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GEN 3. SŁUŻBY
SERVICES

3.1 SŁUŻBY INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICES

3.1.1 SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA RESPONSIBLE SERVICE
Służba informacji lotniczej (AIS) w Polsce zapewniana jest przez
Polską Agencję Żeglugi Powietrznej za pomocą jednostek
organizacyjnych wymienionych poniżej.

The aeronatical information service (AIS) in Poland is provided by the Polish Air
Navigation Services Agency through organisational units listed below.

Dział Zarządzania Informacją 
Lotniczą

Aeronautical Information 
Management Unit

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

Tel.: +48-22-574-5625, +48-81-452-5625 Phone: +48-22-574-5625, +48-81-452-5625
Faks: +48-22-574-5619, +48-81-452-5619 Fax: +48-22-574-5619, +48-81-452-5619
E-mail: ais.poland@pansa.pl E-mail: ais.poland@pansa.pl
www: http://www.ais.pansa.pl www: http://www.ais.pansa.pl
AFS: EPWWYOYX AFS: EPWWYOYX

Zespół Publikacji i Weryfikacji 
Dokumentacji ATM/CNS

+48-22-574-5624, +48-81-452-5624 Publication and ATM/CNS 
Documentation Verification Team 

+48-22-574-5624, +48-81-452-5624

Zespół Systemów Informacji 
Przestrzennej

+48-22-574-5694, +48-81-452-5694 Geographic Information Systems 
Team

+48-22-574-5694, +48-81-452-5694

Zespół Baz Danych Systemów AIM/
ATM

+48-22-574-5750, +48-81-452-5750 AIM/ATM Systems Databases Team +48-22-574-5750, +48-81-452-5750

Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek
0700-1500 (0600-1400) UTC 1)

Working hours: Monday - Friday
0700-1500 (0600-1400) UTC 1)

Międzynarodowe Biuro NOTAM (NOF 
Warszawa) – Dyżurny Supervisor:

+48-22-574-7174, +48-81-452-7174
+48-22-574-7177, +48-81-452-7177

International NOTAM Office (NOF 
Warszawa) – Duty Supervisor:

+48-22-574-7174, +48-81-452-7174
+48-22-574-7177, +48-81-452-7177

Faks: +48-22-574-7179, +48-81-452-7179 Fax: +48-22-574-7179, +48-81-452-7179
E-mail: nof@pansa.pl E-mail: nof@pansa.pl
AFS: EPWWYNYX AFS: EPWWYNYX
Godziny pracy: H24 Working hours: H24

Dział Biuro Odpraw Załóg (ARO): +48-22-574-7173, +48-81-452-7173 ATS Reporting Office (ARO) Unit: +48-22-574-7173, +48-81-452-7173
Faks: +48-22-574-7188, +48-81-452-7188 Fax: +48-22-574-7188, +48-81-452-7188
E-mail: aro@pansa.pl E-mail: aro@pansa.pl
AFS: EPWWZPZX AFS: EPWWZPZX

1) - patrz GEN 2.1 1) - see GEN 2.1

Stosuje się standardy, zalecane praktyki i procedury zawarte w następujących
dokumentach:

Standards, Recommended Practices and Procedures contained in the following
documents are applied:

2017/373 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1
marca 2017 r. ustanawiające wspólne wymogi dotyczące
instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/
służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe
zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi,
uchylające rozporządzenie (WE) nr 482/2008,
rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr
1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniające
rozporządzenie (UE) nr 677/2011 (Dz.U. L 62 z 8.3.2017 z
późn. zm.)

2017/373 Commission Implementing Regulation (EU) 2017/373 of 1
March 2017 laying down common requirements for providers
of air traffic management/air navigation services and other air
traffic management network functions and their oversight,
repealing Regulation (EC)No 482/2008, Implementing
Regulations (EU) No 1034/2011, (EU) No 1035/2011 and
(EU) 2016/1377 and amending Regulation (EU) No 677/2011
(UE) nr 677/2011 (OJ L 62 of 8.3.2017 with later
amendments).

Załącznik 4 Mapy lotnicze Annex 4 Aeronautical Charts
Załącznik 15 Służby informacji lotniczej Annex 15 Aeronautical Information Services
Doc 8126 Podręcznik służb informacji lotniczej Doc 8126 Aeronautical Information Services Manual
Doc 8697 Podręcznik map lotniczych Doc 8697 Aeronautical Chart Manual
Doc 10066 Procedury służb żeglugi powietrznej – Zarządzanie

informacją lotniczą
Doc 10066 Procedures for Air Navigation Services – Aeronautical

Information Management
Doc 8400 Procedury służb żeglugi powietrznej – Skróty i kody

stosowane w międzynarodowym lotnictwie cywilnym PANS-
ABC

Doc 8400 Procedures for Air Navigation Services – ICAO Abbreviations
and Codes
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Odstępstwa od ww. przepisów - patrz GEN 1.7. Differences from the provisions mentioned above - see GEN 1.7.
3.1.2 OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI AREA OF RESPONSIBILITY

AIS Polska odpowiada za dostarczanie danych i informacji lotniczych
niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa, regularności i efektywności
żeglugi powietrznej w FIR Warszawa.

AIS Poland is responsible for the provision of aeronautical data and
aeronautical information necessary for the safety, regularity and efficiency
of air navigation within Warszawa FIR.

3.1.3 ZBIÓR INFORMACJI LOTNICZYCH AERONAUTICAL PUBLICATIONS
AIS Polska zapewnia produkty informacji lotniczej określone w Załączniku
15 ICAO i wydawane w ustandaryzowanej formie. Produktami informacji
lotniczej są:

AIS Poland provides aeronautical information products defined in ICAO
Annex 15 and issued in a standard form. The aeronautical information
products are:

- Zbiór Informacji Lotniczych (AIP), włącznie ze Zmianami i
Suplementami do AIP (patrz GEN 0.1 i pkt 3.1.3.1 poniżej);

- Aeronautical Information Publication (AIP), including
Amendments and Supplements (see GEN 0.1 and item 3.1.3.1
below);

- Biuletyny Informacji Lotniczej (AIC) (patrz pkt 3.1.3.2 poniżej); - Aeronautical Information Circular (AIC) (see item 3.1.3.2 below);
- Mapy lotnicze (patrz GEN 3.2); - Aeronautical charts (see GEN 3.2);
- depesze NOTAM (patrz pkt 3.1.3.3), oraz - NOTAM (see item 3.1.3.3), and
- cyfrowe zbiory danych (patrz pkt 3.1.6). - digital data sets (see item 3.1.6).

3.1.3.1 Zbiór Informacji Lotniczych (AIP Polska) jest publikacją zawierającą
informacje o charakterze trwałym, które mają istotne znaczenie dla żeglugi
powietrznej w FIR Warszawa. Do AIP Polska wydawane są Zmiany i
Suplementy.

The Aeronautical Information Publication (AIP Poland) contains information
of a lasting character essential to air navigation within the Warszawa FIR.
AIP Poland is updated with Amendments and Supplements. 

Zmiany do AIP dotyczą wprowadzenia, usunięcia lub aktualizacji informacji
o charakterze stałym. Suplementy do AIP wprowadzają zmiany
tymczasowe długotrwałe (3 miesiące i dłużej) lub krótkotrwałe, ale
zawierające obszerny tekst i/lub rysunki, które dotyczą treści stałych AIP.
Zmiany do AIP i Suplementy do AIP są numerowane osobno.

AIP Amendments concern the introduction, removal or update of
information of permanent character. AIP Supplements introduce temporary
changes of long duration (more than three months) or changes of short
duration but containing extensive text and/or graphics which affect the
contents of AIP Poland. AIP Amendments and Supplements have separate
numbering.

AIP Polska, AIP VFR Polska oraz MIL AIP Polska (patrz GEN 0.1)
dostępne są w formacie PDF z możliwością wydruku. AIP Polska
publikowany jest również w formacie HTML jako eAIP Polska.

AIP Poland, AIP VFR Poland and MIL AIP Poland (see GEN 0.1) are
available as printable PDF files. AIP Poland is also published in HTML
format as eAIP Poland.

3.1.3.2 Biuletyn Informacji Lotniczej (AIC) to zawiadomienie zawierające
informacje o charakterze niekwalifikującym ich do włączenia do Zbioru
Informacji Lotniczych lub ogłoszenia za pośrednictwem NOTAM, lecz
dotyczące bezpieczeństwa lotów, żeglugi powietrznej lub zagadnień natury
technicznej, administracyjnej albo prawnej.
Lista  kontrolna  aktualnych  AIC  jest  podawana  na  każdej  stronie
tytułowej Zmiany do AIP oraz w każdym AIC.

An Aeronautical Information Circular (AIC) is a notice containing
information that does not qualify for the origination of a NOTAM or for
inclusion in the AIP, but which relates to flight safety, air navigation,
technical, administrative or legislative matters.

A checklist of current AIC is provided on each AIP Amendment cover page
and each AIC.

3.1.3.3 NOTAM to wiadomość rozpowszechniana za pomocą środków
telekomunikacyjnych, zawierająca informacje (nt. ustanowienia, stanu lub
zmian urządzeń lotniczych, służb, procedur, a także o niebezpieczeństwie),
których znajomość we właściwym czasie jest istotna dla personelu
związanego z operacjami lotniczymi.

NOTAM is a notice distributed by means of telecommunication containing
information concerning the establishment, condition or change in any
aeronautical facility, service, procedure or hazard, the timely knowledge of
which is essential to personnel concerned with flight operations.

Międzynarodowe Biuro NOTAM (NOF) Warszawa publikuje informacje
wyłącznie w formacie NOTAM zgodnym z ICAO Doc 10066, załącznik 3
oraz procedurami opisanymi w dokumencie OPADD (Wytyczne
Eurocontrol dla procedur operacyjnych dla dynamicznych danych AIS).

The International NOTAM Office (NOF) Wraszawa publishes information
exclusively in the format compliant with ICAO Doc 10066, Appendix 3 and
procedures described in the Eurocontrol Guidelines for Operating
Procedures for AIS Dynamic Data (OPADD).

Międzynarodowe Biuro NOTAM (NOF) tworzy NOTAM bezpośrednio do
Europejskiej Bazy Danych AIS (EAD) poprzez wydzieloną sieć.
Dystrybucja NOTAM jest wykonywana przez EAD na adresy AFTN
zgodnie z listą zarządzaną przez NOF.

The International NOTAM Office (NOF) creates NOTAM directly to the
European AIS Data Base (EAD) via a dedicated network. NOTAM
distribution is conducted by EAD according to AFTN addresses list
managed by NOF.

NOTAM są rozpowszechniane w piętnastu seriach: NOTAM are promulgated in fifteen series:

Serie NOTAM (Język)/       
NOTAM Series (Language)

Zawartość/Content

A (EN) / P (PL) Informacje o lotniskach/Information on aerodromes: EPGD, EPKK, EPPO, EPWA.

B (EN) Lotniska wojskowe/MIL aerodromes: EPCE, EPDE, EPKS, EPLK, EPMM, EPPW, EPSN.
Dostawcą danych i organem odpowiedzialnym za weryfikację danych na temat lotnisk wojskowych jest Wojskowe Biuro NOTAM,
Międzynarodowe Biuro NOTAM (NOF) Warszawa odpowiada za właściwą ich dystrybucję./The Military NOTAM Office is responsible
for supplying verified data concerning military aerodromes. The International NOTAM Office (NOF) Warszawa is responsible only for
proper distribution of this information.

C (EN) / M (PL) Informacje trasowe z wyłączeniem trasowych ostrzeżeń nawigacyjnych oraz trasowych przeszkód publikowanych serią D./En-route
information excluding information on en-route navigation warnings and en-route obstacles which are published as series D.

D (EN) / N (PL) Trasowe ostrzeżenia nawigacyjne włącznie z informacjami o ograniczeniach przestrzeni powietrznej, informacje o przeszkodach
trasowych./En-route navigation warnings including airspace restrictions, en-route obstacles.

E (EN) / U (PL) Informacje o lotniskach/Information on aerodromes: EPBY, EPLB, EPLL, EPRZ, EPSC, EPSY, EPZG.
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H (EN) / L (PL) Informacje o lotniskach/Information on aerodromes: EPKT, EPMO, EPRA, EPWR.

F (EN) Lotniska wojskowe/MIL aerodromes: EPDA, EPIR, EPLY, EPMB, EPMI, EPOK, EPPR, EPTM.
Dostawcą danych i organem odpowiedzialnym za weryfikację danych na temat lotnisk wojskowych jest Wojskowe Biuro NOTAM,
Międzynarodowe Biuro NOTAM (NOF) Warszawa odpowiada za właściwą ich dystrybucję./The Military NOTAM Office is responsible
for supplying verified data concerning military aerodromes. The International NOTAM Office (NOF) Warszawa is responsible only for
proper distribution of this information.

G (EN) / J (PL) Informacje o lotniskach i lądowiskach opublikowanych w AIP VFR/Information on aerodromes and airfields published in VFR AIP.

S (EN) NOTAM oddzielnej serii, zawiadamiający przy użyciu standardowego formularza dla podawania warunków panujących na
nawierzchni, o zaistnieniu lub ustaniu istnienia warunków niebezpiecznych w obrębie pola ruchu naziemnego, spowodowanych
przez śnieg, lód, topniejący śnieg, szron, stojącą wodę lub wodę związaną ze śniegiem, topniejącym śniegiem, lodem, szronem.
SNOWTAM są sporządzane zgodnie z obowiązującym formularzem SNOWTAM./A special series NOTAM given in a standard format
providing a surface condition report notifying the presence or cessation of hazardous conditions due to snow, ice, slush, frost,
standing water or water associated with snow, slush, ice or frost on the movement area. SNOWTAM are created according to
SNOWTAM format.

Każdy NOTAM jest zaopatrzony w oznacznik serii rozpoczynającej się od
numeru 0001 o godzinie 0000 UTC w dniu 01 stycznia każdego roku.

Each NOTAM is assigned to a serial starting with No 0001 at 0000 UTC on
01 January each year.

Lista kontrolna aktualnych NOTAM jest publikowana 2. dnia każdego
miesiąca.

A check list of valid NOTAM is published on the 2nd day of every month.

Zestawienia treściowe NOTAM serii A/P, B, C/M, D/N, E/U, H/L, F oraz G/J
nie są wydawane. Zainteresowani użytkownicy mogą otrzymać aktualne
zestawienie ważnych NOTAM obowiązujących w FIR WARSZAWA na
żądanie zgłoszone do Biura NOTAM z wyprzedzeniem co najmniej 60
minut. Zestawienie to będzie wysyłane faksem lub pocztą e-mail.

Summaries of NOTAM series A/P, B, C/M, D/N, E/U, H/L, F and G/J are not
issued. All interested users may obtain summary of NOTAM currently valid
within the WARSZAWA FIR at the request submitted to the NOTAM Office
at least 60 minutes in advance. The summary will be sent by fax or e-mail.

Zagraniczne NOTAM są dostępne za pośrednictwem EAD i mogą być
zamawiane w Biurach Odpraw Załóg (ARO) patrz punkt 3.1.5.

Foreign NOTAM are available through EAD and can be requested in ATS
Reporting Office (ARO) see point 3.1.5. 

3.1.3.4 AIS Polska odpowiada za dystrybucję produktów informacji lotniczej,
udostępnianych w subskrybcji:

AIS Poland is responsible for the distribution of the publications delivered
as subscription:

a) bezpłatnie (dotyczy wyłącznie AIP): a) free of charge (for AIP only):
do Sekretariatu ICAO oraz krajowych władz i służb lotniczych, to the ICAO Headquarters, national aeronautical authorities and

services,
b) na zasadzie wzajemności (dotyczy wyłącznie AIP): b) on a reciprocal basis (for AIP only):

do AIS innych państw, przyjmując, że liczba egzemplarzy AIP
wymienianych na tej zasadzie jest taka sama,

to the AIS of other States, assuming that the number of exchanged
copies is equal,

c) odpłatnie: c) payable:
dla wszystkich pozostałych odbiorców. for all other subscribers.

Ceny produktów informacji lotniczej (produktów AIS) zawarte są w cenniku
opublikowanym na stronie: www.ais.pansa.pl.

The prices of aeronautical information products (AIS products) are
published at: www.ais.pansa.pl.

Zamówienia na produkty AIS oraz inne sprawy dotyczące dystrybucji
produktów informacji lotniczej należy składać do:

Orders for AIS products and other inquiries related to the distribution of
aeronautical information products shall be submitted to: 

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

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

Tel.: +48-22-574-5621, +48-81-452-5621 Phone: +48-22-574-5621, +48-81-452-5621
E-mail: ais.poland@pansa.pl E-mail: ais.poland@pansa.pl
www: http://www.ais.pansa.pl www: http://www.ais.pansa.pl

W celu kontynuowania w kolejnym roku kalendarzowym prenumeraty
niezbędne jest ponowne złożenie zamówienia.

For renewal of subscription for the following calendar year, a subscription
order resubmission is necessary. 

Zamówienia należy składać poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza
Zamówienia dostępnego na stronie www.ais.pansa.pl.

The orders shall be submitted by completing and sending an Order Form
accessible from the website www.ais.pansa.pl.

Zamówienie na kolejny rok kalendarzowy powinno dotrzeć do AIS Polska
w terminie do 30 października roku poprzedzającego rok prenumeraty lub
innej daty wskazanej przez AIS Polska.

The subscription order for the following calendar year shall be delivered to
AIS Poland by 30th October of the year preceeding the year of subscription
or another date indicated by AIS Polska. 

Faktury za roczną prenumeratę są wystawiane w pierwszym kwartale roku,
którego prenumerata dotyczy.

Invoices for annual subscription are issued in the first quarter of a
subscription year.

Opłata za prenumeratę roczną powinna być dokonana najpóźniej do dnia
wskazanego na fakturze. W wypadku przekroczenia tego terminu AIS
Polska zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania dystrybucji
produktów AIS aż do chwili całkowitego uregulowania należności.

Payment for subscription should be made not later than on the day
indicated in the invoice for the year given. In case this date would be
exceeded, AIS Poland reserves the right to temporarily suspend the
delivery of AIS products until the amount due is paid in full.

O planowanym wstrzymaniu subskrypcji oraz jego powodzie AIS Polska
informuje odbiorcę oddzielnym pismem lub wiadomością e-mail.

AIS Poland notifies the subscriber on planned subscription suspension
stating the reason in a separate letter or e-mail.

W wypadku wcześniejszej rezygnacji z subskrybcji (to jest przed upływem
okresu jej trwania) wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.

In case cancellation of subscription has been received before the end of
subsription period, the payment will not be reimbursed.
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Wszystkie rozliczenia i reklamacje finansowe oraz korespondencję,
włącznie z fakturami, należy kierować do komórki odpowiedzialnej tj. Biura
Finansów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na adres e-mail:
aerosales@pansa.pl.

All financial remittances, claims or correspondence, including invoices,
shall be addressed to the Financial Bureau of the Polish Air Navigation
Services Agency, to the e-mail address: aerosales@pansa.pl.

Przesłanie dokumentów finansowych na inny adres może spowodować
opóźnienia, na skutek których może nastąpić zawieszenie świadczenia
usług, prenumeraty itp.

Delays caused by sending the documents to an address other than
specified below may result in suspension of services, subscription etc.

Wszelkie nadpłaty powstałe na skutek wniesionych opłat będą zaliczane
na poczet przyszłych wpłat dokonywanych w latach następnych lub ulegną
zwrotowi.

All overpayment from the effected payments will be credited to the future
payments of the next years or will be reimbursed.

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

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

Tel.: +48-22-574-6227, +48-81-452-6227 Phone: +48-22-574-6227, +48-81-452-6227
Faks: +48-22-574-6229, +48-81-452-6229 Fax: +48-22-574-6229, +48-81-452-6229
E-mail: aerosales@pansa.pl E-mail: aerosales@pansa.pl

3.1.4 SYSTEM AIRAC AIRAC SYSTEM
3.1.4.1 Wszystkie Zmiany i Suplementy do AIP Polska są wydawane w dniach

publikacji cyklu AIRAC i obowiązują od daty podanej na stronie tytułowej
danej Zmiany.

All Amendments and Supplements to AIP Poland are issued in accordance
with AIRAC cycle publication dates and become effective on the date
indicated on the Amendment cover sheet.

Zmiany AIRAC są wysyłane z wyprzedzeniem co najmniej 42-dniowym, tak
by dotarły do odbiorców na co najmniej 28 dni przed datą ich wejścia w
życie.

AIRAC Amendments are distributed at least 42 days in advance in a way
so that they reach recipients at least 28 days in advance of their effective
date.

W przypadku planowanych znaczących zmian wymagających
wcześniejszego zawiadomienia, Zmiany AIRAC są wysyłane z takim
wyprzedzeniem, aby dotarły do odbiorców na co najmniej 56-dni (2 cykle
AIRAC) przed ich datą wejścia w życie.

In cases where major changes are planned, the AIRAC Amendments are
sent with a distribution date of at least 56 days in advance of the effective
date (2 AIRAC cycles).

3.1.4.2 W dniu publikacji wydawany jest TRIGGER NOTAM zawierający krótki opis
informacji publikowanej w cyklu AIRAC z odniesieniem do odpowiedniego
numeru Zmiany do AIP lub numeru Suplementu do AIP. NOTAM ten
obowiązuje przez 14 dni począwszy od odpowiedniej daty ważności
AIRAC.

On the publication date TRIGGER NOTAM containing a brief description of
information published in the AIRAC cycle with reference to the appropriate
AIP Amendment number or AIP Supplement number is issued. The
NOTAM is valid for 14 days beginning from the appropriate AIRAC effective
date.

3.1.4.3 Zawiadomienie NIL jest wydawane w ten sam sposób. NIL notification is issued in the same way.
3.1.4.4 Daty cyklu AIRAC w roku kalendarzowym 2023 The AIRAC cycle dates schedule for the year 2023

Data rozpoczęcia obowiązywania danych

Effective date

Data dostarczenia danych do Zmiany AIRAC

Deadline for AIRAC Amendment

Data publikacji TRIGGER NOTAM

Publication date of TRIGGER NOTAM
2023-01-26 2022-11-10 2022-12-15

2023-02-23 2022-12-08 2023-01-12

2023-03-23 2023-01-05 2023-02-09

2023-04-20 2023-02-02 2023-03-09

2023-05-18 2023-03-02 2023-04-06

2023-06-15 2023-03-30 2023-05-04

2023-07-13 2023-04-27 2023-06-01

2023-08-10 2023-05-25 2023-06-29

2023-09-07 2023-06-22 2023-07-27

2023-10-05 2023-07-20 2023-08-24

2023-11-02 2023-08-17 2023-09-21

2023-11-30 2023-09-14 2023-10-19

2023-12-28 NIL 2023-11-16

2024-01-25 2023-11-09 2023-12-14

3.1.5 SŁUŻBY INFORMACJI PRZED LOTEM NA LOTNISKACH/
LOTNISKACH DLA ŚMIGŁOWCÓW

PRE-FLIGHT INFORMATION SERVICE AT AERODROMES/HELIPORTS

Biuletyny Informacji Przed Lotem (PIB) są dostępne w następujących
Biurach Odpraw Załóg:

Pre-flight Information Bulletins (PIB) are available in the following ATS
Reporting Offices:

EPGD, EPKT, EPKK, EPPO, EPRZ, EPWA, EPWR. EPGD, EPKT, EPKK, EPPO, EPRZ, EPWA, EPWR.
Biuletyny Informacji Przed Lotem są przygotowywane przez Europejską
Bazę Danych AIS (EAD) dla wszystkich lotów na żądanie.

Pre-flight Information Bulletins are prepared by the European AIS
Database (EAD) for all flights on request.
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AIRAC effectiv
Biuletyny odebrane bezpośrednio w wyżej wymienionych Biurach Odpraw
Załóg są przeznaczone do użytku operacyjnego.

Bulletins received directly in the ATS Reporting Offices mentioned above
are designated for operational use.

Na żądanie Biura Odpraw Załóg mogą zlecić przygotowanie i przesłanie
gotowego Biuletynu Informacji Przed Lotem na wskazany przez
użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) lub numer faksu,
jednakże wykorzystanie takiego Biuletynu do przygotowania lotu jest,
zgodnie z polityką EAD, wyłącznie na własną odpowiedzialność
użytkownika.

On request, the ATS Reporting Offices may order to prepare a Pre-flight
Information Bulletin and send it to the e-mail address or fax number
specified by the user. However, the use of such a Pre-flight Information
Bulletin for flight preparation is, according to EAD policy, under the sole
responsibility of the user.

Biuletyn Informacji Przed Lotem dostępny jest także w ramach
oprogramowania IWB (Integrated Web Briefing) (iwb.pansa.pl). Usługa
dostępna jest dla zarejestrowanych użytkowników. Źródłem danych dla
IWB jest EAD oraz Międzynarodowe Biuro NOTAM.

The Preflight Information Bulletin is also available through the IWB
(Integrated Web Briefing) (iwb.pansa.pl). The service is available for
registered users. The data sources for the IWB are the EAD and
International NOTAM Office.

Biuletyny zawierają informacje o charakterze stałym, wprowadzone w życie
w ciągu ostatnich 90 dni oraz dostępne informacje o charakterze
tymczasowym ważne w dniu wykonania lotu.

Pre-flight Information Bulletins contain permanent information that has
become effective within the last 90 days and available temporary
information valid on the date of flight.

Biuletyn dostępny jest bezpłatnie. The Bulletin is free of charge.
3.1.6 CYFROWE ZBIORY DANYCH DIGITAL DATA SETS
3.1.6.1 Opis dostępnych i niedostępnych cyfrowych zbiorów danych: Description of the available and not available data sets:

Tytuł zbioru danych/
Data set title Zbiór danych AIP (AIXM 5.1) / AIP data set (AIXM 5.1)

Krótki opis/Short 
description

Dane lotnicze zawarte w polskim zbiorze danych AIP są gromadzone i publikowane zgodnie z wymaganiami Załącznika 15 ICAO. Zbiór danych
jest pełnym zbiorem danych i zawiera następujące cechy danych lotniczych: / The aeronautical data of the Polish AIP data set sample are
collected and published according to ICAO Annex 15. This data set is a full data set and it contains the following aeronautical data features: 
- Aerodrome data;
- Airspace data;
- ATS and other routes data;
- Navaid data;
- Other information data;
a także wspólne cechy danych, takie jak: / as well as shared characteristics of data such as:
- Schedule;
- Geometry.

Uwzględnione 
przedmioty danych/
Data subjects

Zbiór danych AIP zawiera następujące cechy danych lotniczych (jeśli dotyczy): / The AIP data set contains the following aeronautical data
features (if applicable):
a) ATS airspace (type, name, lateral limits, vertical limits, class of airspace);
b) Special activity airspace (type, name, lateral limits, vertical limits, restriction, activation);
c) Route (identifier prefix, designator, flight rules);
d) Route segment (navigation specification from point to point, track, length, upper limit, lower limit, minimum en-route altitude (MEA), minimum
obstacle clearance altitude (MOCA), direction of cruising level, reverse direction of cruising level));
e) Waypoint - en-route (identification, location, formation);
f) Aerodrome/Heliport (ICAO location indicator, name, designator IATA, served city, certified ICAO, certification date, certification expiration
date, control type, field elevation, reference temperature, magnetic variation, reference point);
g) Runway (designator, nominal length, nominal width, surface type, strength);
h) Runway Direction (designator, true bearing, threshold, take off run available (TORA), take-off distance available (TODA), accelerate-stop
distance available (ASDA), landing distance available (LDA);
i) FATO (designation, length, width, threshold point);
j) TLOF (designator, centre point, length, width, surface type);
k) Radio navigation aid (type, identification, name, aerodrome/heliport served, hours of operation, magnetic variation, frequency/channel,
position, elevation, magnetic bearing, true bearing, zero bearing direction).
Limitations:
Lack of minimum objects and attributes indicated in Commission Implementing Regulation (EU) 469/2020:
- Route segment (required navigation performance),
- Runway Direction (rejected TODA (for helicopters),
- Waypoint en-route (reporting requirement).

Zakres geograficzny/
Geographical scope

FIR EPWW

Ograniczenia i uwagi/
Limitations and 
remarks

Ograniczenia w dostępie: tylko dla subskrybentów. / Access restrictions: For subscribers only.
Ograniczenia w użytkowaniu:
https://www.ais.pansa.pl/o-ais/zastrzezenia-prawne/
https://www.ais.pansa.pl/publikacje/zasady-ochrony-praw-autorskich/
Limitation on the use:
https://www.ais.pansa.pl/en/about-ais/disclaimer/
https://www.ais.pansa.pl/en/publications/copyright-policy/
Ograniczenia ze względu na bezpieczeństwo danych: należy sprawdzić dołączone sumy kontrolne CRC32 i MD5./
Security restrictions: check attached CRC32 and MD5 checksums.

Tytuł zbioru danych/
Data set title Zbiór danych o terenie / Terrain data set

Krótki opis/Short 
description

Niedostępny/Not AVLB
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
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Uwzględnione 
przedmioty danych/
Data subjects

Niedostępny/Not AVLB

Zakres geograficzny/
Geographical scope

Niedostępny/Not AVLB

Ograniczenia i uwagi/
Limitations and 
remarks

Niedostępny/Not AVLB *)

Tytuł zbioru danych/
Data set title Zbiory danych kartograficznych lotniska / Aerodrome mapping data sets

Krótki opis/Short 
description

Niedostępny/Not AVLB

Uwzględnione 
przedmioty danych/
Data subjects

Niedostępny/Not AVLB

Zakres geograficzny/
Geographical scope

Niedostępny/Not AVLB

Ograniczenia i uwagi/
Limitations and 
remarks

Niedostępny/Not AVLB

Tytuł zbioru danych/
Data set title Zbiory danych o procedurach wykonywania lotów według wskazań przyrządów / Instrument flight procedure data sets

Krótki opis/Short 
description

Niedostępny/Not AVLB

Uwzględnione 
przedmioty danych/
Data subjects

Niedostępny/Not AVLB

Zakres geograficzny/
Geographical scope

Niedostępny/Not AVLB

Ograniczenia i uwagi/
Limitations and 
remarks

Niedostępny/Not AVLB

Tytuł zbioru danych/
Data set title Zbiory danych o przeszkodach (AIXM 5.1) / Obstacle data sets (AIXM 5.1)

Krótki opis/Short 
description

Cyfrowe zbiory danych Strefy 1 i Strefy 2 o przeszkodach przebijających lotniskowe powierzchnie ograniczające przeszkody (OLS) są 
gromadzone i publikowane zgodnie z wymaganiami Załącznika 15 ICAO.
Area 1 and Area 2 data sets of obstacles penetrating the aerodrome Obstacle Limitation Surfaces (OLS) are collected and published according 
to ICAO Annex 15 requirements.

Uwzględnione 
przedmioty danych/
Data subjects

Zakres geograficzny cyfrowych zbiorów danych to FIR EPWW dla cyfrowego zbioru danych o przeszkodach dla Strefy 1 oraz następujące 
lotniska dla cyfrowych zbiorów danych o przeszkodach dla Strefy 2: EPBY, EPGD, EPKK, EPKT, EPLB, EPLL, EPMO, EPPO, EPRA, EPRZ, 
EPSC, EPSY, EPWA, EPWR, EPZG. Przestrzennym systemem odniesienia jest WGS-84 (EPSG: 4326) dla poziomego układu odniesienia i 
Kronstadt-86 dla pionowego układu odniesienia.
The geographical scope of the data sets is FIR EPWW for the Area 1 obstacle data set and the following aerodromes for the Area 2 obstacle 
data sets: EPBY, EPGD, EPKK, EPKT, EPLB, EPLL, EPMO, EPPO, EPRA, EPRZ, EPSC, EPSY, EPWA, EPWR, EPZG. The spatial reference 
system is WGS-84 (EPSG: 4326) for the horizontal reference system and Kronstadt-86 for the vertical reference frame.
Zbiór danych o przeszkodach zawiera następujące cechy (jeśli dotyczy): / The obstacle data se contains the following data features (if 
applicable):
Obstacle identifier, Location, Local language obstacle type, Lighting, Marking, Obstacle type, Data source identifier, Identification of the data 
originator, Horizontal confidence level, Horizontal confidence level UOM, Horizontal resolution, Horizontal resolution UOM, Horizontal extent, 
Horizontal extent UOM, Vertical confidence level, Elevation reference, Vertical resolution, Vertical resolution UOM, Geometry type, Integrity, 
Vertical confidence level UOM, Height, Height UOM, Vertical accuracy, Vertical accuracy UOM, Elevation, Elevation UOM, Horizontal accuracy, 
Horizontal accuracy UOM, Horizontal reference system, Latitude, Longitude.

Zakres geograficzny/
Geographical scope

FIR EPWW, EPBY, EPGD, EPKK, EPKT, EPLB, EPLL, EPMO, EPPO, EPRA, EPRZ, EPSC, EPSY, EPWA, EPWR, EPZG.

Ograniczenia i uwagi/
Limitations and 
remarks

Ograniczenia w użytkowaniu:
https://www.ais.pansa.pl/o-ais/zastrzezenia-prawne/
https://www.ais.pansa.pl/publikacje/zasady-ochrony-praw-autorskich/
Limitation on the use:
https://www.ais.pansa.pl/en/about-ais/disclaimer/
https://www.ais.pansa.pl/en/publications/copyright-policy/
Ograniczenia ze względu na bezpieczeństwo danych: należy sprawdzić dołączone sumy kontrolne CRC32 i MD5./
Security restrictions: check attached CRC32 and MD5 checksums

Tytuł zbioru danych/
Data set title

eTOD - cyfrowe dane o przeszkodach dla Strefy 1
eTOD - Area 1 digital obstacle data

Krótki opis/Short 
description

Zbiory danych o przeszkodach (.csv format) / Obstacle data sets (.csv format)

Uwzględnione 
przedmioty danych/
Data subjects

Przeszkody o wysokości 100 m AGL i więcej oraz obiekty uznane przez ULC za przeszkody/ 
Obstacles with a height of 100 m AGL or more, and objects assessed by CAA as obstacles

Zakres geograficzny/
Geographical scope

FIR EPWW
AIRAC effective date
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Ograniczenia i uwagi/
Limitations and 
remarks

Ograniczenia w użytkowaniu:
https://www.ais.pansa.pl/o-ais/zastrzezenia-prawne/
https://www.ais.pansa.pl/publikacje/zasady-ochrony-praw-autorskich/
Limitation on the use: 
https://www.ais.pansa.pl/en/about-ais/disclaimer/
https://www.ais.pansa.pl/en/publications/copyright-policy/
Ograniczenia ze względu na bezpieczeństwo danych: należy sprawdzić dołączone sumy kontrolne CRC32 i MD5./
Security restrictions: check attached CRC32 and MD5 checksums.

Tytuł zbioru danych/
Data set title

eTOD - cyfrowe dane o przeszkodach dla Strefy 2
eTOD - Area 2 digital obstacle data

Krótki opis/Short 
description

Przeszkody w otoczeniu AD (.csv format)/Obstacles in the vicinity of AD (.csv format)

Uwzględnione 
przedmioty danych/
Data subjects

Przeszkody przebijające powierzchnie ograniczające (OLS)/
Obstacles that penetrate the obstacle limitation surfaces (OLS)
AREA 2a OBST – Niedostępny/Not AVLB
AREA 2b OBST – Niedostępny/Not AVLB
AREA 2c OBST – Niedostępny/Not AVLB
AREA 2d OBST – Niedostępny/Not AVLB
AOC OBST – Niedostępny/Not AVLB
Obiekty w otoczeniu lotniska ocenione przez ULC za zagrażające żegludze powietrznej/
Objects in the vicinity of AD assessed by CAA as being a hazard to air navigation – Not AVBL

Zakres geograficzny/
Geographical scope

EPBY, EPGD, EPKK, EPKT, EPLB, EPLL, EPMO, EPPO, EPRA, EPRZ, EPSC, EPSY, EPWA, EPWR, EPZG.

Ograniczenia i uwagi/
Limitations and 
remarks

Ograniczenia w użytkowaniu:
https://www.ais.pansa.pl/o-ais/zastrzezenia-prawne/
https://www.ais.pansa.pl/publikacje/zasady-ochrony-praw-autorskich/
Limitation on the use:
https://www.ais.pansa.pl/en/about-ais/disclaimer/
https://www.ais.pansa.pl/en/publications/copyright-policy/
Ograniczenia ze względu na bezpieczeństwo danych: należy sprawdzić dołączone sumy kontrolne CRC32 i MD5/
Security restrictions: check attached CRC32 and MD5 checksums

Tytuł zbioru danych/
Data set title

Zbiory danych o przeszkodach dla lotnisk / Aerodrome obstacle data sets
eTOD Area 3

Krótki opis/Short 
description

Niedostępny/Not AVLB

Uwzględnione 
przedmioty danych/
Data subjects

Niedostępny/Not AVLB

Zakres geograficzny/
Geographical scope

Niedostępny/Not AVLB

Ograniczenia i uwagi/
Limitations and 
remarks

Niedostępny/Not AVLB

Tytuł zbioru danych/
Data set title

Zbiory danych o przeszkodach i o terenie dla lotnisk / Aerodrome terrain and obstacle data sets
eTOD Area 4

Krótki opis/Short 
description

Niedostępny/Not AVLB

Uwzględnione 
przedmioty danych/
Data subjects

Niedostępny/Not AVLB

Zakres geograficzny/
Geographical scope

Niedostępny/Not AVLB

Ograniczenia i uwagi/
Limitations and 
remarks

Niedostępny/Not AVLB

Tytuł zbioru danych/
Data set title PANSA AIXM 4.5 Data Snapshot

Krótki opis/Short 
description

Zrzut lokalnej bazy danych AIS (model danych AIXM 4.5; format: xml)/ Snapshot of local AIS database (data model AIXM 4.5; format: xml)

Uwzględnione 
przedmioty danych/
Data subjects

Aerodrome data: AirportHeliport, Runway, RunwayDirection, RunwayCentrelinePoint, Taxiway 
Airspace data: Airspace
ATS and other Routes data: Route, RouteSegment, DesignatedPoint
Navaid data: Navaid, DME, Glidepath, Localizer, NDB, TACAN, VOR 
Other information data: OrganisationAuthority, Unit, Service, Service in Airspace, Significant point in Airspace
Schedule data: SpecialDate
Geometry data: GeoBorder

Zakres geograficzny/
Geographical scope

FIR EPWW
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Ograniczenia i uwagi/
Limitations and 
remarks

Ograniczenia w dostępie: tylko dla subskrybentów/
Access restrictions: For subscribers only
Ograniczenia w korzystaniu: 
https://www.ais.pansa.pl/o-ais/zastrzezenia-prawne/
Limitation on the use:
https://www.ais.pansa.pl/en/about-ais/disclaimer
Ograniczenia ze względu na bezpieczeństwo danych: należy sprawdzić dołączone sumy kontrolne CRC32 i MD5/
Security restrictions: check attached CRC32 and MD5 checksums

*) Numeryczny Model Terenu (NMT) oraz Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT) są udostępniane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii na stronie: https://
www.geoportal.gov.pl/dane/numeryczny-model-terenu lub https://www.geoportal.gov.pl/dane/numeryczny-model-pokrycia-terenu
*) Digital Elevation Model (DEM) and Digital Sufrace Model (DSM) are made available by the the Main Office of Geodesy and Cartography on: https://
www.geoportal.gov.pl/dane/numeryczny-model-terenu or https://www.geoportal.gov.pl/dane/numeryczny-model-pokrycia-terenu

3.1.6.2 Wszelkie zapytania dotyczące cyfrowych zbiorów danych i bazy danych
AIS należy kierować na adres:

Any queries regarding digital data sets and and AIS database shall be
directed to:

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

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

E-mail: ais.poland@pansa.pl E-mail: ais.poland@pansa.pl
www: https://www.ais.pansa.pl www: https://www.ais.pansa.pl/en
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