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GEN 3.3 SŁUŻBY RUCHU LOTNICZEGO (ATS)
AIR TRAFFIC SERVICES (ATS)

1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA RESPONSIBLE SERVICE
1.1 Organem odpowiedzialnym za zarządzanie służbami ruchu lotniczego,

ustalonymi dla potrzeb międzynarodowego lotnictwa cywilnego jest
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej działająca z upoważnienia ministra
właściwego do spraw transportu.

The authority responsible for the administration of air traffic services
provided for international civil aviation is the Polish Air Navigation
Services Agency acting under the authority of the minister in charge of
transport.

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.: +48-22-574-5000, +48-81-452-5000 Phone: +48-22-574-5000, +48-81-452-5000
Faks: +48-22-574-5009, +48-81-452-5009 Fax: +48-22-574-5009, +48-81-452-5009
www: http://www.pansa.pl www: http://www.pansa.pl
AFTN: EPWWYGYC AFTN: EPWWYGYC

1.2 Obowiązujące krajowe przepisy w zakresie ruchu lotniczego oraz
organizacja służb ruchu lotniczego są zgodne z międzynarodowymi
normami i zalecanymi metodami postępowania oraz procedurami z
wyjątkiem różnic, które są podane w rozdziale GEN 1.7.

In principle, the air traffic rules and procedures in force and the
organization of air traffic services are in conformity with ICAO Standards,
Recommended Practices and Procedures. Differences between national
rules and ICAO Standards, Recommended Practices and Procedures are
given in chapter GEN 1.7.

1.3 Specjalne procedury stosowane w CTR i TMA są podane w rozdziałach
ENR 1.6 i AD 2.

Special CTR and TMA procedures are shown in chapters ENR 1.6 and
AD 2.

1.4 Organ lotniskowej służby informacji powietrznej (AFIS EPBY) zapewnia
służbę informacji powietrznej i służbę alarmową w przestrzeni
niekontrolowanej ATZ EPBY zgodnie z zasadami właściwymi dla klasy G
przestrzeni powietrznej i zgodnie z wyznaczeniem ministra właściwego
do spraw transportu.

The aerodrome flight information service (EPBY AFIS) provides flight
information service and alerting service withi uncontrolled airspace of the
EPBY ATZ in accordabce with rules for class G airspace and in
accordance with the designation of the minister in charge of transport.

Adres pocztowy: Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
Służba Żeglugi Powietrznej
ul. Paderewskiego 1
86-005 Białe Błota

Tel.: +48-52-365-4620
Faks.: +48-52-365-4619
www: http://www.bzg.aero

Postal address: Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
Służba Żeglugi Powietrznej
ul. Paderewskiego 1
86-005 Białe Błota

Phone: +48-52-365-4620
Fax.: +48-52-365-4619
www: http://www.bzg.aero

2. OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI AREA OF RESPONSIBILITY
2.1 Przestrzeń powietrzna nad terytorium Polski i określonymi przyległymi

wodami międzynarodowymi obejmuje jeden rejon informacji powietrznej
(FIR WARSZAWA).

The airspace over Polish territory including adjacent international waters
comprises a single FIR (WARSZAWA FIR).

2.2 Przestrzeń powietrzna FIR WARSZAWA składa się z przestrzeni
kontrolowanej i niekontrolowanej i jest sklasyfikowana zgodnie z
SERA.6001.

The WARSZAWA FIR airspace consists of controlled and uncontrolled
airspace, classified on basis of SERA.6001.

Szczegółowy opis przestrzeni FIR WARSZAWA i jego podział podany jest
w rozdziale ENR 2.1.

A detailed description of the WARSZAWA FIR airspace and its division is
provided in ENR 2.1.

2.3 AFIS EPBY funkcjonuje w trakcie aktywności przestrzeni
niekontrolowanej ATZ EPBY w granicach pionowych oraz poziomych
(patrz AD 2 EPBY).

EPBY AFIS operates during the activity of uncontrolled airspace of the
EPBY ATZ within its vertical and lateral limits (see AD 2 EPBY).

3. RODZAJE SŁUŻB TYPES OF SERVICES
Służby ruchu lotniczego w FIR WARSZAWA są zapewniane odpowiednio
do wyznaczonej przestrzeni powietrznej i określonych lotnisk:

Air traffic services within the WARSZAWA FIR are provided in accordance
with designated areas and aerodromes as follows:

- służba informacji powietrznej, - flight information service,
- służba alarmowa, - alerting service,
- służba kontroli ruchu lotniczego. - air traffic control service.
Służba informacji powietrznej, służba alarmowa i służba kontroli ruchu
lotniczego w przestrzeni powietrznej kontrolowanej są zapewniane przez:

Flight information service, alerting service and air traffic control service
within controlled airspace are provided by:

a) ACC WARSZAWA w wyznaczonej przestrzeni odpowie-dzialności; a) WARSZAWA ACC within the designated area of responsibility;
b) właściwy organ kontroli zbliżania w wyznaczonej przestrzeni

odpowiedzialności;
b) a relevant Approach Control Unit within the designated area of

responsibility;
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c) właściwy organ kontroli lotniska w wyznaczonej przestrzeni
odpowiedzialności;

c) a relevant Aerodrome Control Unit within the designated area of
responsibility;

d) lotniskowa służba informacji powietrznej i służba alarmowa w
przestrzeni niekontrolowanej ATZ EPBY zapewniana jest przez
organ lotniskowej służby informacji powietrznej (AFIS EPBY).

d) aerodrome flight information service and alerting service within
uncontrolled airspace of the EPBY ATZ are provided by the
aerodrome flight information service unit (EPBY AFIS).

Opis przestrzeni, w której jest zapewniana odpowiednia służba ruchu
lotniczego przez właściwy organ ATS podany jest w rozdziałach ENR 2.1
i AD 2.

A description of the airspace within which a relevant air traffic service is
provided by a competent ATS unit is contained in ENR 2.1 and AD 2.

Służba informacji powietrznej i służba alarmowa w przestrzeni
niekontrolowanej są zapewniane przez właściwy organ FIS w
wyznaczonych przestrzeniach odpowiedzialności (patrz AIP VFR GEN
4.1).

Flight information service and alerting service within uncontrolled airspace
are provided by relevant FIS units within designated areas of
responsibility (see AIP VFR GEN 4.1).

Działania związane ze służbą alarmową w FIR Warszawa podjęte będą w
przypadku, gdy: 

Operations related to alerting service within the Warszawa FIR will be
undertaken if:

a) informator FIS lub kontroler ruchu lotniczego odbierze informację, że
danemu statkowi powietrznemu potrzebna jest pomoc do
bezpiecznego zakończenia lotu lub

a) a FIS officer or air traffic controller has been notified that an aircraft
needs assistance to safely complete a flight or

b) służby ATS otrzymają informację o emisji na częstotliwości 121,5
MHz, lub

b) ATS receive information about transmission on 121.5 MHz, or

c) informator FIS lub kontroler ruchu lotniczego zaobserwuje squawk
7700 na zobrazowaniu radarowym, lub

c) a FIS officer or air traffic controller observes squawk 7700 on a radar
display, or

d) w przypadku lotów, na które składany był plan lotu brak jest
informacji o wylądowaniu lub o zakończeniu tej części lotu, na którą
został złożony plan lotu.

d) for flights with a filed flight plan, no information is available on landing
or completion of that portion of flight, for which the flight plan was
filed.

4. KOORDYNACJA MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM STATKU
POWIETRZNEGO A SŁUŻBAMI RUCHU LOTNICZEGO

COORDINATION BETWEEN THE AIRCRAFT OPERATOR AND AIR
TRAFFIC SERVICES

Koordynacja między użytkownikiem statku powietrznego a służbami
ruchu lotniczego dokonywana jest zgodnie z punktem SERA.7005
załącznika do Rozporządzenia (UE) nr 923/2012.

Coordination between the aircraft operator and air traffic services is
effected in accordance with point SERA.7005 of the annex to the
Regulation (EU) No 923/2012.

5. MINIMALNA WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA LOTU MINIMUM FLIGHT ALTITUDE
Minimalne wysokości bezwzględne lotu dla lotów IFR zostały
wyznaczone zgodnie z dokumentem ICAO Doc 8168 - Procedury służb
żeglugi powietrznej - Operacje statków powietrznych, tom II, w taki
sposób, aby zapewnić minimalne wymagane przewyższenie nad
przeszkodami.

Minimum flight altitudes for IFR flights have been established in
accordance with ICAO Doc 8168 - Procedures for Air Navigation Services
-  Aircraft Operations, Vol. II, in a way which provides the required
minimum obstacle clearance.

5.1 TEREN GÓRZYSTY W FIR WARSZAWA MOUNTAINOUS AREAS WITHIN WARSZAWA FIR 
W FIR WARSZAWA, w celu zapewnienia właściwego minimalnego
przewyższenia nad przeszkodami w locie IFR wyznaczono obszary
uznane za teren górzysty. Teren górzysty został wyznaczony zgodnie z
definicją zawartą w dokumencie ICAO Doc 8168 - Procedury służb
żeglugi powietrznej - Operacje statków powietrznych, tom II. Jest to
obszar o zmiennym profilu terenu, gdzie różnica elewacji terenu
przekracza 900 m (3000 ft) na odległości 18,5 km (10 NM). W terenie
górzystym stosowane jest minimalne przewyższenie nad przeszkodami
powiększone o 100% wartości standardowej wymaganej w danej fazie
lotu IFR.

In order to provide appropriate minimum obstacle clearance for IFR
flights, mountainous areas have been established within the
WARSZAWA FIR. The mountainous areas have been established
according to the definition of a mountainous area as stated in ICAO Doc
8168 - Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations, Vol.
II. A mountainous area is an area of changing terrain profile where the
changes of terrain elevation exceed 900 m (3000 ft) within a distance of
18.5 km (10 NM). In mountainous areas the value of the minimum
obstacle clearance is the standard minimum obstacle clearance required
for a particular phase of IFR flight increased by 100%.

Mapę terenu górzystego w FIR WARSZAWA przedstawiono na stronie
GEN 3.3-0.

A map depicting mountainous areas within the WARSZAWA FIR is to be
found in GEN 3.3-0.

6. WYKAZ ADRESÓW ORGANÓW ATS ATS UNITS ADDRESSES LIST

NAZWA JEDNOSTKI
UNIT NAME

ADRES POCZTOWY
POSTAL ADDRESS

TEL/FAX/AFS

BYDGOSZCZ TWR Patrz/See AD 2 - EPBY Tel.:/Phone:
Faks:/Fax:
AFS:

+48-52-365-4900 (CIV)
+48-52-365-4902 (CIV)
EPBYYDYX (CIV)

BYDGOSZCZ
INFORMACJA /
BYDGOSZCZ
INFORMATION

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
Służba Żeglugi Powietrznej
ul. Paderewskiego 1
86-005 Białe Błota

Tel.:/Phone:
Faks:/Fax:

+48-52-365-4900
+48-52-365-4619

GDAŃSK APP Patrz/See AD 2 - EPGD Tel.:/Phone:

Faks:/Fax:
AFS:

+48-58-340-7475, +48-81-452-7475
+48-58-340-7460, +48-81-452-7460
+48-58-340-7479, +48-81-452-7479
EPGDZAZX

GDAŃSK TWR Patrz/See AD 2 - EPGD Tel.:/Phone:
Faks:/Fax:
AFS:

+48-58-340-7462, +48-81-452-7462
+48-58-340-7469, +48-81-452-7469
EPGDZTZX
AIRAC effective date

GEN 3.3-2
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KATOWICE TWR Patrz/See AD 2 - EPKT Tel.:/Phone:
Faks:/Fax:
AFS:

+48-32-392-7861, +48-81-452-7861
+48-32-284-5540
EPKTZTZX

KRAKÓW APP Patrz/See AD 2 - EPKK Tel.:/Phone:
Faks:/Fax:
AFS:

+48-12-639-7570, +48-22-574-7570, +48-81-452-7570
+48-22-574-7579, +48-81-452-7579
EPKKZAZX

KRAKÓW TWR Patrz/See AD 2 - EPKK Tel.:/Phone:
Faks:/Fax:
AFS:

+48-12-639-7562, +48-22-574-7562, +48-81-452-7562
+48-12-411-5007
EPKKZTZX

LUBLIN TWR Patrz/See AD 2 - EPLB Tel.:/Phone:
Faks:/Fax:

+48-81-458-1303
+48-81-458-1309, +48-22-574-7741, +48-81-452-7741

ŁÓDŹ TWR Patrz/See AD 2 - EPLL Tel.:/Phone:
Faks:/Fax:
AFS:

+48-42-685-7262, +48-81-452-7262, +48-22-574-7262, +48-42-687-0701
+48-42-640-4163
EPLLZTZX

MAZURY TWR Patrz/See AD 2 - EPSY Tel.:/Phone:
Faks:/Fax:

+48-89-544-3416
+48-89-623-1976

MODLIN TWR Patrz/See AD 2 - EPMO Tel.:/Phone:
Faks:/Fax:

+48-22-574-5518, +48-81-452-5518, +48-22-574-5519, +48-81-452-5519
+48-22-574-5527, +48-81-452-5527

POZNAŃ APP Patrz/See AD 2 - EPPO Tel.:/Phone:

Faks:/Fax:
AFS:

POZNAŃ APP Północ/POZNAŃ APP  North
+48-61-896-7355, +48-81-452-7355, +48-61-896-7391, +48-81-452-7391
POZNAŃ APP Południe/POZNAŃ APP  South
+48-61-896-7356, +48-81-452-7356, +48-61-896-7392, +48-81-452-7392
+48-61-896-7379, +48-81-452-7379 
EPPOZAZX

POZNAŃ TWR Patrz/See AD 2 - EPPO Tel.:/Phone:
Faks:/Fax:
AFS:

+48-61-847-2337, +48-22-574-7361, +48-81-452-7361, 
+48-61-847-2337
EPPOZTZX

RADOM TWR Patrz/See AD 2 - EPRA Tel.:/Phone:
Faks:/Fax:
AFS:

+48-22-574-7976
+48-22-574-7977 
EPRAZTZX

RZESZÓW TWR Patrz/See AD 2 - EPRZ Tel.:/Phone:

Faks:/Fax:
AFS:

+48-17-859-0842, +48-17-852-0081 wew./ext. 652, 655, 
+48-22-574-7661, +48-81-452-7661
+48-17-862-2999
EPRZZTZX

SZCZECIN TWR Patrz/See AD 2 - EPSC Tel.:/Phone:

Faks:/Fax:
AFS:

+48-91-469-7933, +48-81-452-7933, +48-91-469-7943, +48-81-452-7943
+48-91-469-7961, +48-81-452-7961
+48-91-418-0299
EPSCZTZX

WARSZAWA ACC Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Polish Air Navigation Services Agency
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa

Tel.:/Phone:

Faks:/Fax:
AFS:

Supervisor: 
+48-22-574-5542, +48-81-452-5542, +48-22-574-5543, +48-81-452-5543,
+48-22-574-7000, +48-81-452-7000
Senior Kontroler ACC/ACC Senior Controller:
+48-22-574-7029, +48-81-452-7029
+48-22-574-5539, +48-81-452-5539
EPWWZQZX

WARSZAWA APP Patrz/See WARSZAWA ACC Tel.:/Phone:
Faks:/Fax:
AFS:

+48-22-574-5552, +48-81-452-5552
+48-22-574-5559, +48-81-452-5559
EPWAZAZX

WARSZAWA TWR Patrz/See WARSZAWA ACC Tel.:/Phone:

Faks:/Fax:
AFS:

Supervisor: +48-22-574-5562, +48-81-452-5562, 
+48-22-574-5563, +48-81-452-5563
+48-22-574-5569, +48-81-452-5569
EPWAZTZX

WROCŁAW TWR Patrz/See AD 2 - EPWR Tel.:/Phone:
Faks:/Fax:
AFS:

+48-71-323-4861, +48-81-452-4861, +48-71-358-1371
+48-71-323-4869, +48-81-452-4869
EPWRZTZX

ZIELONA GÓRA TWR Patrz/See AD 2 - EPZG Tel.:/Phone:
AFS:

+48-22-574-7705, +48-81-452-7705
EPZGZTZX

FIS WARSZAWA Polska Agencja Żeglugi Powietrznej/
Polish Air Navigation Services Agency
Regionalny Zespół Informacji
Powietrznej Warszawa
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa

Tel.:/Phone:
Faks:/Fax:
AFS:

+48-22-574-5585, +48-81-452-5585, +48-22-574-5588, +48-81-452-5588
+48-22-574-5586, +48-81-452-5586
EPWAZIZF

NAZWA JEDNOSTKI
UNIT NAME

ADRES POCZTOWY
POSTAL ADDRESS

TEL/FAX/AFS
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FIS KRAKÓW Polska Agencja Żeglugi Powietrznej/
Polish Air Navigation Services Agency
Regionalny Zespół Informacji
Powietrznej Kraków
ul. kpt. M. Medweckiego 1
32-083 Balice

Tel.:/Phone:
Faks:/Fax:
AFS:

+48-22-574-7585, +48-12-639-7585, +48-81-452-7585
+48-22-574-7586, +48-12-639-7586, +48-81-452-7586
EPKKZIZF

FIS POZNAŃ Polska Agencja Żeglugi Powietrznej/
Polish Air Navigation Services Agency
Regionalny Zespół Informacji
Powietrznej Poznań
60-978 Poznań
skr. poczt. 023

Tel.:/Phone:
Faks:/Fax:
AFS:

+48-22-574-7385, +48-61-896-7385, +48-81-452-7385
+48-22-574-7386, +48-61-896-7386, +48-81-452-7386
EPPOZIZF

FIS GDAŃSK Polska Agencja Żeglugi Powietrznej/
Polish Air Navigation Services Agency
Regionalny Zespół Informacji
Powietrznej Gdańsk
ul. Słowackiego 196
80-298 Gdańsk

Tel.:/Phone:

Faks:/Fax:
AFS:

EAST: +48-22-574-7485, +48-58-340-7485, +48-81-452-7485
WEST: +48-22-574-7495, +48-58-340-7495, +48-81-452-7495
+48-22-574-7486, +48-58-340-7486, +48-81-452-7486
EPGDZIZF

NAZWA JEDNOSTKI
UNIT NAME

ADRES POCZTOWY
POSTAL ADDRESS

TEL/FAX/AFS
AIRAC effective date

GEN 3.3-4

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


	GEN 3.3
	SŁUŻBY RUCHU LOTNICZEGO (ATS)
	AIR TRAFFIC SERVICES (ATS)
	1.
	1.1
	1.2
	1.3
	1.4

	2.
	2.1
	2.2
	2.3

	3.
	a) ACC WARSZAWA w wyznaczonej przestrzeni odpowie-dzialności;
	a) WARSZAWA ACC within the designated area of responsibility;
	b) właściwy organ kontroli zbliżania w wyznaczonej przestrzeni odpowiedzialności;
	b) a relevant Approach Control Unit within the designated area of responsibility;
	c) właściwy organ kontroli lotniska w wyznaczonej przestrzeni odpowiedzialności;
	c) a relevant Aerodrome Control Unit within the designated area of responsibility;
	d) lotniskowa służba informacji powietrznej i służba alarmowa w przestrzeni niekontrolowanej ATZ EPBY zapewniana jest przez organ lotniskowej służby informacji powietrznej (AFIS EPBY).
	d) aerodrome flight information service and alerting service within uncontrolled airspace of the EPBY ATZ are provided by the aerodrome flight information service unit (EPBY AFIS).
	a) informator FIS lub kontroler ruchu lotniczego odbierze informację, że danemu statkowi powietrznemu potrzebna jest pomoc do bezpiecznego zakończenia lotu lub
	a) a FIS officer or air traffic controller has been notified that an aircraft needs assistance to safely complete a flight or
	b) służby ATS otrzymają informację o emisji na częstotliwości 121,5 MHz, lub
	b) ATS receive information about transmission on 121.5 MHz, or
	c) informator FIS lub kontroler ruchu lotniczego zaobserwuje squawk 7700 na zobrazowaniu radarowym, lub
	c) a FIS officer or air traffic controller observes squawk 7700 on a radar display, or
	d) w przypadku lotów, na które składany był plan lotu brak jest informacji o wylądowaniu lub o zakończeniu tej części lotu, na którą został złożony plan lotu.
	d) for flights with a filed flight plan, no information is available on landing or completion of that portion of flight, for which the flight plan was filed.

	4.
	5.
	5.1
	6.
	NAZWA JEDNOSTKI
	UNIT NAME
	ADRES POCZTOWY
	POSTAL ADDRESS
	TEL/FAX/AFS


	GEN 3.3-1
	GEN 3.3-2
	GEN 3.3-3
	GEN 3.3-4
	18 MAY 2023
	18 MAY 2023
	18 MAY 2023
	18 MAY 2023
	05/23
	05/23
	05/23
	05/23

		2023-04-21T10:13:24+0200




