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UŻYTKOWANIE I ZARZĄDZANIE PŁYTAMI POSTOJOWYMI
NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

APRONS MANAGEMENT AND USE AT WARSAW CHOPIN
AIRPORT (EPWA)

1. SŁUŻBA ZARZĄDZANIA PŁYTĄ POSTOJOWĄ (AMS) APRON MANAGEMENT SERVICE (AMS)

AMS zapewniana jest w obszarze pola ruchu naziemnego, z wyłączeniem
RWY. Czynności w ramach AMS realizowane są przez FOLLOW ME oraz
TWR (organy AMS).

AMS shall be provided within a movement area, excluding RWY. Operations
within the AMS are executed with FOLLOW ME assistance and TWR (AMS
units).

Obszar, dla którego zapewniana jest AMS został przestawiony na mapie
dołączonej do niniejszego Suplementu (załącznik A).

Area of AMS has been displayed on the chart attached to this Supplement
(Appendix A).

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH ORGANÓW AMS RESPONSIBILITY OF AMS UNITS 

2.1 FOLLOW ME FOLLOW ME

Prowadzenie statków powietrznych z/do punktów przekazania
odpowiedzialności na podstawie poleceń TWR.

Guidance of aircraft from/to transfer of control points in accordance with TWR
instructions.

Ustawianie statku powietrznego na stanowisku postojowym. Parking aircraft on parking stands.

W uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z TWR, wstrzymanie
kołowania statku powietrznego.

Suspension of aircraft taxiing upon consultation with TWR in operationally
justified cases.

Nadzór nad manewrami statku powietrznego na płycie postojowej oraz
współpraca z TWR z tym zakresie.

Supervision of aircraft maneuvers on the apron and in consultation with TWR in
this regard.

2.2 TWR TWR

Utrzymywanie stałej łączności radiowej z załogą statku powietrznego. Maintaining radio contact with the aircraft crew.

Wydawanie instrukcji kołowania. Issuing ground movement instructions.

Przekazywanie numeru stanowiska postojowego załodze statku
powietrznego.

Providing the number of the parking stand to the flight crew.

Wydawanie zgody na:  uruchamianie, wypychanie, power back, cross-
bleed start-up. 

Issuing clearance for start-up, push-back, power-back, cross-bleed start-up.    

3. PUNKTY PRZEKAZANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI POINTS FOR TRANSFER OF RESPONSIBILITY 

Przekroczenie poprzeczki zatrzymania przed RWY (warunkowane
nawiązaniem łączności z załogą statku powietrznego przez służbę
przejmującą) – od/do AMS.

Upon crossing the stop bar before RWY (subject to establishing communication
by the unit taking  over the control of the aircraf with the aircraft crew) - from/to
AMS.  

Zaparkowanie statku powietrznego na stanowisku postojowym,
opuszczenie przez statek powietrzny stanowiska postojowego – od/do
AMS.

Upon parking the aircraft on the parking stand, exiting the parking stand by the
aircraft - from/to AMS.

Rozpoczęcie/zakończenie prowadzenia statku powietrznego przez
FOLLOW ME (tożsame z włączeniem/wyłączeniem świateł ostrzegawczych
i wyświetlacza na pojeździe) – pomiędzy organami AMS. 

Upon commencement/completion of FOLLOW ME assistance (coincident with
turning on/off of warning lights and the display mounted on the FOLLOW ME
vehicle) - between AMS units. 

Rozpoczęcie podawania sygnałów manewrowania przez FOLLOW ME/
aktywację systemu automatycznego dokowania (warunkowane reakcją
załogi statku powietrznego na sygnały) – pomiędzy organami AMS.

Upon commencement of maneuvering signals given by FOLLOW ME/ activation
of the visual docking/parking guidance system (subject to the response of the
aircraft crew to the signals) - between the AMS units.

Patrz: mapa na odwrocie. See: chart overleaf.

Niniejszy Suplement zastępuje Suplement 82/22. This Supplement replaces Supplement 82/22.
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