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GEN 3.4 SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI I SŁUŻBY NAWIGACYJNE
COMMUNICATION AND NAVIGATION SERVICES

3.4.1 SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA RESPONSIBLE SERVICE
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest odpowiedzialna za zarządzanie
służbami telekomunikacji lotnictwa cywilnego w Polsce związanymi
z działalnością służb ruchu lotniczego.

Polish Air Navigation Services Agency is responsible for the
administration of civil aeronautical telecommunication services in Poland
connected with provision of air traffic services.

Adres pocztowy: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Postal address: Polish Air Navigation Services Agency
ul. Wieżowa 8 ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa 02-147 Warszawa

Adres AFS: EPWWYTYX AFS address: EPWWYTYX
Faks: +48-22-574-5009, +48-81-452-5009 Fax: +48-22-574-5009, +48-81-452-5009

3.4.2 OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI AREA OF RESPONSIBILITY
a) Służba nawigacji Navigation service

Radionawigacja naziemna Ground navigation aids
Dostępne są następujące typy pomocy nawigacyjnych: The following types of navigation aids are available:
- system lądowania według wskazań przyrządów (ILS, ILS/DME), - Instrument Landing System (ILS, ILS/DME),
- radiolatarnia ogólnokierunkowa UKF (VOR/DVOR), - VHF Omnidirectional Radio Range (VOR/DVOR),
- radiodalmierz (DME). - Distance Measuring Equipment (DME).
GNSS - patrz ENR 4.3 GNSS - see ENR 4.3
RAIM RAIM
PAŻP publikuje NOTAM z predykcją RAIM (dla zdarzeń o czasie trwania 15
minut i dłuższym) dla poszczególnych lotnisk, gdzie dostępne są procedury
podejścia do lądowania oparte o sensor GNSS do minimów LNAV i LNAV/
VNAV, dla awioniki z funkcją FD bez wsparcia barometrycznego, z
wyprzedzeniem do 48 godzin.

PANSA will also publish NOTAMs with RAIM prediction services (with
RAIM outages at least 15 minutes or longer) for non-baro aided avionics
with FD function, for each aerodrome where GNSS for LNAV and LNAV/
VNAV based approaches are available, in advance 48 hours.

Rejestracja danych GNSS GNSS data recording
Do celów badania zdarzeń i wypadków lotniczych prowadzona jest
rejestracja parametrów sygnału GNSS, o której mowa w Załączniku 10
ICAO.

For the purpose of the safety investigation, the GNSS signal parameters
referred to in ICAO Annex 10 shall be recorded.

Monitorowanie GNSS GNSS monitoring
Prowadzony jest monitoring sygnału nadawanego przez satelity systemu
GNSS i jakosci usług opartych o te sygnały z wykorzystaniem środków
technicznych i analizowanie anomalii w usługach GNSS.

The GNSS satellites and the quality of the services based on these
signals are monitored using technical means and analyzing anomalies in
GNSS services.

b) Telekomunikacja Telecommunication
Uzgodnienia w sprawie stałego zabezpieczenia służb telekomunikacji
powinny być dokonywane z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Zapytania,
skargi lub sugestie dotyczące lotniczych służb telekomunikacji należy
kierować do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Ustne skargi dotyczące
sprawności działania służb telekomunikacji należy zgłaszać poprzez
lotniskowe Biuro Odpraw Załóg.

Arrangements concerning the permanent provision of telecommunication
services should be made with Polish Air Navigation Services Agency.
Enquiries, complaints or suggestions regarding any aeronautical
telecommunication services should be reported to Polish Air Navigation
Services Agency. Verbal complaints regarding efficiency of
telecommunication services should be addressed through Aerodrome
ATS Reporting Office (ARO).

3.4.3 RODZAJE SŁUŻBY TYPE OF SERVICE
a) Ruchoma radiokomunikacyjna służba lotnicza Aeronautical mobile radio communication service

Łączność radiotelefoniczna Radiotelephony
Stacje telekomunikacji lotniczej utrzymują stały nasłuch na wyznaczonych
im częstotliwościach radiowych w ogłoszonych godzinach pracy, o ile nie
wydano w tej sprawie innych zawiadomień. Statek powietrzny powinien
utrzymywać łączność z organem służby ruchu lotniczego działającym w
przestrzeni powietrznej, w której statek ten wykonuje lot. Statek powietrzny
powinien utrzymywać stały nasłuch na właściwej częstotliwości i nie
powinien przerywać nasłuchu bez zawiadomienia zainteresowanego
organu służby ruchu lotniczego.

The aeronautical telecommunication stations continuously monitor
designated frequencies during the published hours of service unless
notified otherwise. An aircraft shall normally communicate with the ATS
unit which exercises control within the airspace in which the aircraft is
flying. An aircraft shall continuously monitor the relevant frequency and
shall not abandon monitoring without informing the ATS unit concerned.

Usługa łącza danych – łączność kontroler-pilot za pomocą łącza
danych (CPDLC)

Data link service – Controller-Pilot Data Link Communication
(CPDLC)

Aplikacja CPDLC (Controller-Pilot Data Link Communications) jest
narzędziem umożliwiającym komunikowanie się pomiędzy kontrolerem i
pilotem przy wykorzystaniu łącza transmisji danych. Aplikacja ta zawiera
zestaw depesz dotyczących zezwoleń, informacji, żądań, które
odpowiadają zwrotom frazeologicznym stosowanym w łączności
radiotelefonicznej.

The controller-pilot data link communication (CPDLC) application
provides a means of communication between the controller and the pilot,
using data link for ATC communication. This application includes a set of
clearance/information/request message elements which correspond to
the phraseologies used in the radiotelephony environment. 
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Usługi CPDLC dostępne są dla statków powietrznych wyposażonych w ATN
VDL Mode 2 do komunikacji z ACC Warszawa w FIR EPWW pomiędzy FL
285 a FL 660.

CPDLC services are available for ATN ATN VDL Mode 2 equipped
aircraft for communication with Warszawa ACC, in the EPWW FIR
between FL 285 and FL 660.

W podanej przestrzeni powietrznej dostępne są następujące usługi CPDLC: The following CPDLC services are provided in this airspace:
- DLIC (data link initiation capability) – możliwość uruchomienia łącza
danych;
- ACL (ATC clearances and instructions) – zezwolenia i instrukcje ATC;
- ACM (ATC communications management) – zarządzanie łącznością ATC;
- AMC (ATC microphone check) – sprawdzenie mikrofonu ATC.

- DLIC (data link initiation capability);
- ACL (ATC clearances and instructions);
- ACM (ATC communications management);
- AMC (ATC microphone check).

Stosowanie CPDLC nie jest obowiązkowe i ma ono miejsce na wniosek
ATC lub z inicjatywy zainteresowanych pilotów. Jeśli pilot lub ATC uznają,
że w danych okolicznościach należy zaprzestać korzystania z CPDLC,
użycie CPDLC musi zostać przerwane i zakończone, a druga strona musi o
tym zostać poinformowana za pomocą łączności głosowej.

The use of CPDLC is not mandatory and is conducted at the discretion of
ATC or at the initiative of the pilots concerned. If the pilot or ATC
considers that CPDLC should no longer be used in the given
circumstances, CPDLC shall be discontinued and terminated and the
other party shall be informed accordingly by voice communication.

Jedynie CPDLC oparte o ATN VDL Mode 2 jest wspierane. Nie ma
możliwości ustanowienia połączenia ze statkami powietrznymi
wyposażonymi tylko w FANS.

Only The ATN VDL Mode 2 CPDLC is supported. Connection with FANS-
only equipped aircraft is not possible.

Plan lotu Flight Plan
Aby korzystać z usług CPDLC, użytkownicy muszą podać w polu 18 planu
lotu 24-bitowy adres statku powietrznego (CODE/(hexadecimal)).
Dodatkowo wszystkie statki powietrzne zdolne do korzystania z CPDLC z
wykorzystaniem ATN VDL Mode 2 powinny mieć w polu 10a planu lotu
umieszczony symbol J1.

In order to use CPDLC services, users shall file their aircraft 24-bit
address code in Item 18 of their flight plan (CODE/(hexadecimal)).
Additionally all CPDLC ATN VDL Mode 2 capable aircraft should have J1
in item 10a of the flight plan.

Zwolnienie z obowiązku wyposażenia CPDLC (J1) CPDLC (J1) equipment exemptions
Użytkownicy wykonujący loty w przestrzeni powietrznej FIR Warszawa
powyżej FL 285 statkiem powietrznym, dla którego rozporządzenie Komisji
(WE) 29/2009 nie ma zastosowania (zgodnie z art. 3, ust. 3) lub gdy dany
typ/model statku powietrznego, decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/
2012, jest zwolniony z posiadania wyposażenia CPDLC (J1), powinni
umieścić w polu 10 planu lotu literę „Z” a w polu 18 oznaczenie DAT/
CPDLCX.

Users conducting flights in the Warszawa FIR above FL 285 by aircraft
not subject to Commission Regulation (EC) 29/2009 (in accordance with
Article 3(3)), or if a given aircraft type/model is exempted by Commission
Implementing Decision 2019/2012 from the CPDLC requirement, should
include the letter “Z” in item 10 and the indicator DAT/CPDLCX in item 18
of each flight plan.

Użytkownicy wykonujący loty w przestrzeni powietrznej FIR Warszawa
powyżej FL 285 statkiem powietrznym, dla którego rozporządzenie Komisji
(WE) 29/2009 nie ma zastosowania (zgodnie z art. 3, ust. 3) lub gdy dany
typ/model statku powietrznego, decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/
2012, jest zwolniony z posiadania wyposażenia CPDLC (J1), powinni
umieścić w polu 10 planu lotu literę „Z” a w polu 18 oznaczenie DAT/
CPDLCX.

Users conducting flights in the Warszawa FIR above FL 285 by aircraft
not subject to Commission Regulation (EC) 29/2009 (in accordance with
Article 3(3)), or if a given aircraft type/model is exempted by Commission
Implementing Decision 2019/2012 from the CPDLC requirement, should
include the letter “Z” in item 10 and the indicator DAT/CPDLCX in item 18
of each flight plan.

Uwaga: 
Użytkownicy którzy, mimo zwolnienia z obowiązku, wyposażyli statek
powietrzny zgodnie z wymogami rozporządzenia Komisji (WE) 29/2009 i
zamierzają korzystać z CPDLC nie muszą umieszczać w planie lotu
powyższej informacji o zwolnieniu.

Note: 
Users who voluntarily equip their aircraft in compliance with Commission
Regulation (EC) 29/2009 and intend to use the CPDLC capability do not
need to indicate in their flight plan the status as exempted.

Korzystanie z CPDLC CPDLC Use
W obszarze odpowiedzialności ACC Warszawa komunikacja głosowa oraz
instrukcje wydawane za pomocą łączności radiotelefonicznej mają zawsze
pierwszeństwo w stosunku do instrukcji CPDLC. 

The area of responsibility of Warszawa ACC, voice communication and
radiotelephony instructions have priority over CPDLC instructions at all
times. 

Zezwolenie, o które pilot prosi przy wykorzystaniu CPDLC powinno być
wydane również poprzez CPDLC. Zezwolenie, o które pilot prosi drogą
radiotelefoniczną powinno być wydawane drogą radiotelefoniczną.

A clearance requested by the pilot via CPDLC should be issued via
CPDLC. A clearance requested by the pilot via radiotelephony should be
issued via radiotelephony. 

Zezwolenia nie mogą być wykonywane zanim nie zostanie wysłana
depesza WILCO. W razie wystąpienia wątpliwości co do depeszy wysłanej
z użyciem łącza danych, powinna być zawsze użyta łączność głosowa.
Wymiana depesz CPDLC z ACC Warszawa odbywa się jedynie wtedy, gdy
statek powietrzny jest na łączności z ACC Warszawa. 

Clearances shall not be executed until the WILCO message has been
sent back. If uncertainty arises regarding a data link message, voice
communication shall always be used. CPDLC exchanges with Warszawa
ACC shall only be conducted when the aircraft is on the frequency of
Warszawa ACC.

Logowanie z wykorzystaniem DLIC DLIC Log-on
Adres łącza danych dla ACC Warszawa to EPWW. The data link address for Warszawa ACC is EPWW.
Łączność CPDLC musi być nawiązana w czasie wystarczającym, aby
upewnić się, że statek powietrzny komunikuje się z właściwym organem
ATC. Logowanie musi być zainicjowane przez pilota. Piloci muszą logować
się, używając znaku wywoławczego podanego w planie lotu. Piloci nie
mogą używać dwuliterowego identyfikatora IATA lub wprowadzać zero [0]
na początku znaku wywoławczego. Próby takie będą skutkować nieudanym
logowaniem.

CPDLC shall be established in time sufficient to ensure that the aircraft is
communicating with the appropriate ATC unit. Log-on shall be initiated by
the pilot. Pilots shall log-on using their ICAO call sign as filed in the flight
plan. Pilots shall not use a two-letter IATA flight ID or insert a leading zero
[0] into a call sign, as these actions will result in a failed log-on.

W przypadku statków powietrznych wlatujących do FIR Warszawa z
przestrzeni, w której ośrodek ATC nie obsługuje CPDLC, logowanie
powinno być inicjowane na 15 minut przed wlotem.

For aircraft entering the Warszawa FIR from a non-CPDLC capable ATC
centre log-on should be initiated 15 minutes prior to entry.
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W przypadku przekazania statku powietrznego z ośrodka ATC
obsługującego CPDLC logowanie odbywa się automatycznie, a
przekazanie łączności odbywa się przy wykorzystaniu usługi AMC. W
przypadku statków powietrznych odlatujących z lotniska w FIR Warszawa
logowanie powinno być inicjowane po ich przekazaniu do ACC Warszawa.
Logowanie może być inicjowane z wyprzedzeniem, jednak rzeczywista
wymiana depesz nie nastąpi do chwili przekazania statku powietrznego do
ACC Warszawa. Niezależnie od liczby sektorów ACC Warszawa, przez
które przelatuje statek powietrzny w ramach FIR EPWW wymagane jest
tylko jedno logowanie.

In case of transfer from a CPDLC capable ATC centre, the logon process
is performed automatically and for transfer of communication ACM
service will be used. For aircraft departing from an aerodrome within the
Warszawa FIR the log-on should be initiated upon transfer to Warszawa
ACC. Log-on may also be initiated in advance, although the actual
message exchange is not expected until transfer to Warszawa ACC.
Irrespective of the number of Warszawa ACC sectors entered during
flight, only one log-on per flight is required.

Usługi CPDLC CPDLC Services
Zezwolenia i instrukcje ATC (ACL) ATC Clearances and Instructions (ACL)
Piloci mogą poprzez łącze danych otrzymywać depesze przesyłane „w
górę”. Piloci mogą poprzez łącze danych żądać zmiany poziomu lotu
(wznoszenie lub zniżanie) lub zezwolenia na lot bezpośrednio do
określonego punktu na swojej trasie.

Pilots may receive the uplink messages via data link. Pilots may request
level change (climb or descent) or clearance direct to defined point on
their route via data link.

Zarządzanie łącznością ATC (ACM) ATC Communication Management (ACM)
Odpowiedzią pilota na instrukcję ATC dotyczącą zmiany częstotliwości musi
być WILCO. Jeśli pilot nie jest w stanie zastosować się do tej instrukcji
przesłanej łączem danych, musi przejść na łączność głosową, aby
poinformować ATC.

The pilot response to an ATC instruction to change frequency shall be
WILCO. If the pilot is unable to comply with this data link instruction, he
shall revert to voice communication to inform ATC. 

Jeśli statek powietrzny przekazywany jest do sąsiedniego sektora/organu
ATC za pomocą łącza danych, pilot musi potwierdzić instrukcję poprzez
WILCO, a następnie na podanej częstotliwości nawiązać łączność głosową
z kolejnym sektorem/organem ATC.

When an aircraft is transferred by data link to an adjacent sector/ATSU,
the pilot shall acknowledge the instruction by WILCO, and shall then
contact the next sector/ATSU by voice communication on the frequency
given.

Sprawdzanie mikrofonu ATC (AMC) ATC Microphone Check (AMC)
Instrukcja Check Stuck Microphone [frequency] może zostać wysłana przez
ATC w sytuacji, gdy statek powietrzny nieumyślnie blokuje częstotliwość
radiową.

A Check Stuck Microphone [frequency] instruction may be sent by ATC in
cases where an aircraft is inadvertently blocking a radio frequency.

Jeśli instrukcja Check Stuck Microphone dotyczy częstotliwości używanej w
danej chwili, pilot musi sprawdzić, czy blokada nie jest powodowana przez
jego odbiornik radiowy. Jeśli instrukcja Check Stuck Microphone nie dotyczy
częstotliwości używanej w danej chwili, pilot nie musi podejmować dalszych
działań.

If the Check Stuck Microphone instruction relates to the radio telephony
frequency currently used, then the pilot shall check that their radio
equipment is not causing the blockage. If the Check Stuck Microphone
instruction does not relate to the radio telephony frequency being used,
then no further action by the pilot is required.

Ograniczenia w używaniu depesz Message restrictions
Żądania pilota wysyłane poprzez CPDLC nie powinny być depeszami
pisanymi tekstem otwartym.

Pilot requests via CPDLC should not be send using free text messages.

Wylogowanie Log-off
Wylogowania dokonuje ATC po opuszczeniu przez statek powietrzny
przestrzeni powietrznej FIR Warszawa (przekazanie do sąsiedniego organu
ACC lub APP). Do przekazania łączności pomiędzy ACC Warszawa a
sąsiednim organem ATC wyposażonym w CPDLC wykorzystywana jest
usługa ACM.

Log off is performed by ATC on the aircraft exiting the Warszawa ACC
airspace (transfer to adjacent ACC unit or APP). For the transfer of
communication between Warszawa ACC and adjacent CPDLC- equipped
ATC unit, the ACM service will be used.

Awaria CPDLC CPDLC failure
W przypadku awarii CPDLC zezwolenia CPDLC, które nie zostały jeszcze
potwierdzone muszą być powtórzone i/lub potwierdzone drogą
radiotelefoniczną.

In the case of a CPDLC failure, CPDLC clearances that have not yet
been confirmed shall be repeated over radiotelephony and/or confirmed.

Jeśli pilot lub ATC uznają, że w danych okolicznościach należy zaprzestać
korzystania z CPDLC, użycie CPDLC musi zostać przerwane, a druga
strona musi o tym zostać poinformowana za pomocą łączności głosowej.

If the pilot or ATC considers that CPDLC should no longer be used in the
given circumstances, CPDLC shall be discontinued and the other party
shall be informed about this by voice communication.

W przypadku planowanego wyłączenia lub nieoczekiwanej awarii systemu
CPDLC ATC poinstruuje wszystkie statki powietrzne połączone przez łącze
danych, aby powróciły do łączności głosowej. W przypadku awarii CPDLC
na pokładzie pilot musi powrócić do łączności głosowej i poinformować
ATC.

In the case of a planned shutdown or an unexpected failure of the CPDLC
system, ATC will instruct all aircraft connected via data link to return to
voice communication. In the case of an on-board failure of CPDLC, the
pilot shall return to voice communication and inform the ATC.

Depesze CPDLC CPDLC messages
Kontroler lub pilot muszą tworzyć depesze CPDLC, używając ustalonego
zestawu depesz. Piloci korzystający z CPDLC mogą spodziewać się
następujących zezwoleń i instrukcji wysyłanych „w górę”:

The controller or the pilot shall construct CPDLC messages using the
defined message set. The following uplink clearances an instructions may
be expected by pilots using CPDLC:

- UNABLE
- STANDBY
- MAINTAIN [level]
- CLIMB TO [level]
- DESCEND TO [level]
- PROCEED DIRECT TO [position]
- MAINTAIN [speed]
- CONTACT [unitname] [frequency]
- SQUAWK [code]

- UNABLE
- STANDBY
- MAINTAIN [level]
- CLIMB TO [level]
- DESCEND TO [level]
- PROCEED DIRECT TO [position]
- MAINTAIN [speed]
- CONTACT [unitname] [frequency]
- SQUAWK [code]
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- CHECK STUCK MICROPHONE [frequency]
- ERROR [errorInformation]
- NEXT DATA AUTHORITY [facility]
- SERVICE UNAVAILABLE
- [freetext]
- FLY HEADING [degrees]
- LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT

- CHECK STUCK MICROPHONE [frequency]
- ERROR [errorInformation]
- NEXT DATA AUTHORITY [facility]
- SERVICE UNAVAILABLE
- [freetext]
- FLY HEADING [degrees]
- LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT

Piloci mogą wysyłać „w dół” następujące żądania, odpowiedzi lub
informacje, korzystając z łączności CPDLC z ACC Warszawa:

The following downlink requests, answers or information may be sent by
pilots using CPDLC with Warszawa ACC:

- WILCO
- UNABLE
- STANDBY
- REQUEST [level]
- REQUEST CLIMB TO [level]
- REQUEST DESCENT TO [level]
- REQUEST [speed mach/knots]
- REQUEST DIRECT TO [position]
- ERROR [errorInformation]
- NOT CURRENT DATA AUTHORITY
- DUE TO WEATHER
- DUE TO AIRCRAFT PERFORMANCE
- [freetext]
- CURRENT DATA AUTHORITY
- LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT
- NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY

- WILCO
- UNABLE
- STANDBY
- REQUEST [level]
- REQUEST CLIMB TO [level]
- REQUEST DESCENT TO [level]
- REQUEST [speed mach/knots]
- REQUEST DIRECT TO [position]
- ERROR [errorInformation]
- NOT CURRENT DATA AUTHORITY
- DUE TO WEATHER
- DUE TO AIRCRAFT PERFORMANCE
- [freetext]
- CURRENT DATA AUTHORITY
- LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT
- NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY

Łączność CPDLC może być używana jedynie do wysyłania żądań, które nie
mają pilnego charakteru, tzn. żądań, które nie wymagają natychmiastowej
reakcji kontrolera. Tym niemniej, tak jak w przypadku łączności
radiotelefonicznej, odpowiedź na depesze CPDLC musi być udzielana z
możliwie najmniejszym opóźnieniem. Jeśli z powodu osiągnięcia limitu
czasowego żądanie wysyłane „w dół” zostanie przerwane, pilot powinien
powtórzyć żądanie drogą radiotelefoniczną.

CPDLC shall only be used for non-time critical requests, i.e. requests that
do not require the immediate reaction of the controller. Nevertheless, as
in radiotelephony CPDLC messages shall be answered with the least
possible delay. If the downlink request is cut off because the time limit
was exceeded, the pilot should also repeat the request via
radiotelephony.

b) Stała telekomunikacyjna służba lotnicza Fixed service
Depesze, które mają być przesyłane za pośrednictwem Stałej Lotniczej
Sieci Telekomunikacyjnej (AFTN/AMHS), są przyjmowane tylko wtedy, gdy:

Messages to be transmitted via the Aeronautical Fixed
Telecommunication Network (AFTN/AMHS) are accepted only if:

- spełniają wymagania Załącznika 10 do Konwencji o międzynarodowym
lotnictwie cywilnym, tom II, rozdział 3, punkt 3.3,

- they conform to requirements of Annex 10 to the Convention on
International Civil Aviation, Vol. II, Chapter 3, point 3.3,

- komunikacja AMHS (Aeronautical Message Handling System) jest zgodna
z dokumentem ICAO Doc 9880 Part II,

- AMHS communication (Aeronautical Message Handling System) is in
compliance with ICAO Doc 9880 Part II,

- są przygotowane w układzie określonym w Załączniku 10 do Konwencji o
międzynarodowym lotnictwie cywilnym, tom II, rozdział 4, punkt 4.1,

- they are prepared in accordance to the syntax specified in Annex 10 to
the Convention on International Civil Aviation, Vol. II, Chapter 4, point 4.1,

- treść indywidualnej depeszy nie przekracza 16000 znaków dla AFTN, - the text of an individual message does not exceed 16000 characters for
AFTN,

- wielkość wiadomości nie przekracza 1MB dla AMHS. - AMH message size does not exceed 1MB for AMHS.
Połączenia międzynarodowe do innych ANSP oraz Network Manager są
zestawione za pomocą protokołu AMHS (P1).

International connections to other ANSPs and Network Manager are
established using the AMHS protocol (P1).

Obowiązujące połączenia do ANSP:
Anglia, Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Hiszpania, Litwa, Łotwa,
Niemcy, Portugalia, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Węgry, Włochy.

Applicable connections to ANSP:
England, Austria, Belgium, Croatia, Czech Republic, Denmark, Spain,
Lithuania, Latvia, Germany, Portugal, Slovakia, Switzerland, Turkey,
Ukraine, Hungary, Italy.

Obowiązujące połączenia do Network Manager:
1. EUCH
2. EUCB
3. EUCM

Applicable connections to Network Manager:
1. EUCH
2. EUCB
3. EUCM

Połączenie do Sił Powietrznych – EPYY za pomocą protokołu AMHS (P1). Air Force connection – EPYY with AMHS protocol (P1).
Depesze dotyczące zezwoleń na loty nierozkładowe wykonywane w
polskiej przestrzeni powietrznej - należy adresować do EPWWZGZX.

Messages containing application for permission to perform a non-
scheduled flights within the Polish airspace - shall be addressed to
EPWWZGZX.

Depesze dotyczące zgłoszeń lotów nierozkładowych wykonywanych
w polskiej przestrzeni powietrznej - należy adresować do EPWWZGZX.

Messages containing notifications of non-scheduled flights to be
performed within the Polish airspace - shall be addressed to
EPWWZGZX.

c) NOTAM przesyłane do NOF Warszawa: NOTAM transmitted to Warszawa NOF:
- do EPZZNA plus pierwsze dwie litery kodowego oznacznika państwa
nadawcy - dla NOTAM przysyłanych ze wszystkich NOF z wyjątkiem:
Niemiec, Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Szwecji oraz
państw byłego ZSRR;

- to EPZZNA plus the first two letters of location indicator of state of
originator - for all NOTAM sent from all NOFs except: Germany, the
Czech Republic, Slovakia, Ukraine, Belarus, Lithuania, Latvia, Sweden
and states of the former USSR;
AIRAC effective date

GEN 3.4-4

23 FEB 2023
AIRAC AMDT
 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY
02/23



AIP POLAND
AIP POLSKA

AIRAC effectiv
- do EPZZNB plus pierwsze dwie litery kodowego oznacznika państwa
nadawcy - dla wszystkich NOTAM przysyłanych z następujących NOF:
Niemiec, Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Szwecji oraz
państw byłego ZSRR.

- to EPZZNB plus the first two letters of location indicator of state of
originator - for all NOTAM sent from NOFs: Germany, the Czech
Republic, Slovakia, Ukraine, Belarus, Lithuania, Latvia, Sweden and
states of the former USSR.

d) SNOWTAM przesyłane do NOF Warszawa: SNOWTAM transmitted to Warszawa NOF:
- do EPZZSA plus pierwsze dwie litery kodowego wskaźnika lokalizacji
ICAO państwa nadawcy - dla SNOWTAM przysyłanych ze wszystkich NOF
z wyjątkiem Niemiec, Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy,
Szwecji oraz państw byłego ZSRR;

- to EPZZSA plus the first two letters of ICAO location indicator of state of
originator - for all SNOWTAM sent from all NOFs except: Germany, the
Czech Republic, Slovakia, Ukraine, Belarus, Lithuania, Latvia, Sweden
and states of the former USSR;

- do EPZZSB plus pierwsze dwie litery kodowego wskaźnika lokalizacji
ICAO państwa nadawcy - dla wszystkich SNOWTAM przysyłanych z
następujących NOF: Niemiec, Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Litwy,
Łotwy, Szwecji oraz państw byłego ZSRR.

- to EPZZSB plus the first two letters of ICAO location indicator of state of
originator - for all SNOWTAM sent from NOFs: Germany, the Czech
Republic, Slovakia, Ukraine, Belarus, Lithuania, Latvia, Sweden and
states of the former USSR.

W związku z wprowadzeniem Zintegrowanego Systemu Wstępnego
Przetwarzania Planu Lotu (IFPS) wszystkie plany lotów wysyłane z FIR
WARSZAWA są dodatkowo adresowane do:

In connection with the implementation of the Integrated Initial Flight Plan
Processing System (IFPS) all flight plans distributed from the
WARSZAWA FIR are additionally addressed to:

EUCHZMFP (ośrodek IFPS w Haren, Belgia), EUCHZMFP (Haren, Belgium IFPS centre),
EUCBZMFP (ośrodek IFPS w Bretigny, Francja). EUCBZMFP (Bretigny, France IFPS centre).

e) Służba rozgłaszania Broadcasting service
VOLMET - informacja meteorologiczna dla statków powietrznych w locie.
Szczegóły podane są w rozdziale GEN 3.5.

VOLMET - MET information for aircraft in flight. Full details are given in
Chapter GEN 3.5.

Komunikaty radiotelefoniczne nadawane są do wykorzystania przez statki
powietrzne w locie zostały opisane poniżej.

The RTF broadcasts available for the use of aircraft in flight are decrised
below.

ATIS - służba automatycznej informacji lotniskowej. ATIS zapewniana jest w
FIR WARSZAWA na niektórych lotniskach i nadaje komunikaty dla
przylatujących i odlatujących statków powietrznych. Szczegóły dotyczące
ATIS dla poszczególnych lotnisk podane są w dziale AD 2 oraz w tabeli
poniżej.

ATIS - Automatic Terminal Information Service. ATIS within the
WARSZAWA FIR is provided for selected aerodromes and broadcasts
information for arriving and departing aircraft. Details on ATIS for specific
aerodromes can be found in section AD 2 and in the table below.

Lotnisko
Aerodrome

Godziny pracy
Hours of service

Częstotliwość
Frequency

Język
Language

Telefon
Phone

EPBY H24 129.330 MHz EN +48-52-324-7137
+48-22-574-7137

EPGD H24 129.630 MHz EN
+48-58-340-7457
+48-22-574-7457
+48-81-452-7457

EPKK H24 126.130 MHz
112.800 MHz EN

+48-12-639-7557
+48-22-574-7557
+48-81-452-7557

EPKT H24 120.230 MHz EN
+48-32-392-7857
+48-22-574-7857
+48-81-452-7857

EPLL H24 135.680 MHz EN
+48-22-574-7257
+48-42-685-7257
+48-81-452-7257

EPPO H24 124.705 MHz EN +48-61-896-7357
+48-81-452-7357

EPRZ H24 124.955 MHz EN
+48-22-574-7657
+48-17-227-7657
+48-81-452-7657

EPSC H24 132.130 MHz EN
+48-91-496-7957
+48-22-574-7957
+48-81-452-7957

EPWA H24 ARR 120.455 MHz
DEP 123.430 MHz EN +48-22-574-5957

+48-81-452-5957

EPWR H24 124.330 MHz EN +48-71-323-4857
+48-81-452-4857

Zawartość komunikatów ATIS dla lotniska EPWA jest zgodna z opisem
zawartym w Załączniku 11 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie
cywilnym - Służby ruchu lotniczego, rozdział 4, punkt 4.3.8 dla ATIS ARR
120,455 MHz oraz punktem 4.3.9 dla ATIS DEP 123,430 MHz.

The contents of ATIS information for EPWA aerodrome is compliant with
the description contained in Annex 11 to the Convention on International
Civil Aviation - Air Traffic Services, chapter 4, point 4.3.8 for ARR ATIS
120.455 MHz and 4.3.9 for DEP ATIS 123.430 MHz.

Do komunikatu ATIS dla lotniska EPWA jest włączona prognoza typu
TREND. Szczegółowe zasady i kryteria zmian prognozy TREND są
opublikowane na stronie http://awiacja.imgw.pl. 

TREND forecast is included into ATIS broadcast for EPWA aerodrome.
Detailed rules and criteria for TREND changes are published at http://
awiacja.imgw.pl. 

Komunikaty ATIS są identyfikowane za pomocą litery kodu według przyjętego
alfabetu ICAO. Litery kodu są przydzielane kolejnym komunikatom ATIS w
porządku alfabetycznym.

ATIS broadcasts are identified by a code letter given in accordance with
the ICAO alphabet. The code letter is assigned to all broadcasts in
alphabetical order.
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
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W przypadku występowania częstych zmian warunków meteorologicznych,
które uniemożliwiają właściwe (kompletne) nadanie meldunku
meteorologicznego, stosowana jest zasada podawania w miejsce meldunku
meteorologicznego informacji, że aktualne warunki pogodowe zostaną
podane przy pierwszym nawiązaniu łączności z organem kontroli zbliżania
(APP) lub kontrolą lotniska (TWR).

In the event of frequent changes in weather conditions which render the
transmission of full present meteorological reports impossible,
information is given, instead of such reports, that actual weather
conditions will be passed to the aircraft on establishing initial contact with
the APP or TWR units.

W przypadku niesprawności urządzeń automatycznej rozgłośni ATIS
informacje lotniskowe podawane będą przez służbę ATC.

In case of ATIS equipment failure, aerodrome information will be provided
by ATC service.

3.4.4 WYMAGANIA I WARUNKI REQUIREMENTS AND CONDITIONS
Stosowane języki Languages used
Rozmowy radiotelefoniczne powietrze-ziemia są prowadzone w języku
polskim lub w języku angielskim. Język angielski jest zapewniany na żądanie
każdego statku powietrznego, na wszystkich stacjach naziemnych
obsługujących przestrzeń powietrzną kontrolowaną i wyznaczone porty
lotnicze.

The air-ground radiotelephony communication shall be conducted in the
Polish language or in the English language. The English language shall
be available on request from any aircraft, at all ground stations serving
controlled airspace and at designated airports.

Usługi świadczone zgodnie z postanowieniami zawartymi w
następujących dokumentach ICAO:

The services provided in accordance with the provisions contained
in the following ICAO documents:

Załącznik 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym -
Łączność lotnicza;

Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation - Aeronautical
Telecommunications;

ICAO Doc 8400 - Procedury służb żeglugi powietrznej – Skróty i kody
stosowane w międzynarodowym lotnictwie cywilnym (PANS-ABC);

ICAO Doc 8400 - Procedures for Air Navigation Services – ICAO
Abbreviations and Codes (PANS-ABC);

ICAO Doc 8585 - Designators for Aircraft Operating Agencies, Aeronautical
Authorities and Services;

ICAO Doc 8585 - Designators for Aircraft Operating Agencies,
Aeronautical Authorities and Services;

ICAO Doc 7030 - Regionalne procedury uzupełniające dla regionu Europy -
część 2 - procedury COM;

ICAO Doc 7030 - European (EUR) Regional Supplementary Procedures -
Part 2 - COM procedures;

ICAO Doc 7910 - Location Indicators; ICAO Doc 7910 - Location Indicators;
ICAO Doc 4444 - Procedury służb żeglugi powietrznej – Zarządzanie ruchem
lotniczym;

ICAO Doc 4444 - Procedures for Air Navigation Services – Air Traffic
Management;

ICAO Doc 9880 - Manual on Detailed Technical Specifications for the
Aeronautical Telecommunication Network (ATN) using ISO/OSI Standards
and Protocols – Part II – Ground-Ground Applications – Air Traffic Services
Message Handling Services (ATSMHS);

ICAO Doc 9880 - Manual on Detailed Technical Specifications for the
Aeronautical Telecommunication Network (ATN) using ISO/OSI
Standards and Protocols – Part II – Ground-Ground Applications – Air
Traffic Services Message Handling Services (ATSMHS); 

EUR Doc 020 EUR AMHS (ATS Message Handling System) Manual. EUR Doc 020 EUR AMHS (ATS Message Handling System) Manual.
3.4.5 RÓŻNE MISCELLANEOUS

NIL NIL
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