
AIP VFR POLAND
AIRAC effective da
VFR GEN 3.3 SYGNAŁY WZROKOWE
VISUAL SIGNALS

1. SYGNAŁY MANEWROWANIA OD 
KOORDYNATORA RUCHU NAZIEMNEGO DO 
STATKU POWIETRZNEGO

1. MARSHALLING SIGNALS FROM A 
SIGNALMAN TO AN AIRCRAFT

1. Skrzydłowy/kierujący/Wingwalker/guide

Podnieść prawą rękę nad głowę z pałeczką skierowaną do góry; poruszać skierowaną w dół
pałeczką trzymaną w lewej ręce w kierunku ciała.

Uwaga. Za pomocą tego sygnału osoba znajdująca się przy końcu skrzydła statku powietrznego
informuje pilota/ marshallera/operatora operacji wypychania, że ruch statku powietrznego do/z
pozycji parkingowej może odbywać się bez przeszkód.

Raise right hand above head level with wand pointing up; move left-hand wand pointing down
toward body.

Note. This signal provides an indication by a person positioned at the aircraft wing tip, to the pilot/
marshaller/ push-back operator, that the aircraft movement on/off a parking position would be
unobstructed.

2. Wskazanie stanowiska postojowego/Identify gate

Podnieść ręce w pełni wyprostowane nad głowę z pałeczkami skierowanymi do góry.

Raise fully extended arms straight above head with wands pointing up.

3. Kieruj się do następnego koordynatora ruchu naziemnego lub w kierunku podanym 
przez wieżę/kontrolę naziemną/Proceed to next signalman or as directed by tower/ground 

control

Skierować obydwie ręce do góry, opuścić i wyciągnąć ręce przed siebie, pałeczkami wskazując
kierunek do następnego koordynatora ruchu naziemnego lub strefy kołowania.

Point both arms upward; move and extend arms outward to sides of body and point with wands to
direction of next signalman or taxi area.

4. Poruszaj się do przodu/Straight ahead

Zgiąć rozciągnięte ręce w łokciach i poruszać pałeczkami do góry i na dół od wysokości klatki
piersiowej do wysokości głowy.

Bend extended arms at elbows and move wands up and down from chest height to head.
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5. Skręć w lewo (z punktu widzenia pilota)/Turn left (from pilot’s point of view)

Prawa ręka z pałeczką ułożona pod kątem 90 stopni do tułowia, lewą ręką wykonywać sygnał
"poruszaj się do przodu". Tempo pokazywania sygnału wskazuje pilotowi szybkość zakrętu statku
powietrznego.

With right arm and wand extended at a 90-degree angle to body, make “come ahead” signal with
left hand. The rate of signal motion indicates to pilot the rate of aircraft turn.

6. Skręć w prawo (z punktu widzenia pilota)/Turn right (from pilot’s point of view)

Lewa ręka z pałeczką ułożona pod kątem 90 stopni do tułowia, prawą ręką wykonywać sygnał
"poruszaj się do przodu". Tempo pokazywania sygnału wskazuje pilotowi szybkość zakrętu statku
powietrznego.

With left arm and wand extended at a 90-degree angle to body, make “come ahead” signal with
right hand. The rate of signal motion indicates to pilot the rate of aircraft turn.

7. Zatrzymanie zwykłe/Normal stop

W pełni rozciągnąć ręce z pałeczkami pod kątem 90 stopni do tułowia i powoli podnieść je nad
głowę, aż do skrzyżowania pałeczek.

Fully extend arms and wands at a 90-degree angle to sides and slowly move to above head until
wands cross.

8. Zatrzymanie awaryjne/Emergency stop

Szybko wyprostować ręce z pałeczkami nad głową, krzyżując pałeczki.

Abruptly extend arms and wands to top of head, crossing wands.
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9. Włącz hamulce/Set brakes

Podnieść rękę z otwartą dłonią trochę powyżej wysokości barku. Utrzymując kontakt wzrokowy z
załogą statku powietrznego, zacisnąć pięść. Nie ruszać aż do momentu otrzymania potwierdzenia
(kciuk skierowany do góry) od załogi statku powietrznego.

Raise hand just above shoulder height with open palm. Ensuring eye contact with flight crew,
close hand into a fist. Do not move until receipt of “thumbs up” acknowledgement from flight crew.

10. Zwolnij hamulce/Release brakes

Podnieść rękę z zaciśniętą pięścią trochę powyżej wysokości barku. Utrzymując kontakt
wzrokowy z załogą statku powietrznego, otworzyć dłoń. Nie ruszać aż do momentu otrzymania
potwierdzenia (kciuk skierowany do góry) od załogi statku powietrznego.

Raise hand just above shoulder height with hand closed in a fist. Ensuring eye contact with flight
crew, open palm. Do not move until receipt of “thumbs up” acknowledgement from flight crew.

11. Podstawki podłożone/Chocks inserted

Z rękoma z pałeczkami w pełni wyprostowanymi nad głową przesunąć pałeczkami do siebie aż do
ich zetknięcia. Zaczekać na potwierdzenie od załogi statku powietrznego.

With arms and wands fully extended above head, move wands inward in a “jabbing” motion until
wands touch. Ensure acknowledgement is received from flight crew.

12. Podstawki usunięte/Chocks removed

Z rękoma z pałeczkami w pełni wyprostowanymi nad głową odsunąć pałeczki od siebie. Nie
usuwać podstawek bez potwierdzenia od załogi statku powietrznego.

With arms and wands fully extended above head, move wands outward in a “jabbing” motion. Do
not remove chocks until authorized by flight crew.

13. Uruchomić silnik(i)/Start engine(s)

Podnieść prawą rękę do poziomu głowy z pałeczką skierowaną do góry i rozpocząć ruch okrężny
dłonią. Jednocześnie lewą ręką podniesioną ponad poziom głowy wskazać silnik do
uruchomienia.

Raise right arm to head level with wand pointing up and start a circular motion with hand; at the
same time, with left arm raised above head level, point to engine to be started.
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14. Wyłączyć silniki/Cut engines

Wyciągnąć rękę z pałeczką przed siebie na poziomie barku, podnieść rękę z pałeczką do szczytu
lewego barku i przesunąć pałeczkę do szczytu prawego barku "odcinającym" ruchem przez
gardło.

Extend arm with wand forward of body at shoulder level, move hand and wand to top of left
shoulder and draw wand to top of right shoulder in a slicing motion across throat.

15. Zmniejsz prędkość/Slow down

Poruszać wyprostowanymi rękoma w dół, wykonując gest "przyklepywania", poruszając
pałeczkami w górę i w dół od talii do kolan.

Move extended arms downwards in a “patting” gesture, moving wands up and down from waist to
knees.

16. Zmniejsz obroty silnika(ów) po stronie wskazywanej/Slow down engine(s) on indicated 
side

Ręce opuszczone, pałeczki zwrócone do ziemi, lewą lub prawą pałeczką poruszać w górę i w dół,
w celu wskazania, że liczba obrotów lewego(ych) lub prawego(ych) silnika(ów) powinna być
zmniejszona.

With arms down and wands toward ground, wave either right or left wand up and down indicating
engine(s) on left or right side respectively should be slowed down.

17. Cofaj się/Move back

Ręce przed sobą na wysokości talii i poruszać nimi okrężnymi ruchami do przodu. W celu
zatrzymania cofania użyć sygnałów 7 lub 8.

With arms in front of body at waist height, rotate arms in a forward motion. To stop rearward
movement, use signal 7 or 8.

18. Zakręty w czasie cofania (ogon w prawo)/Turns while backing (for tail to starboard)

Lewa ręka skierowana w dół, prawą ręką poruszać z położenia pionowego nad głową do
położenia poziomego z przodu.

Point left arm with wand down and bring right arm from overhead vertical position to horizontal
forward position, repeating right-arm movement.
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19. Zakręty w czasie cofania (ogon w lewo)/Turns while backing (for tail to port)

Prawa ręka skierowana w dół, lewą ręką poruszać z położenia pionowego nad głową do położenia
poziomego z przodu.

Point right arm with wand down and bring left arm from overhead vertical position to horizontal
forward position, repeating left-arm movement.

20. Potwierdzenie/wszystko w porządku/Affirmative/all clear

Podnieść prawą rękę do poziomu głowy z pałeczką skierowaną do góry lub pokazać dłoń z
kciukiem wyprostowanym do góry, lewa ręka pozostaje wzdłuż ciała przy kolanie.

Uwaga. Sygnał ten jest stosowany także jako sygnał łączności technicznej/obsługi.

Raise right arm to head level with wand pointing up or display hand with “thumbs up”; left arm
remains at side by knee.

Note. This signal is also used as a technical/servicing communication signal.

*21.  Zawis/Hover

Ręce z pałeczkami w pełni rozciągnięte pod kątem 90 stopni do boków.

Fully extend arms and wands at a 90-degree angle to sides.

*22.  Wejść wyżej/Move upwards

Ręce z pałeczkami w pełni rozciągnięte pod kątem 90 stopni do boków, z dłońmi obróconymi do
góry, wykonują ruchy do góry. Tempo ruchu rąk wskazuje szybkość wznoszenia.

Fully extend arms and wands at a 90-degree angle to sides and, with palms turned up, move
hands upwards. Speed of movement indicates rate of ascent.

*23. Zejść niżej/Move downwards

Ręce z pałeczkami w pełni rozciągnięte pod kątem 90 stopni do boków, z dłońmi obróconymi do
dołu, wykonują ruchy do dołu. Tempo ruchu rąk wskazuje szybkość zniżania.

Fully extend arms and wands at a 90-degree angle to sides and, with palms turned down, move
hands downwards. Speed of movement indicates rate of descent.
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*24.  Leć poziomo w lewo (z punktu widzenia pilota)/Move horizontally left (from pilot’s 
point of view)

Rozciągnąć rękę poziomo w prawo pod kątem 90 stopni do ciała. Szerokim ruchem poruszać
drugim ramieniem w tym samym kierunku.

Extend arm horizontally at a 90-degree angle to right side of body. Move other arm in the same
direction in a sweeping motion.

*25.  Leć poziomo w prawo (z punktu widzenia pilota)/Move horizontally right (from pilot’s 
point of view)

Rozciągnąć rękę poziomo w lewo pod kątem 90 stopni do ciała. Szerokim ruchem poruszać
drugim ramieniem w tym samym kierunku.

Extend arm horizontally at a 90-degree angle to left side of body. Move other arm in same
direction in a sweeping motion.

*26.  Ląduj/Land

Skrzyżować ręce z pałeczkami skierowanymi w dół z przodu ciała.

Cross arms with wands downwards and in front of body.

Uwagi Remarks

Sygnały oznaczone gwiazdką (*) są przeznaczone dla
śmigłowców będących w zawisie.

ignals marked with an asterisk (*) are designed for use to
hovering helicopters.
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2. WZROKOWE SYGNAŁY NA ZIEMI VISUAL GROUND SIGNALS

Na lotniskach o nawierzchni trawiastej, na których
nie ma trwale oznakowanych pasów startu i
lądowania, mogą być wykładane znaki, określające
odpowiednie zachowanie się dowódców statków
powietrznych w ruchu lotniczym nadlotniskowym.
Mogą one określać kierunek startu i lądowania,
miejsce przyziemienia oraz inne ważne informacje o
ruchu lotniczym ilustrujące ogólną sytuację panującą
na danym lotnisku (loty szybowcowe, skoki
spadochronowe). 

At  aerodromes with grass surface where there are
no permanently marked take-off and landing stripes,
special signs may be displaced to be followed by
pilots-in-command performing flights within the
aerodrome traffic circuit. These signs may indicate
take-off and landing directions, touchdown zone and
give any other significant information on the air traffic,
relating to the general situation at an aerodrome
(glider flights, parachute jumping).

Znak w dzień
Sign by day

Znak w nocy
Sign by night

Znaczenie znaku
Sign meaning

Lądowanie lub start należy wykonać z prawej strony znaku T ,
równolegle do jego trzonu, przy czym obowiązuje wykonanie
lewego kręgu nadlotniskowego.

Landing or take-off shall be performed on the right side of the
sign, in the direction parallel to the shaft of the T. A left-hand
circuit is in force.

Lądowanie lub start należy wykonać z prawej strony znaku w
kierunku wskazanym przez znak (znak wykładany tylko dla
szybowców i samolotów holujących), przy czym obowiązuje
wykonanie lewego kręgu nadlotniskowego.

Landing or take-off shall be performed on the right side of the
sign, in the direction indicated by the arrow (signals displayed
only for gliders and towing aeroplanes). A left-hand circuit is in
force.

Nie stosuje się.
Not applicable.

Przyziemienie może odbywać się w granicach ± 50 m od znaku
T. Ogranicznik górny ma znaczenie pomocnicze, a jego
odległość od znaku T zależy od długości dobiegu.

Uwagi:
1. w lotach szybowcowych zamiast znaku T należy wyłożyć
znak.
2. w lotach innych niż szkolne wykładanie ograniczników i
oznaczników oceny obliczenia nie jest konieczne.

Aircraft may touch down within ± 50 m from the T. The upper
marker plays a subsidiary role and its distance from the T
depends on the landing roll.

Notes:
1. for glider operations a  sign instead of a T sign shall be
displayed.
2. for flights other than training operations the markers and
indicators for the judgement of distance are not necessary.
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Wykonać prawy krąg lotów nad lotniskiem.
 
Uwagi:
1. w lotach szybowcowych zamiast znaku T należy wyłożyć
znak.
2. w przypadku wyłożenia na lotnisku dwóch równoległych
startów obowiązuje wykonywanie kręgów na zewnątrz, bez
potrzeby wykładania znaku.

Conduct a right-hand circuit.

Notes:
1. for glider operations a  sign instead of a T shall be
displayed.
2. in case parallel take-off operations are conducted, the traffic
circuits shall be made outwards and a  sign does not need to
be displayed.
Lądowanie wykonać z lewej strony znaku T.

Uwaga: w lotach szybowcowych zamiast znaku T należy
wyłożyć znak.

Conduct landing on the left side of the T sign

Note: for glider operations a  sign instead of a T shall be
displayed.
Na lotnisku odbywają się skoki spadochronowe. Zezwala się
startować i lądować tylko statkom powietrznym, z których
zrzuca się skoczków, oraz wolno skakać. 

Uwaga: inne statki powietrzne mogą wylądować dopiero wtedy,
kiedy znak + zostanie zdjęty i pozostanie znak T.

Parachute jumping in progress. Landing and take-off allowed
only for parachute dropping aircraft. Parachute jumping allowed.

Note: other aircraft may land only when the + sign is removed
and the T remains.

Znak określający miejsce zrzutu linki holowniczej ze statku
powietrznego.

Uwaga: wierzchołek kąta wskazuje kierunek nalotu przy
zrzucie.

Sign indicating an area reserved for the dropping of tow ropes.

Note: the vertex of the triangle indicates the direction of flight
when dropping.

Nie stosuje się.
Not applicable.

Znaki dla startu paralotniowego lub lotniowego.

Signs for take-offs of paragliders or hang gliders.
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Żądanie wylądowania wszystkich statków powietrznych
będących w lotach nad lotniskiem.

Uwaga: lądowanie odbywa się kolejno.

All aircraft operating above the aerodrome are to land.

Note: landings shall be conducted in succession.

Zakaz lądowania dla wszystkich statków powietrznych oraz
sygnał zabraniający wyrzucania skoczka.

Uwaga: statek powietrzny wyrzucający skoczka powinien
przejść na drugi krąg i wykonać ponowny nalot do skoku.

Any landings are prohibited. No parachute dropping.

Note: parachute dropping aircraft shall fly another circle to make
a new run for parachute jump.

Polecenie wylądowania ze skoczkiem na pokładzie.

Land with the parachutist on board.
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