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2. Instrukcje wype niania formularza 
planu lotu ICAO 

2.1. Ustalenia ogólne 

#Formularz planu lotu wype niaj  odpowiednio: 

— dowódca statku powietrznego lub upowa niony 

przez niego cz onek za ogi albo upowa niony 

przedstawiciel u ytkownika statku powietrznego; 

— wyznaczeni pracownicy s u by ruchu lotniczego, 

przyjmuj cy z o ony plan lotu; 

— wyznaczeni pracownicy s u by ruchu lotniczego, 

którzy otrzymali plan lotu do nadania do ustalo-

nych adresatów. 

#Formularz planu lotu nale y wype nia  w dwóch 

egzemplarzach, z czego: 

— jeden egzemplarz (orygina ) zatrzymuje u siebie 

dowódca statku powietrznego; 

— jeden egzemplarz (kopi ) po napisaniu depeszy 

planu lotu przez pracownika s u by ruchu lotni-

czego pozostawia si  na przechowanie. 

ci le przestrzega  ustalonych wzorów i sposobów 

oznaczania danych. 

Rozpocz  wpisywanie danych od pierwszej klatki. 

Zb dne klatki pozostawia  nie wype nione. 

Wpisywa  wszystkie czasy zegarowe w postaci 4 cyfr 

wed ug UTC. 

Wpisywa  wszystkie przewidywane czasy przelotu w 

postaci 4 cyfr (godziny i minuty). 

Zaciemnione rubryki poprzedzaj ce punkt 3 — powin-

ny by  wype nione przez s u by ruchu lotniczego i 

czno ci (ATS i COM), je eli odpowiedzialno  za 

sporz dzanie depesz o planie lotu nie zosta a przeka-

zana innemu organowi. 

Uwaga.— Nale y rozumie , e u yte w planie lotu 

wyra enie „lotnisko” dotyczy równie  innych miejsc 

ni  lotniska, u ywanych przez pewne rodzaje statków 

powietrznych, np. mig owce lub balony. 

2.2. Instrukcje nanoszenia danych ATS 

Wype nia  punkty od 7 do 18, jak podano ni ej. 

Wype nia  tak e punkt 19, jak podano ni ej, gdy wy-

maga tego w a ciwa w adza ATS lub gdy jest to uwa-

ane za konieczne z innych wzgl dów. 

Uwaga 1.— Numery punktów na formularzu nie 

nast puj  w nieprzerwanej kolejno ci, gdy  odpowia-

daj  numerom pól w depeszach ATS. 

#Uwaga 2.— Patrz ustalenia dodatkowe dotycz ce 

wype niania planu lotu zawarte w Zbiorze Informacji 

Lotniczych - Polska. 

PUNKT 7: ZNAK ROZPOZNAWCZY  
STATKU POWIETRZNEGO  

(NIE WI CEJ NI  7 ZNAKÓW PISARSKICH) 

WPISA jedno z nast puj cych oznacze  rozpo-

znawczych statku powietrznego, sk adaj ce 

si  z nie wi cej ni  7 znaków pisarskich: 

a) znak rejestracyjny statku powietrznego 

(np. EIAKO, 4XBCD, N2567GA), gdy: 

1) w radiotelefonii znak wywo awczy, 

który ma stosowa  statek powietrzny, 

b dzie si  sk ada  tylko z tego znaku 

(np. OOTEK) lub b dzie poprzedzony 

zaakceptowanym przez ICAO telefo-

nicznym oznacznikiem u ytkownika 

(np. SABENA OOTEK); 

 2) statek powietrzny nie jest wyposa o-

ny w radiostacj ; 

LUB b) zaakceptowany przez ICAO oznacznik 

u ytkownika, po którym nast puje identy-

fikator lotu (np. KLM511, NGA213, 

JTR25), w przypadku gdy znak wywo-

awczy, który ma stosowa  statek po-

wietrzny w radiotelefonii, b dzie si  sk a-

da  z zaakceptowanego przez ICAO tele-

fonicznego oznacznika u ytkownika i 

identyfikatora lotu (np. KLM511, NIGE-

RIA 213, HERBIE 25). 

Uwaga.— Postanowienia dotycz ce u ywania ra-

diotelefonicznych znaków wywo awczych s  zawarte w 

Aneksie 10 tom II, rozdzia  5. Zaakceptowane przez 

ICAO oznaczniki i oznaczniki telefoniczne u ytkowni-

ków s  zawarte w Doc 8585 — Oznaczniki dla u yt-

kowników, w adz lotniczych i s u b. 
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PUNKT 8: PRZEPISY WYKONYWANIA 
LOTU i RODZAJ LOTU  

(1 LUB 2 ZNAKI PISARSKIE) 

 

Przepisy 

wykonywania lotu 

WPISA jedn  z nast puj cych liter w celu oznacze-

nia rodzaju przepisów wykonywania lotu, 

do których pilot zamierza si  stosowa : 

I je eli IFR  

V je eli VFR  

Y je eli najpierw 

IFR) 

Z je eli najpierw 

VFR) 

a w punkcie 15 poda  

miejsce lub miejsca, w 

których jest planowa-

na zmiana przepisów 

wykonywania lotu 

 

Rodzaj lotu 

WPISA jedn  z nast puj cych liter w celu oznacze-

nia rodzaju lotu, je eli wymaga tego w a-

ciwa w adza ATS: 

S je eli lot rozk adowy lotnictwa 

komunikacyjnego 

N je eli lot nierozk adowy lotnictwa 

komunikacyjnego 

G je eli lot lotnictwa ogólnego 

M je eli lot wojskowy 

X je eli lot innego rodzaju ni  podane 

wy ej. 

PUNKT 9: LICZBA I TYP STATKÓW 
POWIETRZNYCH ORAZ KATEGORIA 

TURBULENCJI W LADZIE 

AERODYNAMICZNYM 

 

Liczba statków powietrznych 

(l lub 2 znaki pisarskie) 

WPISA liczb  statków powietrznych tylko wtedy, 

gdy jest ich wi cej ni  jeden. 

Typ statków powietrznych 

(2-4 znaki pisarskie) 

WPISA w a ciwy oznacznik, jak podano w doku-

mencie ICAO Doc 8643 — Oznaczniki ty-

pów statków powietrznych, 

LUB je eli takiego oznacznika nie przydzielono 

albo w przypadku lotu grupowego, w któ-

rym bierze udzia  wi cej ni  jeden typ, 

WPISA ZZZZ oraz PODA  w punkcie 18 (liczby i) 

typ(y) statku(ów) powietrznego(nych), po-

przedzaj c wyra eniem TYP/     . 

Kategoria turbulencji w 

ladzie aerodynamicznym 

(1 znak pisarski) 

WPISA za uko n  kresk  jedn  z nast puj cych 

liter, w celu wskazania kategorii turbulencji 

w ladzie aerodynamicznym statku po-

wietrznego: 

H — CI KI, w celu podania typu statku 

powietrznego o po wiadczonej maksymal-

nej masie do startu wynosz cej 136 000 kg 

lub wi cej; 

M — REDNI, w celu podania typu statku 

powietrznego o po wiadczonej maksymal-

nej masie do startu wynosz cej mniej ni  

136 000 kg, lecz wi cej ni  7000 kg; 

L — LEKKI, w celu podania typu statku 

powietrznego o po wiadczonej maksymal-

nej masie do startu wynosz cej 7000 kg lub 

mniej. 

PUNKT 10: WYPOSA ENIE 

 

Urz dzenia radiokomunikacyjne i 

nawigacyjne oraz pomoce podej cia 

WPISA jedn  z nast puj cych liter: 

N je eli na pok adzie nie ma wyposa enia w 

pomoce COM/NAV/podej cia dla zamie-

rzonej trasy lotu lub wyposa enie takie jest 

niesprawne, 
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LUB S je eli na pok adzie znajduje si  sprawne 

standardowe wyposa enie w pomoce 

COM/NAV/podej cia dla zamierzonej trasy 

lotu (patrz Uwaga 1), 

I/LUB  

WPISA jedn  lub wi cej z nast puj cych liter w 

celu podania posiadanego i sprawnego wy-

posa enia COM/NAV/podej cia: 

A (Nie ma przydzielonego 

znaczenia)  

M Omega 

B (Nie ma przydzielonego 

znaczenia) 

O VOR 

C LORAN C  P (Nie ma przydzielonego 

znaczenia) 

D DME Q (Nie ma przydzielonego 

znaczenia) 

E (Nie ma przydzielonego 

znaczenia) 

R Rodzaj certyfikacji RNP 

(patrz Uwaga 5) 

F ADF T TACAN 

G (GNSS) U UHF RTF 

H HF RTF V VHF RTF 

I Nawigacja 

bezw adno ciowa  

W 

J (Linia przekazywania 

danych) (patrz Uwaga 3)

X 

K (MLS) Y 

zgodnie z 

wymaganiami ATS

L ILS Z Inne posiadane 

wyposa enie (patrz 

Uwaga 2) 

Uwaga 1.— Za standardowe wyposa enie uwa a 

si  VHF RTF, ADF, VOR i ILS, chyba e w a ciwa 

w adza ATS ustali a inn  kombinacj . 

Uwaga 2.— Je eli litera Z zosta a u yta, poda  w 

punkcie 18, to inne posiadane wyposa enie, poprze-

dzaj c je skrótem COM/      i/lub NAV/     , zgodnie z 

przypadkiem. 

Uwaga 3.— Je eli u yto liter  J, to w punkcie 18 

wskaza  pok adowe wyposa enie wpisuj c: DAT/     , 

po czym jedn  lub wi cej odpowiednich liter.  

Uwaga 4.— Informacj  o mo liwo ciach nawiga-

cyjnych przekazuje si  do ATC w celu uzyskania ze-

zwolenia i ustalenia trasy. 

Uwaga 5.— Litera R wskazuje, e statek powietrz-

ny spe nia wymagania rodzaju RNP, ustalonego dla 

odpowiedniego odcinka(ów) trasy, tras(y) i/lub danego 

obszaru. 

Wyposa enie dozorowania 

WPISA z nast puj cych jedn  lub dwie litery w celu 

opisania posiadanego sprawnego wyposa-

enia dozorowania: 

Wyposa enie SSR 

N Brak 

A Transponder — mod A (4 cyfry - 4096 kodów) 

C Transponder — mod A (4 cyfry - 4096 kodów) 

i mod C 

X Transponder — mod S, bez podawania zarówno 

znaku rozpoznawczego statku powietrznego jak 

i wysoko ci barometrycznej 

P Transponder — mod S z podawaniem wysoko ci 

barometrycznej, lecz bez podawania znaku roz-

poznawczego statku powietrznego 

I Transponder — mod S z podawaniem znaku 

rozpoznawczego statku powietrznego, lecz bez 

podawania wysoko ci barometrycznej 

S Transponder — mod S z podawaniem zarówno 

wysoko ci barometrycznej jak i znaku rozpo-

znawczego statku powietrznego. 

Wyposa enie ADS 

D Mo liwo ci ADS 

PUNKT 13: LOTNISKO ODLOTU I CZAS 
(8 znaków pisarskich) 

WPISA przyj ty przez ICAO czteroliterowy wska -

nik lokalizacji lotniska odlotu, 

LUB je eli wska nik lokalizacji nie zosta  przy-

dzielony, 

WPISA grup  ZZZZ i PODA  w punkcie 18 nazw  

lotniska poprzedzon  skrótem DEP/     , 

LUB je eli plan lotu otrzymano ze statku po-

wietrznego znajduj cego si  w powietrzu, 

WPISA AFIL i PODA  w punkcie 18 przyj te 

przez ICAO czteroliterowy wska nik loka-

lizacji miejscowo ci, w której dzia a organ 

ATS, od którego mo na otrzyma  dodatko-

we dane planu lotu, poprzedzaj c to ozna-

czenie skrótem DEP/     . 

NAST PNIE BEZ ODST PU, 

WPISA do planu lotu przed o onego przed odlotem 

przewidywany czas odblokowania, 
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LUB do planu otrzymanego od statku w locie, 

wpisa  rzeczywisty lub przewidywany czas 

nad pierwszym punktem trasy, do której 

plan lotu si  odnosi. 

PUNKT 15: TRASA 

WPISA pierwsz  pr dko  przelotow , jak podano 

w (a) i pierwszy poziom przelotu, jak poda-

no w (b), bez odst pu mi dzy nimi. 

POTEM po strza ce — WPISA  opis trasy, jak poda-

no w (c). 

(a) Pr dko  przelotowa  

(nie wi cej ni  5 znaków pisarskich) 

WPISA Rzeczywist  pr dko  powietrzn  (TAS) dla 

pierwszej cz ci trasy lub dla ca ej trasy, 

wyra on  jako: 

Kilometry na godzin , okre lone liter  K 

oraz czterema cyframi (np. K0830), lub 

W z y okre lone liter  N oraz czterema cy-

frami (np. N0485), lub 

Rzeczywist  liczb  Macha, zaokr glon  do 

najbli szych setnych cz ci liczby Macha, 

podan  jako litera M oraz 3 cyfry (np. 

M082), gdy tego wymaga w a ciwa w adza 

ATS danego Pa stwa. 

(b) Poziom przelotu  

(nie wi cej ni  5 znaków pisarskich) 

WPISA planowany poziom przelotu dla pierwszej 

cz ci lub ca ej trasy jako:  

poziom lotu wyra ony liter  F z trzema cy-

frami (np. F085, F330), lub 

standardowy poziom metryczny w dziesi t-

kach metrów wyra ony liter  S z czterema 

cyframi (np. S1130), lub 

1.1.                                                            

 Gdy tak przypisano przez w a ciw  w adz  ATS. 

wysoko  bezwzgl dn  w setkach stóp wy-

ra ona liter  A z trzema cyframi (np. A045, 

A100), lub 

wysoko  bezwzgl dn  wyra ona w dzie-

si tkach metrów wyra ona liter  M z czte-

rema cyframi (np. M0840), lub 

#WPISA  dla niekontrolowanych lotów VFR — litery 

VFR oraz dwie cyfry okre laj ce wysoko  

nad terenem w dziesi tkach metrów np. 

VFR 20, co oznacza wysoko  VFR 200 m 

AGL. W przypadku gdy lot VFR zaczyna 

si  na lotnisku kontrolowanym, wysoko  

nad terenem poza przestrzeni  powietrzn  

kontrolowan  nale y okre li  w punkcie 18 

planu lotu po skrócie RMK (np. 

RMK/200 m AGL). 

(c) Trasa (w cznie ze zmianami 

pr dko ci, poziomu i/lub przepisami 

wykonywania lotu) 

Loty wzd u  wyznaczonych tras ATS 

WPISA je eli lotnisko odlotu znajduje si  na trasie 

ATS lub jest z ni  po czone — oznacznik 

pierwszej trasy ATS 

LUB je eli lotnisko odlotu nie znajduje si  na 

trasie ATS lub nie jest z ni  po czone — li-

tery DCT wraz z oznaczeniem punktu wlotu 

na pierwsz  tras  ATS, a nast pnie oznacz-

nik tej trasy 

POTEM  

WPISA ka dy punkt, w którym zamierzona jest 

b d  to zmiana pr dko ci lub poziomu, 

b d  zmiana trasy lotniczej i/lub zmiana 

przepisów wykonywania lotu. 

Uwaga.— Gdy jest planowane przej cie z dolnej 

trasy ATS do górnej, a trasy te prowadz  w tym samym 

kierunku, to nie musi by  wpisany punkt przej cia. 

A PO TYM PUNKCIE W KA DYM PRZYPADKU 

oznaczenie nast pnego odcinka trasy ATS, 

nawet gdy jest on ten sam co poprzednio, 

LUB DCT, je eli lot do nast pnego punktu b -

dzie odbywa  si  poza wyznaczon  tras , 

chyba e oba punkty s  okre lone za pomo-

c  wspó rz dnych geograficznych. 
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Loty poza wyznaczonymi trasami ATS danego Pa stwa 

WPISA punkty oddalone od siebie normalnie nie 

wi cej ni  30 minut lotu lub 370 km 

(200 NM) wraz z wszystkimi punktami, od 

których zamierzona jest zmiana pr dko ci 

lub poziomu, zmiana kierunku lotu albo 

zmiana przepisów wykonywania lotu. 

LUB gdy tego wymaga w a ciwa w adza ATS, 

OKRE LI tras  lotów wykonywanych na kierunku 

ogólnym wschód-zachód mi dzy 70°N i 

70°S za pomoc  znacz cych punktów nawi-

gacyjnych wyznaczonych przez przeci cia 

równole ników, wyra onych w pe nych 

stopniach lub ich po ówkach, z po udnikami 

przebiegaj cymi w odst pach 10° d ugo ci 

geograficznej, Dla lotów wykonywanych w 

przestrzeniach le cych poza tymi szeroko-

ciami geograficznymi trasy powinny by  

okre lone za pomoc  znacz cych punktów 

nawigacyjnych wyznaczonych przez prze-

ci cia równole ników z po udnikami prze-

biegaj cymi w odst pach 20° d ugo ci geo-

graficznej. Odleg o  mi dzy znacz cymi 

punktami nawigacyjnymi, w miar  mo li-

wo ci, nie powinna przekracza  jednej go-

dziny lotu. Je li b dzie to konieczne, po-

winny zosta  okre lone dodatkowe znacz -

ce punkty nawigacyjne. 

Dla lotów wykonywanych na kierunku 

ogólnym pó noc-po udnie okre li  trasy za 

pomoc  znacz cych punktów nawigacyj-

nych wyznaczonych przez przeci cie po u-

dników, okre lonych w pe nych stopniach 

d ugo ci, z okre lonymi równole nikami 

przebiegaj cymi w odst pach 5°. 

#Uwaga.— Dla odcinków trasy lotów w FIR War-

szawa zapis nie ma zastosowania. 

WPISA DCT mi dzy nast puj cymi po sobie kolej-

no punktami, chyba e oba punkty s  okre-

lone za pomoc  wspó rz dnych geogra-

ficznych lub namiaru i odleg o ci. 

STOSOWA  TYLKO sposób zestawiania danych 

podanych w punktach od (l) do (5) ni ej i 

ODDZIELA  ka dy podpunkt od nast pne-

go odst pem. 

(1) 
Trasa ATS  

(2 do 7 znaków pisarskich) 

Oznacznik kodowy przydzielony trasie lub odcinkom 

trasy, a gdzie nale y, oznacznik kodowy przydzielony 

standardowej trasie odlotu lub dolotu (np. BCN1, B1, 

R14, UB10, KODAP2A). 

Uwaga.— Ustalenia dotycz ce stosowania oznacz-

ników trasy s  zawarte w Aneksie 11, dodatek 1, na-

tomiast materia  przewodni o stosowaniu rodzaju RNP 

na okre lonym(ych) odcinku(ach) trasy, trasie(ach) lub 

w obszarze zawarty jest w Podr czniku wymaganej 

charakterystyki nawigacyjnej (RNP) (Doc 9613). 

(2) 
Znacz cy punkt nawigacyjny  

(2 do 11 znaków pisarskich) 

Oznacznik kodowy (2 do 5 znaków pisarskich) przy-

dzielony punktowi (np. LN, MAY, HADDY), lub 

je eli oznacznik kodowy nie zosta  przydzielony —

stosowa  jeden z nast puj cych sposobów: 

— Tylko stopnie (7 znaków pisarskich): 

2 cyfry okre laj ce szeroko  w stopniach, po któ-

rych nast puje litera „N” (pó noc) lub „S” (po u-

dnie), nast pnie trzy cyfry okre laj ce d ugo  w 

stopniach, po których nast puje litera „E” 

(wschód) lub „W” (zachód), aby liczby odpowia-

daj ce szeroko ci i d ugo ci geograficznej mia y 

prawid owy uk ad, nale y uzupe ni  je zerami, np. 

46N078W, 

— Stopnie i minuty (11 znaków pisarskich): 

#4 cyfry okre laj ce szeroko  w stopniach (2 cy-

fry) i minutach (2 cyfry), po których nast puje li-

tera „N” (pó noc) lub „S” (po udnie), nast pnie 5 

cyfr okre laj cych d ugo  w stopniach (3 cyfry) i 

minutach (2 cyfry), po których nast puje litera „E” 

(wschód) lub „W” (zachód), aby liczby odpowia-

daj ce szeroko ci i d ugo ci mia y prawid owy 

uk ad, nale y uzupe ni  je w razie potrzeby zera-

mi, np. 4620N07805W. 

— Namiar i odleg o  od pomocy nawigacyjnej: 

Oznaczenie pomocy nawigacyjnej (normalnie 

urz dzenie VOR) w postaci dwóch lub trzech zna-

ków pisarskich, NAST PNIE namiar od pomocy 

nawigacyjnej w postaci trzech cyfr podaj cych 

stopnie w odniesieniu do po udnika magnetyczne-

go, NAST PNIE odleg o  od pomocy w postaci 

trzech cyfr wyra aj cych mile morskie; aby liczby 

mia y prawid owy uk ad, nale y uzupe ni  je w 

razie potrzeby zerami, np. punkt na kierunku ma-

gnetycznym 180º w odleg o ci 40 mil morskich od 

urz dzenia VOR „DUB” powinien by  podany ja-

ko DUB 180040. 
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(3) 
Zmiana pr dko ci lub poziomu  

(nie wi cej ni  21 znaków pisarskich) 

Punkt, w którym planowana jest zmiana pr dko ci 

(o 5% TAS lub 0,01 Macha lub wi cej) lub zmiana 

poziomu, okre lony dok adnie tak, jak podano wy ej 

w (2), po którym nast puje uko na kreska i pr dko  

przelotowa oraz poziom przelotu, wyra one dok adnie 

tak, jak podano wy ej w (a) i (b), bez odst pu mi dzy 

nimi nawet wtedy, gdy tylko jedna z tych warto ci 

ulegnie zmianie. 

Przyk ady: LN/N0284A045 

 MAY/N0305F180 

 HADDY/N0420F330 

 4602N07805W/N0500F350 

 46N078W/M082F330 

 DUB180040/N0350M0840 

(4) 
Zmiana przepisów wykonywania lotu 

(nie wi cej ni  3 znaki pisarskie) 

Punkt, w którym jest planowana zmiana przepisów 

wykonywania lotu, okre lony dok adnie jak wy ej w 

(2) lub (3) stosownie do przypadku, nast pnie odst p 

oraz jeden z nast puj cych skrótów: 

VFR — gdy ma nast pi  zmiana z IFR na VFR 

IFR — gdy ma nast pi  zmiana z VFR na IFR 

Przyk ady: LN VFR 

 LN N0284A050 IFR 

(5) 
Wznoszenie w przelocie  

(nie wi cej ni  28 znaków pisarskich) 

Litera C, po której nast puje uko na kreska; NA-

ST PNIE punkt, w którym planowane jest rozpocz cie 

wznoszenia w przelocie, okre lony dok adnie tak, jak 

podano wy ej w (2), po którym nast puje uko na 

kreska; NAST PNIE pr dko , jaka powinna by  

utrzymywana podczas wznoszenia w przelocie, wyra-

ona dok adnie tak, jak podano wy ej w (a), po której 

nast puj  dwa poziomy okre laj c warstw , która ma 

by  zaj ta podczas wznoszenia w przelocie; ka dy z 

tych poziomów wyra ony dok adnie tak jak podano 

wy ej w (b), lub poziom, powy ej którego planowane 

jest wznoszenie w przelocie wraz z wyrazem PLUS, 

bez odst pu mi dzy nimi. 

Przyk ady: C/48N050W/M082F290F350 

 C/48N050W/M082F290PLUS 

 C/52N050W/M220F580F620. 

PUNKT 16: LOTNISKO DOCELOWE 
I CA KOWITY PRZEWIDYWANY CZAS 
PRZELOTU, LOTNISKO(A) ZAPASOWE 

 

Lotnisko docelowe i ca kowity 

przewidywany czas przelotu  

(8 znaków pisarskich) 

WPISA przyj ty przez ICAO czteroliterowy wska -

nik lokalizacji lotniska docelowego, a po 

nim — bez odst pu — ca kowity przewi-

dywany czas przelotu, 

LUB je eli nie zosta  przydzielony wska nik 

lokalizacji, 

WPISA grup  czteroliterow  ZZZZ a po niej — bez 

odst pu — ca kowity przewidywany czas 

przelotu i PODA  w punkcie 18 nazw  lot-

niska poprzedzon  skrótem DEST/     . 

Uwaga.— Dla planu lotu otrzymanego od statku 

powietrznego podczas lotu ca kowity przewidywany 

czas przelotu jest to przewidywany czas przelotu od 

pierwszego punktu trasy, do której si  odnosi plan 

lotu. 

Lotnisko(a) zapasowe 

(4 znaki pisarskie) 

WPISA przyj te przez ICAO czteroliterowy wska -

nik lokalizacji nie wi cej ni  dwóch lotnisk 

zapasowych, przedzielonych odst pem, 

LUB je eli lotnisko zapasowe nie ma przydzielo-

nego wska nika lokalizacji, 

WPISA grup  ZZZZ i PODA  w punkcie 18 nazw  

lotniska, poprzedzon  skrótem ALTN/     . 

PUNKT 18: INNE INFORMACJE 

WPISA 0 (zero) je eli nie podaje si  adnych infor-

macji, 

LUB w ni ej podanej kolejno ci ewentualne inne 

niezb dne informacje w postaci odpowied-

niego wska nika i kreski uko nej, po której 

podaje si  potrzebn  informacj : 
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EET/ znacz ce punkty nawigacyjne lub oznaczni-

ki granic FIR oraz zsumowane przewidy-

wane czasy przelotu do tych punktów lub 

granic FIR, gdy tak ustalono na podstawie 

regionalnych porozumie  eglugi powietrz-

nej lub przez w a ciwe w adze ATS danego 

Pa stwa. 

Przyk ady: EET/CAP0745 XYZ0830 

 EET/EINN0204 

#Uwaga 1.— Dla niekontrolowanych lo-

tów VFR wymaga si  podawania informacji 

o przewidywanym czasie przelotu do grani-

cy FIR Warszawa. 

RIF/ szczegó y trasy prowadz cej do ewentual-

nego zmienionego lotniska docelowego, po 

czym przyj te przez ICAO czteroliterowy 

wska nik lokalizacji lotniska. Zmiana trasy 

wymaga zmiany zezwolenia podczas lotu. 

Przyk ady: RIF/DTA HEC KLAX 

 RIF/ESP G94 CLA YPPH 

 RIF/LEMD 

REG/ znaki rejestracyjne statku powietrznego, 

je eli ró ni  si  od oznaczenia rozpo-

znawczego podanego w punkcie 7. 

SEL/ kod SELCAL, je eli wymaga tego w a ciwa 

w adza ATS danego Pa stwa. 

#Uwaga 2.— Dla lotów w FIR Warsza-

wa nie wymaga si  wpisywania ko-

du SELCAL. 

OPR/ nazwa u ytkownika, je eli nie mo na go 

okre li  z oznaczenia rozpoznawczego stat-

ku powietrznego podanego w punkcie 7. 

STS/ przyczyna specjalnego traktowania przez 

organ s u b ruchu lotniczego, np. statek 

powietrzny sanitarny, jeden silnik nie-

sprawny, np. STS/HOSP, STS/ONE ENG 

INOP. 

TYP/ typ statku powietrznego (typy statków po 

wietrznych) poprzedzony(e) w razie potrze-

by liczb  statków powietrznych, je eli w 

punkcie 9 podana jest grupa ZZZZ. 

PER/ dane o osi gach statku powietrznego, je eli 

wymaga tego w a ciwa w adza ATS danego 

Pa stwa. 

#Uwaga 3.— Dla lotów w FIR Warsza-

wa nie wymaga si  podawania danych o 

osi gach statku powietrznego. 

COM/ dane szczególnego znaczenia odno nie 

urz dze  czno ci, je eli s  wymagane 

przez w a ciwa w adz  ATS danego Pa -

stwa np. COM/UHF tylko. 

#Uwaga 4.— W przypadku gdy statek 

powietrzny nie dysponuje wszystkimi cz sto-

tliwo ciami u ywanymi do czno ci radio-

wej w FIR Warszawa, wymagane jest wy-

mienienie tych (z nich), którymi dysponuje. 

DAT/ istotne dane o mo liwo ciach linii przeka-

zywania danych przy u yciu jednej lub wi -

cej liter S, H, V i M, np. DAT/S dla sateli-

tarnej linii przekazywania danych, DAT/H 

dla linii przekazywania danych HF, DAT/V 

dla linii przekazywania danych VHF, 

DAT/M dla linii przekazywania danych 

SSR z modem S. 

NAV/ dane szczególnego znaczenia odno nie 

wyposa enia nawigacyjnego, je eli wyma-

gane przez w a ciw  w adz  ATS danego 

Pa stwa. 

DEP/ nazwa lotniska odlotu, je eli w punkcie 13 

wpisano grup  ZZZZ albo przyj te przez 

ICAO czteroliterowe wska niki lokalizacji 

miejscowo ci, w której znajduje si  organ 

ATS, od którego mo na otrzyma  dodatko-

we dane planu lotu, je eli w punkcie 13 

wpisano skrót AFIL. 

DEST/ nazwa lotniska docelowego, je eli w punk-

cie 16 wpisano grup  ZZZZ. 

ALTN/ nazwy(a) zapasowych(ego) docelo-

wych(ego) lotnisk(a), je eli w punkcie 16 

wpisano grup  ZZZZ. 

RALT/ nazwy(a) zapasowych(ego) lotnisk(a) na 

trasie. 

CODE/ adres statku powietrznego (wyra ony w 

postaci kodu alfanumerycznego, sk adaj -

cego si  z sze ciu znaków szesnastkowego 

systemu znaków), gdy tego wymaga w a-

ciwa w adza ATS. 

Przyk ad: „F00001” stanowi najni sz  

warto  adresu statku powietrznego, zawar-

tego w specjalnym bloku okre lanym przez 

ICAO. 

RMK/ ewentualne uwagi tekstem otwartym, je eli 

jest to wymagane przez w a ciw  w adz  

ATS danego Pa stwa lub jest uwa ana za 

konieczne. 
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PUNKT 19: DODATKOWE INFORMACJE 

 

Zapas paliwa 

Po E/ WPISA  4-cyfrow  grup  podaj c  

zapas paliwa w godzinach i minu-

tach. 

Osoby na pok adzie 

Po P/ WPISA  ca kowit  liczb  osób (pa-

sa erów i za ogi) na pok adzie, je eli 

jest to wymagane przez w a ciw  

w adz  ATS danego Pa stwa. WPI-

SA  TBN (wymaga zg oszenia), gdy 

ca kowita liczba osób nie jest znana 

w czasie sk adania planu lotu. 

Wyposa enie ratunkowe i do przetrwania 

 

R/ 

(RADIO) 

SKRE LI  U, je eli UHE na cz sto-

tliwo ci 243,0 MHz nie jest w dyspo-

zycji. SKRE LI  V, je eli VHF na 

cz stotliwo ci 121,5 MHz nie jest w 

dyspozycji. SKRE LI  E je eli awa-

ryjna radiolatarnia pok adowa (ELT) 

nie jest w dyspozycji. 

S/ 

(WYPOSA E-

NIE DO PRZE-

TRWANIA) 

SKRE LI  wszystkie wska niki, 

je eli nie ma wyposa enia do prze-

trwania. SKRE LI  P, je eli nie ma 

polarnego wyposa enia do przetrwa-

nia. SKRE LI  D, je eli nie ma pu-

stynnego wyposa enia do przetrwa-

nia. SKRE LI  M, je eli nie ma 

morskiego wyposa enia do przetrwa-

nia. SKRE LI  J, je eli nie ma wy-

posa enia do przetrwania w d ungli. 

J/ 

(KAMIZELKI) 

SKRE LI  wszystkie wska niki, 

je eli nie ma wyposa enia w kami-

zelki. SKRE LI  L, je eli kamizelki 

nie s  wyposa one w ród o wiat a. 

SKRE LI  F, je eli kamizelki nie s  

wyposa one w rodki fluorescencyj-

ne. SKRE LI  U lub V lub obie jak 

w R/ wy ej dla podania wyposa enia 

kamizelek w urz dzenia radiowe. 

D/ 

(DINGI) 

(ILO ) 

SKRE LI  wska niki D i C, je eli 

nie ma wyposa enia w dingi lub 

WPISA  ilo  ding; i 

(POJEMNO ) WPISA  ca kowit  pojemno  

wszystkich posiadanych dingi wyra-

on  w liczbie osób; i 

(POKRYCIE) SKRE LI  wska nik C, je eli dingi 

nie maj  pokry ; i 

(KOLOR) WPISA  kolor posiadanych dingi. 

A/  

(KOLOR 

STATKU PO-

WIETRZNEGO 

I OZNACZE-

NIA) 

WPISA  kolor statku powietrznego i 

jego charakterystyczne oznaczenia. 

N/ 

(UWAGI) 

SKRE LI  wska nik N, je eli nie ma 

uwag, lub PODA  inne posiadane 

urz dzenia ratunkowe i uwagi odno-

nie tego sprz tu. 

C/ 

(PILOT) 

WPISA  nazwisko dowódcy statku 

powietrznego. 

2.3. Z o ony przez 

WPISA nazw  organu lub jednostki albo nazwisko 

osoby sk adaj cej plan lotu. 

2.4. Przyj cie planu lotu 

Zaznaczy  przyj cie planu lotu w sposób ustalony 

przez w a ciw  w adz  ATS. 

2.5. Instrukcje dotycz ce wpisywania 

danych dotycz cych COM 

Punkty do wype nienia 

WYPE NI  dwa górne zaciemnione pola formularza, i 

WYPE NI  trzecie, gdy to jest konieczne, zgodnie z 

PANS-ATM rozdzia  11, ust. 11.2.1.2. niniejszego 

dokumentu, chyba e ATS okre li  inaczej. 


