
AIP VFR POLAND
AIRAC effective da
VFR GEN 4.1.2 RADAROWA SŁUŻBA INFORMACJI POWIETRZNEJ
RADAR FLIGHT INFORMATION SERVICE

1. WSTĘP INTRODUCTION
1.1 W FIR WARSZAWA zapewniana jest radarowa

służba informacji powietrznej.
Radar flight information service is provided within the
WARSZAWA FIR.

1.2 Użycie przez informatora służby informacji
powietrznej jednego z poniższych znaków
wywoławczych będzie wskazówką dla pilota, że
statkowi powietrznemu może być zapewniona służba
radarowa:

The use of one of the following call signs by the FIS
officer will indicate to the pilot that radar service may
be provided to the aircraft:

FIS – GDAŃSK INFORMACJA
WARSZAWA INFORMACJA
POZNAŃ INFORMACJA
KRAKÓW INFORMACJA

FIS – GDAŃSK INFORMATION
WARSZAWA INFORMATION
POZNAŃ INFORMATION
KRAKÓW INFORMATION

UWAGA REMARK
Częstotliwości podane są w rozdziale AIP VFR GEN
4.1.

Frequencies are listed in chapter AIP VFR GEN 4.1.

2. OBSZAR OBJĘTY RADAROWĄ SŁUŻBĄ
INFORMACJI POWIETRZNEJ

RADAR FLIGHT INFORMATION SERVICE AREA

2.1 Służba informacji powietrznej posługuje się
systemem wieloradarowym składającym się ze stacji
monoimpulsowych radarów.

Flight information service uses a multiradar tracking
system based on MSSR stations.

Szacunkowy zasięg dla wysokości bezwzględnej
3000 ft dla obiektów zlokalizowanych w:

Estimated range for the altitude 3000 ft for stations
located in:

Poznaniu 50 NM Poznań 50 NM
Pułtusku 50 NM Pułtusk 50 NM
Warszawie 50 NM Warszawa 50 NM
Gdańsku 50 NM Gdańsk 50 NM
Katowicach 30 NM Katowice 30 NM
Wrocławiu 50 NM Wrocław 50 NM
Rzeszowie 30 NM Rzeszów 30 NM
Krakowie 30 NM Kraków 30 NM

oraz systemem multilateralnym (WAM),
zapewniającym pokrycie w granicach pionowych TMA
GDAŃSK.

and Wide Area Multilateration System for coverage of
GDAŃSK TMA vertical limits.
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2.2 Radarowa służba informacji powietrznej może być
zapewniana H24 wyłącznie dla zidentyfikowanych
statków powietrznych.

Radar flight information service may be provided H24
only for identified aircraft.

2.3 Zapewnianie radarowej służby informacji powietrznej
jest uwarunkowane następującymi ograniczeniami:

Provision of radar flight information service is
conditional on the following restrictions:

a) wysokością lotu statku powietrznego; a) flight altitude of aircraft;
b) ukształtowaniem terenu; b) topography;
c) możliwościami technicznymi; c) technical capabilities;
d) obciążeniem ruchem lotniczym informatora FIS. d) traffic load for FIS officer.

Radarowa służba informacji powietrznej może zostać
zakończona w dowolnym momencie.

Radar flight information service may be terminated at
any time.

3. ZASTOSOWANIE SŁUŻBY RADAROWEJ PRZEZ
FIS

PROVISION OF RADAR SERVICE BY FIS

3.1 Informacje przedstawione na wskaźniku sytuacji
mogą być wykorzystane w celu udzielenia
zidentyfikowanym statkom powietrznym:

The information presented on a situation display may
be used to provide identified aircraft with:

a) informacji o każdym zaobserwowanym statku
powietrznym, który znajduje się na drodze lotu
kolidującej z drogą zidentyfikowanego statku
powietrznego oraz sugestii lub rad dotyczących
omijania;

a) information regarding any aircraft observed to be
on a conflicting path with the identified aircraft
and suggestions or advice regarding avoiding
action;

b) informacji o miejscu występowania znaczących
zjawisk pogody i – jeżeli jest to możliwe – rady,
jak najlepiej ominąć ewentualne strefy złej
pogody (Uwaga. – W pewnych okolicznościach
najaktywniejsza strefa złej pogody może nie być
wyświetlana);

b) information on the position of significant weather
and, as practicable, advice to the aircraft on how
best to circumnavigate any such areas of
adverse weather (Note. – Under certain
circumstances the most active area of adverse
weather may not be displayed);

c) informacji pomagających statkowi powietrznemu
w prowadzeniu nawigacji.

c) information to assist the aircraft in its navigation.

3.2 Przed rozpoczęciem zapewnienia statkowi
powietrznemu służby dozorowania ATS, identyfikacja
jest ustanawiana a pilot jest o tym informowany.
Następnie identyfikacja jest utrzymywana aż do
zakończenia zapewniania służby dozorowania ATS.

Before the commencement of provision of ATS
surveillance service to the aircraft, identification is
established and the pilot is informed about this fact.
Then the identification is maintained until the
provision of ATS surveillance service has been
terminated.

Gdy identyfikacja zostanie później utracona, pilot jest
o tym informowany i, gdy ma to zastosowanie, podaje
się odpowiednie instrukcje.

When the identification is lost later on, the pilot is
informed about this fact and, if applicable, appropriate
instructions are given.

3.3 Zasady identyfikacji radarowej są zgodne z
dokumentem Procedury Służb Żeglugi Powietrznej -
Zarządzanie Ruchem Lotniczym (Doc 4444), część 8,
punkt 8.6.2.3.

The rules of the radar identification are in accordance
with Procedures for Air Navigation Services - Air
Traffic Management (Doc 4444), part 8, point 8.6.2.3. 
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UWAGA REMARK
Stosowanie systemu dozorowania ATS w służbie
informacji powietrznej nie zwalnia dowódcy statku
powietrznego z żadnej odpowiedzialności, łącznie z
podejmowaniem ostatecznej decyzji dotyczącej
każdej sugerowanej zmiany planu lotu.

The use of the ATS surveillance system in the flight
information service shall not exempt the pilot-in-
command of an aircraft from any responsibility,
including taking a final decision on a suggested
change to the flight plan.

4. UTRATA ŁĄCZNOŚCI W PRZESTRZENI
NIEKONTROLOWANEJ

COMMUNICATION FAILURE WITHIN
UNCONTROLLED AIRSPACE

4.1 W razie utraty łączności, w przypadkach gdzie
utrzymanie dwukierunkowej łączności w przestrzeni
niekontrolowanej jest wymagane:

If communication failure occurs, in the cases when
maintaining two-way communication within
uncontrolled airspace is required:

a) jeżeli statek powietrzny znajduje się w warunkach
meteorologicznych dla lotów z widocznością pilot
postępuje jak poniżej:

a) if the aircraft flies in visual meteorological
conditions, the pilot shall take the following
actions:

1) ustawia transponder na kod 7600; 1) set the transponder to Code 7600;
2) kontynuuje lot w warunkach

meteorologicznych dla lotów z widocznością
na zasadach opisanych w AIP ENR 2.1.3 pkt.
2 i 3;

2) continue to fly in visual meteorological
conditions according to rules described in
AIP ENR 2.1.3 points 2 and 3;

3) zawiadamia o przylocie właściwy organ służb
ruchu lotniczego w sposób najszybszy; lub

3) report its arrival by the most expeditious
means to the appropriate ATS unit; or

b) jeżeli statek powietrzny znajduje się w warunkach
meteorologicznych dla lotu według wskazań
przyrządów lub też, jeżeli warunki są takie, że
pilot prawdopodobnie nie zakończy lotu zgodnie z
lit. a), postępuje jak poniżej:

b) if the aircraft flies in instrument meteorological
conditions or when the conditions are such that it
does not appear likely that the pilot will complete
the flight in accordance with a), the pilot shall
take the following actions:

1) ustawia transponder na kod 7600; 1) set the transponder to Code 7600;
2) wykonuje lot po trasie zgodnie z bieżącym

planem lotu do wyznaczonej pomocy
nawigacyjnej lub pozycji obsługującej lotnisko
docelowe i – gdy występuje potrzeba
zastosowania się do punktu 3) niżej – będzie
oczekiwać nad tą pomocą, aż do rozpoczęcia
zniżania;

2) proceed according to the current flight plan
to the designated navigation aid or fix
serving the destination aerodrome and,
when required to ensure compliance with 3),
will hold over this aid until commencement of
descent;

3) wykonuje normalną procedurę podejścia
według wskazań przyrządów, ustaloną dla
wyznaczonej pomocy nawigacyjnej lub
pozycji.

3) complete a normal instrument approach
procedure as specified for the designated
navigation aid or fix.
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4.2 Jeżeli okoliczności wskazują na to, że statek
powietrzny, który utracił łączność, kieruje się
prawdopodobnie do jednego z lotnisk zapasowych
wymienionych w złożonym planie lotu, wówczas
organ(y) działający(e) na lotnisku(ach) zapasowym(ych)
oraz jakiekolwiek inne organy służb ruchu lotniczego,
które mogłyby być zainteresowane zmianą lotu, są
zawiadamiane o okolicznościach utraty łączności oraz
są proszone o starania w celu nawiązania łączności z
tym statkiem w czasie, w którym statek ten może
prawdopodobnie znajdować się w zasięgu łączności.

When the circumstances indicate that the aircraft
which lost communication probably directs to one of
the alternate aerodromes listed in the filed flight plan,
then the unit(s) operating on the alternate
aerodrome(s) and any other ATS units which might be
interested in changing the flight are informed on the
circumstances of communication failure and are
asked to try to establish communication with this
aircraft at the time when the aircraft may be probably
located within the communication coverage.

5. AWARIA RADARU W SŁUŻBIE INFORMACJI
POWIETRZNEJ

RADAR FAILURE IN THE FLIGHT INFORMATION
SERVICE

W przypadku awarii systemu radarowego w trakcie
zapewniania radarowej służby informacji powietrznej,
gdy identyfikacja zostanie utracona, lub istnieje
podejrzenie błędnej identyfikacji, służba radarowa
zostaje zakończona, a piloci są o tym informowani.

In the case of failure of the radar system during the
provision of radar flight information service, when the
identification is lost or the erroneous identification
may be suspected, radar service is terminated and
pilots are informed about this fact.

6. SYSTEM PRZYDZIELANIA KODÓW SSR SSR CODE ALLOCATION SYSTEM
6.1 Kody SSR przydzielane są zgodnie z ustaleniami

Planu Żeglugi Powietrznej Regionu EUR ANP (Doc
7754), FASID, część IV (CNS), Supplement - SSR
Code Allocation List for the EUR Region.

SSR code allocation is provided in accordance with
EUR ANP (Doc 7754), FASID, Part IV (CNS),
Supplement - SSR Code Allocation List for the EUR
Region.

6.2 Jeżeli statek powietrzny wykonujący lot IFR nie
otrzymał polecenia nastawienia odpowiedniego kodu
SSR, to jego transponder powinien być włączony i
nastawiony na mod A kod 2000 do czasu otrzymania
odpowiednich instrukcji.

If the pilot of an aircraft conducting an IFR flight has
not been instructed to set any SSR code, then the
transponder shall be set to mode A Code 2000 and
switched on until receiving appropriate instructions.

UWAGA REMARK
Otrzymanie indywidualnego kodu nie musi oznaczać,
że danemu statkowi będzie zapewniana służba
radarowa.

Receiving a discrete code does not necessarily imply
that radar service will be provided to the given
aircraft.

6.3 Jeżeli statek powietrzny wykonujący lot VFR nie
otrzymał polecenia nastawienia odpowiedniego kodu
SSR, to jego transponder powinien być włączony i
nastawiony na kod A 7000 do czasu otrzymania
odpowiednich instrukcji.

If the pilot of an aircraft conducting a VFR flight has
not been instructed to set any SSR code, then the
transponder shall be set to Code A 7000 and
switched on until receiving appropriate instructions.

UWAGA REMARK
Otrzymanie indywidualnego kodu nie musi oznaczać,
że danemu statkowi będzie zapewniana służba
radarowa.

Receiving a discrete code does not necessarily imply
that radar service will be provided to the given
aircraft.

6.4 Gdy statek powietrzny posiada na pokładzie sprawny
transponder, pilot powinien przez cały czas trwania
lotu korzystać z niego, niezależnie od tego czy statek
powietrzny znajduje się wewnątrz czy na zewnątrz
przestrzeni powietrznej, gdzie na potrzeby ATS jest
wykorzystywany SSR.

When an aircraft carries a serviceable transponder,
the pilot shall operate the transponder at all times
during the flight, regardless of whether the aircraft is
within or outside airspace where SSR is used for ATS
purposes.
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6.5 Gdy statek powietrzny posiada sprawne wyposażenie
pracujące w modzie S, wówczas pilot powinien przez
cały czas korzystać z tego modu, o ile nie otrzyma
innych instrukcji od ATS.

When the aircraft carries serviceable Mode S
equipment, the pilot shall continuously operate this
mode, unless otherwise instructed by ATS.

6.6 Po wylądowaniu pilot powinien zwolnić kod
indywidualny (powrócić do kodu 7000 lub
odpowiednio 2000).

The pilot should release the discrete code after
landing (revert to code 7000 or 2000 respectively).

6.7 Kody specjalne stosowane w FIR EPWW: Special codes used within EPWW FIR:
a) 7700: Włączenie kodu A 7700 zgodnie z

dokumentem Procedury Służb Żeglugi
Powietrznej - Zarządzanie Ruchem Lotniczym
(Doc 4444), rozdział 8, punkt 8.8.1.

a) 7700: Switching on code A 7700 in accordance
with Procedures for Air Navigation Services - Air
Traffic Management (Doc 4444), chapter 8, point
8.8.1.

b) 7600: Włączenie kodu A 7600 zgodnie z
dokumentem Procedury Służb Żeglugi
Powietrznej - Zarządzanie Ruchem Lotniczym
(Doc 4444), rozdział 8, punkt 8.8.3.

b) 7600: Switching on code A 7600 in accordance
with Procedures for Air Navigation Services - Air
Traffic Management (Doc 4444), chapter 8, point
8.8.3.

c) 7500: Włączenie kodu A 7500 zgodnie z
dokumentem Procedury Służb Żeglugi
Powietrznej - Zarządzanie Ruchem Lotniczym
(Doc 4444), rozdział 15, punkt 15.1.3.

c) 7500: Switching on code A 7500 in accordance
with Procedures for Air Navigation Services - Air
Traffic Management (Doc 4444), chapter 15,
point 15.1.3.

d) 7777 i 7776: Kod A 7777 i 7776 – transponder
monitoringu naziemnego.

d) 7777 and 7776: Code A 7777 and 7776 –
ground monitoring transponder.

e) 0001: Kod 0001 – dla lotów specjalnych
wykonywanych przez Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe (call sign RATOWNIK).

e) 0001: Code 0001 – for special flights carried out
by the Polish Medical Air Rescue (call sign
RATOWNIK).

f) 0002: Kod 0002 – dla lotów wykonywanych przez
cywilnych użytkowników w strefach zarządzanych
przez AMC Polska.

f) 0002: Code 0002 – for flights carried out by civil
users within areas managed by AMC Poland.

6.8 W przypadkach, kiedy na wskaźniku sytuacji znak
rozpoznawczy statku powietrznego, przekazany
przez statek powietrzny, posiadający mod S, różni się
od przewidywanego znaku rozpoznawczego danego
statku powietrznego, Informator FIS zwraca się do
pilota o weryfikację modu S, i gdy jest to możliwe,
powrócenie do poprawnego znaku rozpoznawczego
statku powietrznego.

When the aircraft identification on the situation
display transmitted by a Mode S-equipped aircraft is
different from that expected from the aircraft, the FIS
officer requests the pilot to verify Mode S and, if
possible, re-enter the correct aircraft identification.

Na podstawie: PANS ATM 8.5.3.4. Based on: PANS ATM 8.5.3.4.
We wszystkich przypadkach, kiedy zauważy się na
wskaźniku sytuacji, że znak rozpoznawczy statku
powietrznego, przekazany przez statek powietrzny,
posiadający mod S, różni się od przewidywanego
znaku rozpoznawczego danego statku powietrznego,
żąda się od pilota potwierdzenia, i gdy jest to
konieczne, powrócenia do poprawnego znaku
rozpoznawczego statku powietrznego.

Whenever it is observed on the situation display that
the aircraft identification transmitted by a Mode
S-equipped aircraft is different from that expected
from the aircraft; the pilot shall be requested to
confirm and, if necessary, re-enter the correct aircraft
identification.
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