY FOR (częstotliwość) (ICAO) może zostać zrozumiany
jako czekaj na polecenie zmiany częstotliwości.

The phrase STANDBY FOR (frequency) (ICAO) could be interpreted as
wait for being instructed to change the frequency.

5.2.1.5.8 Następująca metoda potwierdzania odbioru nie jest stosowana w Polsce:
znak wywoławczy statku powietrznego, po nim znak wywoławczy stacji
lotniczej (ICAO). W Polsce stosuje się: (znak wywoławczy statku
powietrznego) PRZYJĄŁEM.

The following method of confirming that the message has been received
shall not be used in Poland: aircraft call sign followed by aeronautical
station call sign (ICAO). In Poland, the following shall be applied: (aircraft
call sign) ROGER.

Procedury w Polsce są zgodne z przykładami zaprezentowanymi w Doc
9432 ICAO, które różnią się od metod opisanych w Załączniku 10 ICAO.

Procedures applicable in Poland are in accordance with examples shown
in ICAO Doc 9432 which are different from methods described in ICAO
Annex 10.

5.2.1.5.8 Jeżeli pilot nieprawidłowo powtórzy instrukcję lub zezwolenie, należy użyć
słowa NIEPRAWIDŁOWO, a następnie powtórzyć prawidłową wersję.

If the pilot reads back an instruction or clearance incorrectly, the word
NEGATIVE shall be used and the correct version shall be repeated.

Słowo POWTARZAM po słowie NIEPRAWIDŁOWO jest zbędne. The phrase I SAY AGAIN after NEGATIVE is redundant.
5.2.1.7.1.2 Radarowa kontrola zbliżania – przyloty = DIRECTOR/ZBLIŻANIE Approach control radar arrivals = DIRECTOR/APPROACH

GEN 1.7.10-1

20 APR 2023

04/23



AIP POLAND
AIP POLSKA

AIRAC effectiv
GEN 1.7.11 Annex 11

Służby ruchu lotniczego Air Traffic Services
Wydanie trzynaste, 28 listopad 2016, zmiana 50. Thirteenth Edition, 28 November 2016, Amdt 50.

RÓŻNICE: DIFFERENCES:
Rozdział 2 Chapter 2

2.6.1 Możliwość zwolnienia. Pozycja SERA.6001 w rozporządzeniu
wykonawczym (UE) nr 923/2012 zezwala statkom powietrznym na
przekraczanie dozwolonej prędkości wynoszącej 250 węzłów w sytuacji,
gdy zostało to zatwierdzone przez właściwy organ dla typów statków
powietrznych, które nie mogą utrzymać tej prędkości ze względów
technicznych lub bezpieczeństwa.

Exemption possibility. Implementing Regulation (EU) No. 923/2012
paragraph SERA.6001 allows aircraft to exceed the 250 knot speed limit
where approved by the competent authority for aircraft types, which for
technical or safety reasons, cannot maintain this speed.

2.25.5 Pozycja SERA.3401 lit. d) pkt 1 w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr
923/2012 różni się od normy 2.25.5 określonej w Załączniku 11 ICAO w
następującym stwierdzeniu: 

Implementing Regulation (EU) No. 923/2012 SERA.3401(d)(1) differs from
ICAO Annex 11, standard 2.25.5 by stating that:

Weryfikacja czasu jest przeprowadzana z dokładnością co najmniej do
najbliższej połowy minuty.

Time checks shall be given at least to the nearest half minute.

Rozdział 3 Chapter 3
Nowy przepis. Pozycja SERA.5010 w rozporządzeniu wykonawczym (UE)
nr 923/2012 stanowi:

New provision. Implementing Regulation (EU) No. 923/2012, paragraph
SERA.5010, specifies:

SERA.5010 Loty specjalne VFR w strefach kontrolowanych SERA.5010 Special VFR in control zones
Wykonywanie lotów specjalnych VFR w strefie kontrolowanej może być
dozwolone pod warunkiem uzyskania zezwolenia ATC. Z wyjątkiem
sytuacji, w których właściwy organ zezwoli na loty śmigłowców w
przypadkach szczególnych takich jak loty medyczne, działania
poszukiwawcze i ratunkowe i działania gaśnicze, obowiązują następujące
warunki dodatkowe: 

Special VFR flights may be authorised to operate within a control zone,
subject to an ATC clearance. Except when permitted by the competent
authority for helicopters in special cases such as medical flights, search
and rescue operations and fire-fighting, the following additional conditions
shall be applied:

a) w przypadku pilota: (a) by the pilot:
1) z dala od chmur i z widocznością terenu; (1) clear of cloud and with the surface in sight;
2) widzialność w locie jest nie mniejsza niż 1 500 m, a w przypadku
śmigłowców – nie mniejsza niż 800 m; 

(2) the flight visibility is not less than 1 500 m or, for helicopters, not less
than 800 m; 

3) z prędkością przyrządową (IAS) 140 kts lub mniejszą, dającą
wystarczającą możliwość dostrzeżenia pozostałego ruchu i wszelkich
przeszkód w celu uniknięcia kolizji; oraz

(3) at speed of 140 kts IAS or less to give adequate opportunity to observe
other traffic and any obstacles in time to avoid a collision; and 

b) w przypadku ATC: (b) by ATC: 
1) wyłącznie w ciągu dnia, chyba że właściwy organ w zezwoleniu ustali
inaczej;

(1) during day only, unless otherwise permitted by the competent authority;

2) widzialność przy ziemi jest nie mniejsza niż 1 500 m, a w przypadku
śmigłowców – nie mniejsza niż 800 m; 

(2) the ground visibility is not less than 1 500 m or, for helicopters, not less
than 800 m; 

3) pułap chmur jest nie niższy niż 180 m (600 ft). (3) the ceiling is not less than 180 m (600 ft).
Nowy przepis. Pozycja SERA.8005 lit. b) w rozporządzeniu wykonawczym
(UE) nr 923/2012 stanowi: 

New provision. Implementing Regulation (EU) No. 923/2012, paragraph
SERA.8005(b), specifies:

b) Zezwolenia wydawane przez organy kontroli ruchu lotniczego
zapewniają separację:

(b) Clearances issued by air traffic control units shall provide separation:

1) między wszystkimi lotami w przestrzeni powietrznej klas A i B; (1) between all flights in airspace Classes A and B;
2) między lotami IFR w przestrzeni powietrznej klas C, D i E; (2) between IFR flights in airspace Classes C, D and E; 
3) między lotami IFR a lotami VFR w przestrzeni powietrznej klasy C; (3) between IFR flights and VFR flights in airspace Class C;
4) między lotami IFR a lotami specjalnymi VFR; (4) between IFR flights and special VFR flights; 
5) między lotami specjalnymi VFR, chyba że właściwy organ ustali inaczej; (5) between special VFR flights unless otherwise prescribed by the

competent authority; 
z takim wyjątkiem, że na żądanie pilota statku powietrznego i po
uzgodnieniu z pilotem innego statku powietrznego – jeżeli jest to zgodne z
ustaleniami właściwego organu w przypadkach wymienionych w lit. b)
powyżej w klasach przestrzeni powietrznej D i E – zezwolenie dla lotu
może zostać wydane pod warunkiem zachowania własnej separacji w
odniesieniu do określonej części danego lotu na wysokości poniżej
3 050 m (10 000 ft) podczas wznoszenia lub zniżania, wykonywanego w
ciągu dnia w warunkach meteorologicznych dla lotów z widocznością.

except that, when requested by the pilot of an aircraft and agreed by the
pilot of the other aircraft and if so prescribed by the competent authority for
the cases listed under (b) above in airspace Classes D and E, a flight may
be cleared subject to maintaining own separation in respect of a specific
portion of the flight below 3 050 m (10 000 ft) during climb or descent,
during day in visual meteorological conditions.

3.7.3.1 Pozycja SERA.8015 w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 923/2012
stanowi (i dodaje do normy ICAO określonej w Załączniku 11, pkt 3.7.3.1
podkreślony tekst):

Implementing Regulation (EU) No. 923/2012, paragraph SERA.8015,
specifies (with the addition to ICAO Standard in Annex 11, 3.7.3.1 of the
underlined text):
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e) Potwierdzenie przez powtórzenie zezwoleń i informacji dotyczących
bezpieczeństwa 

(e) Read-back of clearances and safety-related information

1) Załoga lotnicza potwierdza przez powtórzenie kontrolerowi ruchu
lotniczego te części zezwoleń i instrukcji ATC otrzymanych drogą
foniczną, które dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa lotów. Poniższe
pozycje są zawsze potwierdzane przez powtórzenie:

1) The flight crew shall read back to the air traffic controller safety-related
parts of ATC clearances and instructions which are transmitted by voice.
The following items shall always be read back:

(i) zezwolenia ATC na lot; (i) ATC route clearances;
(ii) zezwolenia i instrukcje na zajęcie drogi startowej, lądowanie, start,
oczekiwanie przed drogą startową, przecięcie, kołowanie i zawracanie na
drodze startowej; oraz

(ii) clearances and instructions to enter, land on, take off from, hold short
of, cross, taxi and backtrack on any runway; and

(iii) droga startowa w użyciu, nastawy wysokościomierza, kody SSR, nowo
przydzielone kanały łączności, instrukcje dotyczące poziomu, kursu i
prędkości; oraz

(iii) runway-in-use, altimeter settings, SSR codes, newly assigned
communication channels, level instructions, heading and speed
instructions; and

(iv) przekazywane przez kontrolera lub zawarte w rozgłaszanych
komunikatach ATIS poziomy przejściowe.

(iv) transition levels, whether issued by the controller or contained in ATIS
broadcasts.

3.7.3.1.1 Pozycja SERA.8015 lit. e) pkt 2 w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr
923/2012 stanowi (i dodaje do normy ICAO określonej w Załączniku 11,
pkt 3.7.3.1.1 podkreślony tekst):

Implementing Regulation (EU) No. 923/2012, paragraph
SERA.8015(e)(2), specifies (with the addition to ICAO Standard in Annex
11, 3.7.3.1.1 of the underlined text): 

2) Inne zezwolenia lub instrukcje, w tym zezwolenia warunkowe
i instrukcje dotyczące kołowania, są powtarzane lub potwierdzane w
sposób niepozostawiający wątpliwości, że zostały zrozumiane i zostaną
zastosowane.

(2) Other clearances or instructions, including conditional clearances and
taxi instructions, shall be read back or acknowledged in a manner to
clearly indicate that they have been understood and will be complied with.

Rozdział 4 Chapter 4
4.3.1.4 Pozycja SERA.9010 lit. a) pkt 1 w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr

923/2012 różni się od normy 4.3.1.4 określonej w Załączniku 11 ICAO w
następującym stwierdzeniu:

Implementing Regulation (EU) No. 923/2012 SERA.9010 (a)(1) differs
from ICAO Annex 11, standard 4.3.1.4 by stating that:

Na żądanie pilota odpowiedni organ służb ruchu lotniczego przekazuje
odpowiedni(-e) komunikat(-y) ATIS.

When requested by the pilot, the applicable ATIS message(s) shall be
transmitted by the appropriate air traffic services unit.

Rozdział 5 Chapter 5
Nowy przepis. Pozycja SERA.12005 w rozporządzeniu wykonawczym
(UE) nr 923/2012 stanowi:

New provision. Implementing Regulation (EU) No. 923/2012, paragraph
SERA.12005, specifies:

b) Właściwe organy określają w miarę potrzeby inne warunki, które
podlegają zameldowaniu przez wszystkie statki powietrzne, jeżeli zostaną
napotkane lub zaobserwowane.

(b) Competent authorities shall prescribe as necessary other conditions
which shall be reported by all aircraft when encountered or observed.
AIRAC effective date

GEN 1.7.11-2

20 APR 2023
AIRAC AMDT
 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY
04/23



AIP POLAND
AIP POLSKA

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

AIRAC effective date

AIRAC AMDT

GEN 1.7.12 Annex 12

Poszukiwanie i ratownictwo Search and Rescue
Wydanie ósme, lipiec 2004, zmiana 18. Eighth Edition, July 2004, Amdt 18.

RÓŻNICE: DIFFERENCES:
Rozdział 2 Chapter 2

2.3.4 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27
sierpnia 2015 r. w sprawie służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1547) od personelu prowadzącego korespondencję
radiową w ośrodkach i podośrodkach koordynacji poszukiwania i
ratownictwa lotniczego nie wymaga się biegłej znajomości języka
angielskiego.

In accordance with the Regulation of the Minister of Infrastructure and
Development of 27 August 2015 on aeronautical search and rescue
(Journal of Laws 2015 item 1547) there is no requirement for RCC
personnel involved in the conduct of radiotelephony communications to be
proficient in the use of the English language.

2.6.8 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27
sierpnia 2015 r. w sprawie służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1547) w Polsce nie ma obowiązku, by wyposażenie
zapewniające przetrwanie i przeznaczone do zrzutu było rozlokowywane
na wyznaczonych lotniskach.

In accordance with the Regulation of the Minister of Infrastructure and
Development of 27 August 2015 on aeronautical search and rescue
(Journal of Laws 2015 item 1547) there is no requirement for air-droppable
survival equipment to be located at appropriate aerodromes.

Rozdział 3 Chapter 3
3.2.4 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27

sierpnia 2015 r. w sprawie służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1547) jednostkom poszukiwawczo-ratowniczym,
podczas działań, nie musi towarzyszyć wykwalifikowana osoba badająca
wypadki lotnicze. 

In accordance with the Regulation of the Minister of Infrastructure and
Development of 27 August 2015 on aeronautical search and rescue
(Journal of Laws 2015 item 1547) there is no requirement for search and
rescue units to be accompanied during their actions by persons qualified in
the conduct of aircraft accident investigations. 

Rozdział 4 Chapter 4
4.3.2 b) W Polsce nie utrzymuje się w gotowości zapasów racji żywnościowych,

środków medycznych, urządzeń sygnalizacyjnych i innego wyposażenia
ratowniczego oraz wyposażenia umożliwiającego przetrwanie rozbitków.

In Poland no supplies of rations, medical stores, signalling devices and
other survival and rescue equipment are maintained in readiness.
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GEN 1.7.13 Annex 13

Badanie wypadków i incydentów statków powietrznych Aircraft Accident and Incident Investigation
Wydanie dwunaste, lipiec 2020, zmiana 18. Twelfth Edition, July 2020, Amdt 18.

RÓŻNICE: DIFFERENCES:
Brak. None.
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GEN 1.7.14 Annex 14

Lotniska Aerodromes

Tom I „Projektowanie i eksploatacja lotnisk”. Volume I “Aerodrome Design and Operations”. 
Wydanie dziewiąte, lipiec 2022, zmiany 1–17.
Uwaga: Poniższe różnice dotyczą tylko lotnisk certyfikowanych zgodnie z
przepisami Unii Europejskiej (Rozporządzenie (UE) 139/2014).

Ninth Edition, July 2022, Amdt 1-17.
Note: Differences below are only applicable to the aerodromes certified
according to the European regulation (Regulation (EU) 139/2014).

RÓŻNICE: DIFFERENCES:
Rozdział 1 Chapter 1

1.1 Definicja drogi startowej przyrządowej z podejściem nieprecyzyjnym nie
zawiera kryterium widzialności 1000 m, ponieważ uważane jest za
nieistotne.
Definicje: strefy lotów krytycznej dla działania promieniowania laserowego
(LCFZ), strefy lotów wolnej od wpływu promieniowania laserowego (LFFZ),
strefy wrażliwej dla działania promieniowania laserowego (LSFZ),
normalnej strefy lotu (NFZ) i chronionych stref lotu nie zostały
transponowane ze względu na klasyfikację odpowiednich SARPs. Zobacz
także odpowiednie specyfikacje.

The definition of non-precision approach RWY does not contain the
1000 m visibility criterion, because it is considered non-relevant.

The definitions of: laser-beam critical flight zone (LCFZ), laser-beam free
flight zone (LFFZ), laser-beam sensitive flight zone (LSFZ), normal flight
zone (NFZ) and protected flight zones have not been transposed due to
the classification of the relevant SARPs. See also relevant specifications.

1.3.3.2 Przepis ADR.OPS.A.020 pkt (c) zezwala jedynie na stosowanie kalendarza
gregoriańskiego i czasu UTC, jako czasowego systemu odniesienia.

ADR.OPS.A.020 (c) allows only the use of the Gregorian Calendar and
UTC as temporal reference system.

1.4.2 Przepisy europejskie mają zastosowanie tylko do lotnisk użytku
publicznego, obsługujących komercyjny transport lotniczy, posiadających
drogę startową przyrządową o nawierzchni sztucznej, o  długości 800 m lub
większej. Lotniska te są certyfikowane zgodnie z  przepisami europejskimi,
z możliwym uzyskaniem odstępstwa dla lotnisk obsługujących mniej niż
10000 pasażerów komercyjnych rocznie lub 850 operacji towarowych
rocznie.
Wszystkie lotniska, które nie podlegają certyfikacji zgodnie z przepisami
Unii Europejskiej muszą spełniać wymagania określone w przepisach
krajowych.

European regulation applies only to aerodromes open to public use, which
serve commercial air transport, having a paved instrument runway of
800 m or more. These aerodromes are certified under European
regulation, with a possible exemption for aerodromes below 10000
commercial passengers per year and 850 freight movements per year. 

All aerodromes that are not subject to certification in accordance with
European Union regulations must meet the requirements set out in
national regulations.

Rozdział 2 Chapter 2
2.7 Wymagania dotyczące miejsca sprawdzania wysokościomierza przed

lotem zostały transponowane, jako materiały zawierające wytyczne (GM1
ADR.OPS.A.005 pkt (a)).

Requirements on pre-flight altimeter check location have been transposed
as guidance material (GM1 ADR.OPS.A.005 para (a)).

2.8 Wymagania dotyczące długości deklarowanych drogi startowej zostały
transponowane do przepisów, jako materiały zawierające wytyczne (GM1
ADR.OPS.A.005). (Jako tzw. „przepisy miękkie”).

The requirements regarding declared distances have been transposed into
the EU regulations as guidance material (GM1 ADR.OPS.A.005). (So-
called “soft law”).

2.12 Wymagania dotyczące systemów wzrokowych wskaźników ścieżki
podejścia zostały częściowo transponowane w przepisach unijnych.
Transponowana specyfikacja znajduje się w materiałach zawierających
wytyczne (GM1 ADR.OPS.A.005). 

Requirements on visual approach slope indicator systems have been
partially transposed into the EU regulations. The transposed specification
is in the guidance material (GM1 ADR.OPS.A.005).

Rozdział 3 Chapter 3
3.1.7,
3.1.9

Wymagania dotyczące rzeczywistej długości drogi startowej, która ma być
zapewniona dla głównej drogi startowej, zostały częściowo transponowane
jako materiały zawierające wytyczne (GM1 ADR-DSN.B.035 (a)(5) i GM1
ADR-DSN.B.040).

Requirements on actual runway length to be provided for a primary runway
have been partially transposed as guidance material (GM1 ADR-
DSN.B.035 para (a)(5) and GM1 ADR-DSN.B.040).

3.3 Zapewnienie płaszczyzny do zawracania na drodze startowej jest
warunkowe ze względu na umieszczenie w danej specyfikacji
certyfikacyjnej (CS) zwrotu: „jeżeli jest to wymagane”.

The provision of the runway turn pad is conditional due to the inclusion of
the words "if required" in the CS.

3.8 Obszar działania radiowysokościomierza nie zawsze jest zapewniony na
drodze startowej z podejściem precyzyjnym CAT I. Patrz także GM1 ADR-
DSN.B.205 pkt (b).

A radio altimeter operation area is not always provided on a precision
approach CAT I runway. Refer also to GM1 ADR-DSN.B.205 para (b).

3.9.12 Przepisy wymagają „odpowiedniej” wytrzymałości dróg kołowania, a nie
wytrzymałości obsługiwanej przez nie drogi startowej.

Regulation requires a "suitable" strength for taxiways and not the strength
of the runway they serve.  

3.12 Wymagania dotyczące zatok i miejsc oczekiwania przed drogą startową,
pośrednich miejsc oczekiwania i miejsc oczekiwania na drodze dla
pojazdów zostały częściowo transponowane. Odpowiednia specyfikacja
certyfikacyjna (CS) nie przewiduje, kiedy zatoki oczekiwania mają być
zapewniane.

Requirements on holding bays, runway-holding positions, intermediate
holding positions and road-holding positions have been partially
transposed. The relevant certification specification (CS) does not foresee
when holding bays are to be provided.
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3.13.6 Wymagania dotyczące odstępów na stanowiskach postojowych statków
powietrznych są częściowo transponowane. Rozporządzenie daje
możliwość zmniejszenia odległości prześwitu dla obiektów o  ograniczonej
wysokości, jeżeli stanowisko postojowe jest ograniczone dla statków
powietrznych o określonych właściwościach. Specyfikacja zawiera jeszcze
2 przypadki, w których można zastosować odstępstwo od odległości
prześwitu. Odpowiednie GM przewiduje zmniejszenie odstępów dla
stanowisk postojowych statków powietrznych o kodzie literowym C, czego
nie przewidziano w zaleceniu ICAO.

Requirements on clearance distances on aircraft stands have been
partially transposed. The regulation offers the possibility to reduce the
clearance distance for height limited objects if the stand is restricted for
aircraft with specific characteristics. The specification contains another 2
cases where deviation from the clearance distances may be applied. The
relevant GM foresees reduction of the clearances for code letter C aircraft
stands which is not foreseen in the ICAO recommendation.

Rozdział 4 Chapter 4
4.2.16 Dla samolotów kodu F, szerokość wewnętrznej powierzchni podejścia oraz

długość wewnętrznej krawędzi powierzchni przerwanego lądowania
zwiększa się do 140 m, niezależnie od typu awioniki (Tabela 4-1).

For code F aeroplanes, the width of the inner approach surface and the
length of the inner edge of the balked landing surface are increased to
140 m, irrespective of the type of avionics (Table 4-1).

4.3 Wymagania dotyczące obiektów poza powierzchniami ograniczającymi
przeszkody zostały częściowo transponowane. Przepis nie przewiduje
konsultacji z „właściwym organem”, ani nie odnosi się do studium
aeronautycznego/oceny bezpieczeństwa.

Requirements on objects outside the obstacle limitation surfaces have
been partially transposed. The provision does not foresee the consultation
with the "appropriate authority", neither refers to an aeronautical study/
safety assessment.

Rozdział 5 Chapter 5
5.2.1.3 Linie boczne oznakowania poziomego drogi startowej mogą również

przebiegać przez skrzyżowanie.
Runway side stripe markings may also continue across the intersection.

5.2.10.5,
5.2.10.6

Specyfikacje dotyczące wymiarów oznakowania poziomego miejsc
oczekiwania przed drogą startową nie zostały w pełni transponowane.
Używane są tylko wzory A2 i B2.

The specifications on dimensions of runway-holding position markings
have not been fully transposed. Only pattern A2 and B2 are used.

5.2.13.1 Oznakowanie poziome stanowiska postojowego statku powietrznego nie
musi być zapewnione, jeżeli obowiązują odpowiednie procedury.

Aircraft stand markings may not be provided where appropriate
procedures are in place.

5.3.1.2,
5.3.1.3

Specyfikacje dotyczące promieniowania laserowego mogącego stanowić
zagrożenie dla bezpieczeństwa statku powietrznego oraz świateł, które
mogą wprowadzać w błąd pilotów, nie zostały transponowane w przepisach
unijnych. Wymagania te są określone w  przepisach krajowych.

The specifications on laser emissions which may endanger the safety of
aircraft as well as lights which may cause confusion of pilots have not
been transposed in the EU regulations. These requirements are defined in
national regulations.

5.3.2.1 Specyfikacje przewidują zapewnienie rezerwowego źródła zasilania na
lotnisku wyposażonym w światła drogi startowej.

The specifications provide for the provision of secondary power supply at
an aerodrome equipped with runway lights.

5.3.5.3 Specyfikacje certyfikacyjne (CS) są ograniczone tylko do systemów PAPI i
APAPI, przez co uważa się je za bardziej wymagające.

The CSs are limited only to the PAPI and APAPI systems thus they are
considered more demanding.

5.3.5.36 Rozporządzenie nie przewiduje, że nachylenie podejścia powinno być
odpowiednie dla samolotów.

The regulation does not foresee that the approach slope should be
appropriate for the aeroplanes.

5.3.5.44 W rozporządzeniu przewidziano jeszcze jeden przypadek, w którym obiekt
lub przedłużenie istniejącego obiektu może przebić powierzchnię
zabezpieczenia przeszkodowego, tj., gdy po dokonaniu oceny
bezpieczeństwa zostanie stwierdzone, że obiekt nie wpłynie niekorzystnie
na bezpieczeństwo operacji lotniczych lub znacząco nie wpłynie na
regularność operacji śmigłowców.

The regulation foresees one more case where an object or an extension to
an existing object may penetrate the obstacle protection surface, that is,
when after a safety assessment, it is determined that the object would not
adversely affect the safety of air operations or significantly affect the
regularity of operations of helicopters.

5.3.20.1 Poprzeczki zatrzymania są przewidziane, gdy droga startowa ma być
używana przy zasięgu widzialności wzdłuż drogi startowej (RVR)
mniejszym niż 550 m.

Stop bars are provided when the runway is intended to be used with an
RVR less than 550 m.

5.3.22.1 Rozporządzenie opisuje jedynie przeznaczenie świateł wyjazdu z  instalacji
odladzania/przeciwoblodzeniowych i nie wymaga stosowania świateł.

The regulation describes only the purpose of the de-icing/anti-icing facility
exit lights and does not require the provision of the lights.

5.3.24.1 Zapewnienie oświetlenia reflektorowego urządzeń do odladzania/
zapobiegania oblodzeniu nie jest obowiązkowe.

The provision of floodlighting on de-icing/anti-icing facilities is not
mandatory.

5.3.28.1 Jeżeli droga startowa ma być używana przy zasięgu widzialności wzdłuż
drogi startowej (RVR) poniżej 550 m, należy zapewnić światła miejsca
oczekiwania na drodze ruchu kołowego.

Road-holding position lights are to be provided when the runway is to be
used with RVR below 550 m.

5.4.3.5 Zapewnienie znaku pionowego dla startu ze skrzyżowania jest
obowiązkowe.

Intersection take-off signs are mandatory.

Rozdział 8 Chapter 8
8.1.10 Wymagania dotyczące rezerwowego źródło zasilania dla niezbędnego

oświetlenie dla celów ochrony oraz podstawowego wyposażenia i
urządzeń dla lotniskowych służb ratowniczych nie są wdrożone w
przepisach UE.

A secondary power supply for essential security lighting and essential
equipment and facilities for the aerodrome responding emergency
services, are not covered by the European regulation.

Rozdział 9 Chapter 9
9.1.7 Rozporządzenie dopuszcza możliwość braku dostępności ruchomego

stanowiska dowodzenia.
The regulation allows the possibility for a mobile command post not to be
available.

9.1.11 Rozporządzenie dopuszcza możliwość niezapewnienia systemów
łączności.

The regulation allows the possibility for communication systems not to be
provided.

9.1.13 Rozporządzenie nie przewiduje konieczności zapewniania „testów
modułowych w pierwszym roku i kompleksowych ćwiczeń działania w
sytuacjach zagrożenia na lotnisku przeprowadzanych w odstępach czasu
nieprzekraczających 3 lat”.

The regulation does not foresee the possibility of “modular tests in the first
year and a a full-scale aerodrome emergency exercise at intervals not
exceeding 3 years”.
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9.2.2 Rozporządzenie nie przewiduje zapewnienia specjalistycznego sprzętu
przeciwpożarowego odpowiedniego do zagrożenia i ryzyka, jeżeli lotnisko
znajduje się w pobliżu terenów wodnych/bagiennych lub trudnego terenu.

The regulation does not foresee the provision of specialist fire-fighting
equipment appropriate to the hazard and risk, where an aerodrome is
located close to water/swampy areas, or difficult terrain.

9.2.4 W rozporządzeniu zastosowano zasady zawarte w pkt 9.2.5 i 9.2.6 do
ustalania poziomu ochrony lotniska. Jednakże operator lotniska może, w
czasie przewidywanej zmniejszonej aktywności lotniska (np. w
szczególnych okresach dnia lub roku), obniżyć poziom ochrony ratowniczo-
gaśniczej zapewniany na lotnisku. Okresy eksploatacji lotniska z
obniżonym poziomem ochrony ratowniczo-gaśniczej powinny być
publikowane w zbiorze informacji lotniczych (AIP) oraz w komunikatach dla
pilota (NOTAM).

The regulation uses the principles contained in 9.2.5 and 9.2.6 for
establishing the level of protection for an aerodrome. However, the
aerodrome operator may, during anticipated periods of reduced activity
(e.g. specific periods of the year or day), reduce the rescue and firefighting
level of protection available at the aerodrome. The periods of aerodrome
operation with reduced rescue and firefighting level of protection should be
published in the aeronautical information publication (AIP) or through
notice to airmen (NOTAM).

9.2.15 Rozporządzenie nie wymaga zapewnienia dodatkowych dostaw wody. The regulation does not require supplementary water supplies to be
available.

9.2.28 Rozporządzenie nie określa określonych czasów reakcji na jakąkolwiek
inną część pola ruchu naziemnego. Czasy reakcji są obliczane i
uwzględniane w lotniskowym planie działania w sytuacjach zagrożenia.

The regulation does not include a certain response times to any other part
of the movement area. The response times are calculated and included in
the aerodrome emergency plan.

9.2.30 Rozporządzenie przewiduje przybycie pojazdów innych niż pojazd
udzielający pierwszej pomocy, uwzględniając czas, w którym powinien
zareagować pierwszy pojazd plus jedna minuta.

The regulation foresees the arrival of vehicles, other from the first
responding vehicle, by taking into account the time that the first vehicle
should respond plus one minute.

9.2.31 Rozporządzenie przewiduje przybycie pojazdów innych niż pojazd
udzielający pierwszej pomocy, uwzględniając czas, w którym powinien
zareagować pierwszy pojazd plus jedna minuta.

The regulation foresees the arrival of vehicles, other from the first
responding vehicle, by taking into account the time that the first vehicle
should respond plus one minute.

9.9.4 Poza przypadkami przewidzianymi w stosownej specyfikacji,
rozporządzenie dopuszcza także obecność innych urządzeń/instalacji po
dokonaniu oceny bezpieczeństwa.

In addition to the cases provided for in the relevant specification, the
regulation also allows the presence of other devices/installations after a
safety assessment.

Rozdział 10 Chapter 10
10.5.8,
10.5.9

Przepisy te mają zastosowanie do operacji na drogach kołowania w
warunkach widzialności wzdłuż drogi startowej (RWR) mniej niż 550 m.

The regulation applies for taxiway operations less than  550 m RVR.

Tom II „Lotniska dla śmigłowców”. Volume II “Heliports”. 
Wydanie piąte, lipiec 2020. Fifth Edition, July 2020.

RÓŻNICE: DIFFERENCES:
Brak. None.
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY
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GEN 1.7.15 Annex 15

Służby Informacji Lotniczej Aeronautical Information Services
Wydanie szesnaste, lipiec 2018, zmiana 42. Sixteenth Edition, July 2018, Amdt 42.

RÓŻNICE: DIFFERENCES:
Rozdział 1 Chapter 1

1.2.2.2 W obszarze FIR EPWW jako model grawitacyjny stosowana jest lokalna
geoida (PL-geoid-2011), a wysokości są podawane w układzie Kronsztad
'86.

Within EPWW FIR the local geoid model (PL-geoid-2011) is applied and
vertical reference frame Kronstadt ‘86 is used as an elevation datum.

Rozdział 5 Chapter 5
5.3.3.4.6 Nie zapewnia się danych o przeszkodach dla stref 2b, 2c i 2d dla lotnisk

regularnie wykorzystywanych w ruchu międzynarodowym.
For aerodromes regularly used by international civil aviation,  obstacle data
are not provided for Areas 2b, 2c and 2d.

5.3.3.4.9 Nie zapewnia się danych o przeszkodach dla strefy 3 dla lotnisk regularnie
wykorzystywanych w ruchu międzynarodowym.

For aerodromes regularly used by international civil aviation,  obstacle data
are not provided for Area 3.

5.3.4 Zbiory danych kartograficznych lotniska nie są opracowywane. Aerodrome mapping data sets are not provided.
5.3.5 Zbiory danych o procedurach wykonywania lotów według wskazań

przyrządów nie są dostarczane.
Instrument flight procedure data sets are not provided.
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GEN 1.7.16 Annex 16

Ochrona środowiska Environmental protection

Tom I - Hałas statków powietrznych Vol. I - Aircraft noise
Wydanie ósme, lipiec 2017, zmiana 13. Eighth Edition, July 2017, Amdt 13.

RÓŻNICE: DIFFERENCES:
Brak. None.

Tom II - Emisje z silników statków powietrznych Vol. II - Aircraft Engine Emissions
Wydanie czwarte, lipiec 2017, zmiana 10. Fourth Edition, July 2017, Amdt 10.

RÓŻNICE: DIFFERENCES:
Brak. None.

Tom III - Emisje CO2 (dwutlenku węgla) z samolotów Vol. III - Aeroplane CO2 Emissions
Wydanie pierwsze, lipiec 2017. First Edition, July 2017.

RÓŻNICE: DIFFERENCES:
Brak. None.

Vol. IV - Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International
Aviation (CORSIA)

Vol. IV - Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International
Aviation (CORSIA)

First Edition, October 2018. First Edition, October 2018.
Wersja w języku polskim niedostępna. Polish version unavailable.

RÓŻNICE: DIFFERENCES:
Brak. None.

GEN 1.7.16-1

20 APR 2023

04/23



AIP POLAND
AIP POLSKA

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

AIRAC effective date
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GEN 1.7.17 Annex 17

Ochrona Security
Wydanie jedenaste, marzec 2020, zmiana 17. Eleventh Edition, March 2020, Amdt 17.

RÓŻNICE: DIFFERENCES:
Brak. None.
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GEN 1.7.18 Annex 18

Bezpieczny transport materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną The Safe Transport of Dangerous Goods by Air
Wydanie czwarte, lipiec 2011, zmiana 12. Fourth Edition, July 2011, Amdt 12.

RÓŻNICE: DIFFERENCES:
Brak. None.

GEN 1.7.18-1

20 APR 2023

04/23



AIP POLAND
AIP POLSKA

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

AIRAC effective date
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GEN 1.7.19 Annex 19

Zarządzanie bezpieczeństwem Safety Management System
Wydanie drugie, lipiec 2016. Second Edition, July 2016.

RÓŻNICE: DIFFERENCES:
Rozdział 3 Chapter 3

3.3.2.1 Wprowadzenie wymagań SMS do Rozporządzenia (UE) nr 1321/2014
stosuje się od dnia 20 lutego 2020 r. dla zatwierdzonych organizacji
obsługowych zapewniających usługi dla operatorów statków
powietrznych, śmigłowców zaangażowanych w międzynarodowy
komercyjny transport lotniczy, zgodnie z Załącznikiem 6, Część I lub
Część III, Rozdział II. Organizacje są zobowiązane do zastosowania się
do tego Rozporządzenia do dnia 20 sierpnia 2021 r.
Niezależnie od wymagań na poziomie unijnym, zgodnie z ustawą z dnia
3 lipca 2002 r. - Prawo Lotnicze, powyższe organizacje są zobowiązane
do posiadania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.

Introduction of SMS requirements into Regulation (EU) No. 1321/2014
shall apply from 20 February 2020 for approved maintenance
organizations providing services to operators of aeroplanes or helicopters
engaged in international commercial air transport, in accordance with
Annex 6, Part I or Part III, Chapter II, respectively. The organizations shall
apply to this Regulation until 20 August 2021.

According to the Act of 3 July 2002 - Aviation Law, the aforementioned
organisations are obligated to maintain a Safety Management System,
regardless of the EU’s requirements.

Wprowadzenie wymagań SMS do Rozporządzenia (UE) nr 748/2012 nie
zostało ukończone dla organizacji odpowiedzialnych za projekt typu i
produkcję: statków powietrznych, silników lub śmigieł zgodnie z
Załącznikiem 8. Oczekuje się, że rozporządzenie zostanie przyjęte z
końcem 2020 lub początkiem 2021 r. i wejdzie w życie w Unii Europejskiej
w 2023 r. Jednakże Rozporządzenie (UE) 2019/897 obowiązuje w
odniesieniu do włączenia weryfikacji zgodności opartej na analizie ryzyka
we wszystkich państwach członkowskich.
Niezależnie od wymagań na poziomie unijnym, zgodnie z ustawą z dnia
3 lipca 2002 r. - Prawo Lotnicze, powyższe organizacje są zobowiązane
do posiadania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.

Introduction of SMS requirements into Regulation (EU) No. 748/2012 is
not yet completed for organisations responsible for the type design and
manufacturer of aircraft, engines or propellers in accordance with Annex 8.
The amendment to Regulation (EU) No. 748/2012 is planned to be
adopted by the end of 2020 or beginning of 2021 and anticipated to be
fully applicable in the EU in 2023. However, Regulation (EU) 2019/897 is
applicable regarding the inclusion of risk-based compliance verification in
all Member States.
According to the Act of 3 July 2002 - Aviation Law, the aforementioned
organisations are obligated to maintain a Safety Management System,
regardless of the EU’s requirements.

Rozdział 4 Chapter 4
4.1.5 Zatwierdzone organizacje obsługowe zapewniające usługi dla operatorów

statków powietrznych, śmigłowców zaangażowanych w międzynarodowy
komercyjny transport lotniczy, zgodnie z Załącznikiem 6, Część I lub
Część III, Rozdział II, mogły zaimplementować SMS-a dobrowolnie. Jak
stwierdzono powyżej dla Załącznika 19, pkt 3.3.2.1 c), takie wymaganie
prawne stosuje się od dnia 20 lutego 2020 r. Oczekuje się, że organizacje
zastosują się do tego Rozporządzenia do dnia 20 sierpnia 2021 r.
Odniesienie: Rozporządzenie (UE) nr 1321/2014.
Niezależnie od wymagań na poziomie unijnym, zgodnie z ustawą z dnia 3
lipca 2002 r. - Prawo Lotnicze, powyższe organizacje są zobowiązane do
posiadania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.

Approved maintenance organisations providing services to operators of
aeroplanes or helicopters engaged in international commercial air
transport, in accordance with Annex 6, Part I or Part III, Chapter II, may
have implemented an SMS on a voluntary basis. However, as stated
above for Annex 19 point 3.3.2.1 c), such legally binding provisions shall
apply from 20 February 2020. The amended Regulation is to be applied by
organisations until 20 August 2021. Reference: Regulation (EU) No. 1321/
2014.
According to the Act of 3 July 2002 - Aviation Law, the aforementioned
organisations are obligated to maintain a Safety Management System,
regardless of the EU’s requirements.

4.1.6 Organizacje odpowiedzialne za projekt typu statku powietrznego, silnika
lub śmigła wskazane w Rozporządzeniu (UE) nr 748/2012 mogły
zaimplementować SMS-a dobrowolnie. Jednakże, jak stwierdzono
powyżej dla Załącznika 19, pkt 3.3.2.1 d), takie wymaganie prawne nie
zostało jeszcze wprowadzone w UE.  Oczekuje się, że Rozporządzenie
wejdzie w życie w 2023 r. Ponadto, Rozporządzenie (UE) nr 897/2019
obowiązuje w odniesieniu do włączenia weryfikacji zgodności opartej na
analizie ryzyka we wszystkich państwach członkowskich.
Niezależnie od wymagań na poziomie unijnym, zgodnie z ustawą  z dnia 3
lipca 2002 r. - Prawo Lotnicze, powyższe organizacje są zobowiązane do
posiadania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.

Organisations responsible for the type design of aircraft, engines or
propellers in accordance with Regulation (EU) No. 748/2012 may have
implemented an SMS on a voluntary basis. However, as stated above for
Annex 19 point 3.3.2.1 d), such legally binding provisions are not yet
applicable in the EU. The amended Regulation is anticipated to be
applicable as of 2023. Moreover, Regulation (EU) No. 897/2019 is
applicable regarding the inclusion of risk-based compliance verification in
all Member States.
According to the Act of 3 July 2002 - Aviation Law, the aforementioned
organisations are obligated to maintain a Safety Management System,
regardless of the EU’s requirements.

4.1.7 Organizacje odpowiedzialne za produkcję statków powietrznych, silników
lub śmigieł wskazane w Rozporządzeniu (UE) nr 748/2012 mogły
zaimplementować SMS-a dobrowolnie. Jednakże, jak stwierdzono
powyżej dla Załącznika 19, pkt 3.3.2.1 d), takie wymaganie prawne nie
zostało jeszcze wprowadzone w UE. Oczekuje się, że rozporządzenie
wejdzie w życie w 2023 r. Ponadto, Rozporządzenie (UE) nr 897/2019
obowiązuje w odniesieniu do włączenia weryfikacji zgodności opartej na
analizie ryzyka we wszystkich państwach członkowskich.
Niezależnie od wymagań na poziomie unijnym, zgodnie z ustawą     z dnia
3 lipca 2002 r. - Prawo Lotnicze, powyższe organizacje są zobowiązane
do posiadania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.

Organisations responsible for the manufacture of aircraft, engines or
propellers in accordance with Regulation (EU) No. 748/2012 may have
implemented an SMS on a voluntary basis. However, as stated above for
Annex 19 point 3.3.2.1 d), such legally binding provisions are not yet
applicable in the EU. The amended Regulation is anticipated to be
applicable as of 2023. Moreover, Regulation (EU) No. 897/2019 is
applicable regarding the inclusion of risk-based compliance verification in
all Member States.
According to the Act of 3 July 2002 - Aviation Law, the aforementioned
organisations are obligated to maintain a Safety Management System,
regardless of the EU’s requirements.
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GEN 1.7.4444 Doc 4444

RÓŻNICE: DIFFERENCES:
Cała treść Procedur Służb Żeglugi Powietrznej - Zarządzanie
Ruchem Lotniczym (PL-4444)

A whole content of Procedures for Air Navigation Services - Air
Traffic Management (Doc 4444)

Przepisy dotyczące służby doradczej ruchu lotniczego nie mają
zastosowania w polskiej przestrzeni powietrznej.

Regulations related to advisory service are not applicable within Polish
airspace.

Przepisy dotyczące automatycznego zależnego dozorowania (ADS) nie
mają zastosowania w polskiej przestrzeni powietrznej.

Regulations related to Automatic Dependent Surveillance (ADS) are not
applicable within Polish airspace.

Rozdział 12 Chapter 12
12.3.1.1 Podczas określania prędkości lub wysokości we frazeologii angielskiej

należy unikać stosowania słowa TO bezpośrednio przed wartościami
liczbowymi.

When specifying the speed or altitude in English phraseology the word TO
shall be avoided before numerical values.

W celu zminimalizowania prawdopodobieństwa nieporozumienia
wynikającego z podobnego brzmienia angielskich słów TO i TWO.

In order to minimise the possibility of confusion as a result of the similar
sounding of the English words TO and TWO.

12.3.1.2 Podczas określania wysokości bezwzględnej we frazeologii polskiej i
angielskiej należy stosować słowo ALTITUDE przed wartościami
liczbowymi.

When specifying the altitude in Polish and English phraseology the word
ALTITUDE shall be used before numerical values.

W celu zminimalizowania prawdopodobieństwa nieporozumienia
wynikającego z podobnego brzmienia angielskich słów TO i TWO.

In order to minimise the possibility of confusion as a result of the similar
sounding of the English words TO and TWO.

12.1.4.15 W Polsce zwrotu DRUGI KRĄG używa się wyłącznie w sytuacji
wydawania instrukcji przejścia na drugi krąg lub podjęcia takiej decyzji
przez dowódcę statku powietrznego. W każdej innej sytuacji używa się
zwrotu NIEUDANE PODEJŚCIE (np. BĄDŹ GOTOWY NA NIEUDANE
PODEJŚCIE).

In Poland, the phrase GO AROUND shall be used only when the pilot-in-
command is instructed or decides to go around. In any other situation the
phrase MISSED APPROACH (e.g. BE READY FOR MISSED
APPROACH) shall be used.

Użycie zwrotu DRUGI KRĄG w celach informacyjnych może być mylnie
zinterpretowane przez pilota jako polecenie wykonania procedury
przejścia na drugi krąg.

The use of the phrase GO AROUND for information could be
misinterpreted by the pilot as instruction to actually carry out a go-around
procedure.

12.1.2.3 W Polsce nie stosuje się frazeologii POZIOM [LOTU] JEDEN ZERO
ZERO (ICAO). W Polsce poziomy lotu składające się z pełnych setek
należy wymawiać tak, jak w języku potocznym, tj. POZIOM [LOTU] STO.

In Poland, the phraseology [FLIGHT] LEVEL ONE ZERO ZERO (ICAO)
shall not be used. In Poland, flight levels consisting of whole hundreds
shall be pronounced as in colloquial language, i.e. [FLIGHT] LEVEL ONE
HUNDRED.

W celu zminimalizowania ryzyka pomylenia sąsiadujących poziomów lotu
JEDEN ZERO ZERO i JEDEN JEDEN ZERO podczas zajmowania
wysokości zezwolonej.

In order to minimise the probability of confusing the adjacent flight levels
ONE ZERO ZERO and ONE ONE ZERO when reaching the cleared
altitude.

12.3.1.4 W Polsce słowo MONITORUJ oznacza przesłuchaj (częstotliwość) (ICAO)
lub zmień częstotliwość zgodnie z instrukcją i czekaj na wywołanie (przez
wskazany organ ATS).

In Poland, the word MONITOR shall mean listen out (on the frequency)
(ICAO) or change the frequency as instructed and wait for being called (by
the relevant ATS unit).

Zwrot STANDBY FOR (częstotliwość) (ICAO) może zostać zrozumiany
jako czekaj na polecenie zmiany częstotliwości.

The phrase STANDBY FOR (frequency) (ICAO) could be interpreted as
wait for being instructed to change the frequency.
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GEN 1.7.8168 Doc 8168

RÓŻNICE: DIFFERENCES:
Brak. None.
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AIRAC effective date

AIRAC AMDT

GEN 1.7.10066 Doc 10066

RÓŻNICE: DIFFERENCES:
Informacje o lotniskach, na których odbywa się ruch VFR, publikowane są
w AIP VFR, w części AD 4.

Information on aerodromes where VFR traffic is permitted is published in
AIP VFR, part AD 4.

Rozdział 6 Chapter 6
6.1.4.3 Dla stref niebezpiecznych już ustanowionych i opublikowanych w AIP

Polska planowane czasy aktywności są rozpowszechniane depeszą
NOTAM nie później niż dzień wcześniej.

For danger areas already established and published in AIP Poland, the
planned activity times are promulgated by NOTAM not later than a day in
advance. 

6.1.4.3 W przypadku wprowadzenia strefy ograniczonej ze względu na potrzeby
przeprowadzenia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa
państwa lub porządku publicznego, zapobieganie skutkom klęsk
żywiołowych lub ich usuwanie, ratowanie życia lub zdrowia ludzkiego,
NOTAM o ustanowieniu i aktywności strefy R jest publikowany
niezwłocznie, bez konieczności zachowania siedmiodniowego
wyprzedzenia.

In case of introducing a restricted area for conducting activities for the
state security or public order, prevention or removal of the consequences
of natural disasters, saving the life or health of people, NOTAM on
establishing and activity of an R area is published immediately, without the
necessity to give seven days’ advance notice.
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