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31. INSTRUKCJA NAZIEMNEJ ! CZNO CI RADIOTELEFONICZNEJ
Administrator: Kierownik Zespo!u Infrastruktury Technicznej

31.1.

Cel instrukcji
Celem niniejszej Instrukcji jest zdefiniowanie zasad u ytkowania radiotelefonów pracuj cych w
systemie ! czno ci naziemnej TETRA w Porcie Lotniczym Warszawa/Modlin, oraz zasad
prowadzenia korespondencji radiowej w tym systemie.

31.2.

Zakres stosowania instrukcji
Niniejsza Instrukcja ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich u ytkowników sieci
radiotelefonicznego systemu ! czno ci naziemnej TETRA Spó!ki Mazowiecki Port Lotniczy
Warszawa-Modlin Sp. z o.o.

31.3. Przydzia• rodków • czno ci
31.3.1. Przydzia! radiotelefonu nast puje wy! cznie na pisemny wniosek skierowany
do Zespo!u Infrastruktury Technicznej, wniosek stanowi za! cznik nr 4.
31.3.2. Po akceptacji przekazanego wniosku i podpisaniu protoko!u przekazania, stanowi cego
za! cznik nr 5 sprz t zostaje wydany do u ytku osobie posiadaj cej uprawnienia do
prowadzenia korespondencji radiowej w systemie ! czno ci naziemnej EPMO.
31.4. Szkolenie
31.4.1. Ka dy u ytkownik sieci radiowej przed rozpocz ciem pracy przechodzi szkolenie,
warunkuj ce dopuszczenie do pracy w systemie ! czno ci, przeprowadzone przez
wyznaczonych Specjalistów Zespo!u Infrastruktury Technicznej.
31.4.2. Podstaw do przeprowadzenia szkolenia jest „Program Szkolenia z obs!ugi radiotelefonów i
pracy w sieci ! czno ci TETRA. Szkolenie obejmuje zakres niniejszej instrukcji i praktyczn
obs!ug radiotelefonu.
31.4.3. Uzyskanie uprawnie b dzie mo liwe po odbyciu szkolenia zako czonego egzaminem z
wynikiem pozytywnym, zostaje potwierdzone wydaniem imiennego „Za wiadczenia o
uzyskaniu uprawnie do prowadzenia korespondencji radiowej naziemnej EPMO”, które
ka dy u ytkownik musi posiada przy sobie (wzór za wiadczenia stanowi za! cznik nr 6).
U ytkownicy
posiadaj cy
uprawnienia
do korzystania z systemu ! czno ci zobowi zani s
do odnowienia uprawnie
przed up!ywem 2 lat licz c od daty ich wystawienia, po odbyciu szkolenia doskonal cego, za
dla nowych u ytkowników systemu przed up!ywem 1 roku. Dla wydawanych uprawnie
prowadzony jest rejestr przez Biuro Spraw Pracowniczych.
31.4.4. Koszt
szkolenia
pracowników
firm
zewn trznych
naliczany
jest
zgodnie
z obowi zuj cym cennikiem.
31.5. Odpowiedzialno za u ytkowanie systemu • czno ci
31.5.1. Za
wykonywanie
czynno ci
s!u bowych,
zwi zanych
z
korzystaniem
z systemu naziemnej ! czno ci radiotelefonicznej, z zachowaniem nale ytej staranno ci
i w sposób niezagra aj cy bezpiecze stwu, oraz powierzony sprz t odpowiada ka dy
u ytkownik niniejszej Instrukcji oraz ka dy u ytkownik przydzielonych rodków ! czno ci.
31.5.2. W przypadku nieprzestrzegania instrukcji przez u ytkowników systemu ! czno ci naziemnej
EPMO
u ytkownikowi
mog
zosta
cofni te
uprawnienia.
Prawo
do przeprowadzenia kontroli oraz do odebrania uprawnie
posiadaj
DOPL
oraz uprawnieni Specjali ci Zespo!u Infrastruktury Technicznej. Ponowne uzyskanie
uprawnie b dzie mo liwe po odbyciu ponownego szkolenia zako czonego egzaminem z
wynikiem pozytywnym. Koszt takiego szkolenia obci y u ytkownika zgodnie z
obowi zuj cym cennikiem.
31.5.3. W przypadku braku uprawnie , ujawnionych podczas kontroli uprawnionych przedstawicieli
Zespo!u Infrastruktury Technicznej lub DOPL ma prawo odebra u ytkownikowi radiotelefon.
Odebrany sprz t zostanie przekazany protoko!em osobie nadzoruj cej jego prac .
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31.5.4. LSRG jest zobowi zana do okresowej, nie rzadziej ni raz na kwarta! weryfikacji zasi gu sieci
radiotelefonicznej dla rejonu operacyjnego lotniska, z której zostanie sporz dzony protokó!.
Weryfikacje LSRG prowadzi w asy cie uprawnionego Specjalisty Zespo!u Infrastruktury
Technicznej. Kopi protoko!u LSRG ka dorazowo przesy!a do Zespo!u Infrastruktury
Technicznej.
31.6. Odpowiedzialno za powierzony sprz t przyj ty do eksploatacji
31.6.1. Protokó! przekazania sprz tu ! czno ci do eksploatacji stanowi cy za! cznik
nr 5 sporz dza si w dwóch egzemplarzach po jednym dla ka dej ze stron.
31.6.2. W przypadku kradzie y lub znalezienia radiotelefonu nale y niezw!ocznie powiadomi o
zaistnia!ym fakcie bezpo redniego prze!o onego, Zespó! Infrastruktury Technicznej, oraz
skierowa pisemn informacje na adres noc@modlinairport.pl.
31.6.3. U ytkownik przyjmuj cy radiotelefon do eksploatacji odpowiedzialny jest za:
• Zapoznanie si z instrukcj u ytkowania radiotelefonu.
• Kontrol dzia!ania radiotelefonu ka dorazowo po rozpocz ciu pracy. Kontrola polega
na praktycznym sprawdzeniu dzia!ania radiotelefonu
w czasie nadawania i odbioru.
• Utrzymanie w ci g!ej gotowo ci radiotelefonu do pracy w czasie pe!nienia
obowi zków s!u bowych (radiotelefon w! czony, akumulator na!adowany),
• Prawid!ow obs!ug radiotelefonu.
• Bezzw!oczne powiadomienie Zespo!u Infrastruktury Technicznej o uszkodzeniu
radiotelefonu na adres noc@modlinairport.pl.
• Zabezpieczenie radiotelefonu przed kradzie oraz przed wykorzystaniem
radiotelefonu przez osoby nieupowa nione.
• Przestrzeganie zasad u ytkowania rodków ! czno ci w strefach zagro onych
wybuchem.
31.6.4. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia radiotelefonu z winy u ytkownika zostanie on
obci ony
kosztem
naprawy,
oszacowanym
przez
autoryzowany
serwis,
lub kosztem zakupu nowego sprz tu.
31.7.

Rejestr wydawanych radiotelefonów
Dla radiotelefonów nie posiadaj cych sta!ego przydzia!u personalnego, wydawanych
u ytkownikom na czas wykonywania obowi zków s!u bowych niezb dne jest prowadzenie
rejestru wydawanych rodków ! czno ci w danej jednostce organizacyjnej. Rejestr taki musi
okre la numer przydzielonego radiotelefonu, imi i nazwisko u ytkownika wraz z numerem
uprawnienia,
dat
i godzin wydania oraz dat i godzin zdania sprz tu ! czno ci. Uprawnieni Specjali ci
Zespo!u Infrastruktury Technicznej s upowa nieni do prowadzenia wyrywkowej kontroli
prowadzonych rejestrów.

31.8.

Konserwacja radiotelefonów
Potrzeb wykonania konserwacji lub naprawy sprz tu nale y niezw!ocznie zg!asza do
Zespo!u Infrastruktury Technicznej. Zakazuje si samodzielnej naprawy powierzonego
sprz tu. Jednocze nie na ka dym u ytkowniku ci y odpowiedzialno
za powierzony sprz t i obowi zek dbania o jego prawid!ow eksploatacj .

31.9.

Eksploatacja radiotelefonów
Radiotelefony s przeznaczone wy! cznie do pracy w sieci ! czno ci radiotelefonicznej
systemu TETRA EPMO. Sprz t udost pniany przez Spó!k stanowi jego w!asno , zakazuje
si podnajmowania, u yczania i udost pniania
go osobom trzecim. Wyj tek stanowi radiotelefony b d ce w posiadaniu uprawnionych
pracowników Zespo!u Infrastruktury Technicznej i oddane do dyspozycji DOPL dla
u ytkowników uprawnionych
do czasowego poruszania si w PRN oraz radiotelefony udost pniane przez Sztab kryzysowy
oraz SOL w sytuacjach kryzysowych zgodnie z zapisami PDSZ.
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W przypadku udost pnienia radiotelefonu przez któr z wymienionych jednostek
organizacyjnych, ponosi ona pe!n odpowiedzialno za przekazany sprz t
i post powanie osób, którym u yczono rodki ! czno ci. Fakt ten musi zosta odnotowany w
raporcie dy urnego DOPL (nazwa firmy, okres przekazania, numer radiotelefonu, numer
uprawnie U ytkownika), lub w odpowiednim protokole sporz dzonym przez Zespó!
Infrastruktury Technicznej.
31.10. Po• czenia radiotelefoniczne i rodzaje po• cze
31.10.1.
System umo liwia realizacj po! cze indywidualnych, po! cze grupowych, po! cze
telefonicznych, wysy!ania wiadomo ci „SMS” oraz ! czno
na zasadach kreowanych
dynamicznie przez operatorów konsol dyspozytorskich i uprawnionych pracowników Zespo!u
Infrastruktury Technicznej.
31.10.2.
" czno
realizowana jest w trybie simpleksowym lub dupleksowym
i prowadzona jest na ustalonych dla poszczególnych u ytkowników grupach.
31.11. Kategorie abonenckie radiotelefonów
31.11.1.
Ustala si nast puj ce kategorie abonenckie dla radiotelefonów:
31.11.2.
Kategoria A – stacja u ytkownika posiadaj ca tylko po! czenia grupowe;
31.11.3.
Kategoria B – stacja u ytkownika uprawniona do po! cze
grupowych
i indywidualnych;
31.11.4.
Kategoria C – stacja u ytkownika uprawniona do po! cze
grupowych,
indywidualnych i telefonicznych w obr bie telefonicznej sieci lokalnej MPL Warszawa/Modlin;
31.11.5.
Kategoria D – stacja u ytkownika uprawniona do po! cze
grupowych,
indywidualnych i telefonicznych z telefoniczn sieci publiczn .
31.12. Numeracja i znaki wywo•awcze
31.12.1.
Ka demu terminalowi w sieci nadawany jest numer wewn trzny lub kryptonim, a
grupie nazwa, w celu !atwej i szybkiej identyfikacji. Stosowanie danego numeru lub kryptonimu
obowi zuje zarówno w pracy codziennej jak i w sytuacji alarmowej.
31.12.2.
Wywo!anie sk!ada si z cz ci liczbowej, s!ownej lub s!owno-liczbowej okre laj cej
stacj bazow , stacj przewo n lub przeno n . Cz
s!own stanowi has!o jednoznacznie
kojarz ce si z nazw lub funkcj jednostki organizacyjnej u ytkownika (np. „Stra ak 1”,
„WIE A/TWR”). Cz
liczbowa okre la konkretny terminal, lub osob
w sieci
radiotelefonicznej lub konkretny pojazd poruszaj cy si po terenie lotniska (np.: 3212 –
„TRZYDZIE CI DWA, DWANA CIE).
31.13. Przydzia• kryptonimów dla poszczególnych grup u ytkowników
Przydzia! kryptonimów znajduje si w za! czniku nr 1 do Instrukcji " czno ci.
31.14. Technika prowadzenia korespondencji
31.14.1.
Nadawanie.
31.14.1.1.
przed
naci ni ciem
przycisku
nadawania
PTT
nale y
sformu!owa
(w my lach) tre
informacji, aby unikn
przerw i niejasno ci w czasie prowadzenia
korespondencji,
31.14.1.2.
rozpoczynaj c
korespondencj
nale y
nacisn
przycisk
PTT,
a korespondencj rozpocz
dopiero po us!yszeniu charakterystycznego sygna!u w
radiotelefonie informuj cym o zestawieniu po! czenia oraz zapalenie si zielonej kontrolki,
31.14.1.3.
w
czasie
nadawania
utrzymywa
mikrofon
w
jednakowej
odleg!o ci
od ust nie wi kszej ni 10 cm,
31.14.1.4.
D!ugo
jednorazowego
nadawania
nie
powinna
przekracza
10
s
a ca!o ci depeszy 30 s.
31.14.2.
Sposób mówienia.
31.14.2.1.
mówi
nale y z szybko ci
jednostajn , nie przekraczaj c sto s!ów
na minut ,
31.14.2.2.
nale y unika przyspiesze i zwolnie mówienia, jednak mówi wolniej, gdy
odbieraj cy powinien zanotowa tre korespondencji,
31.14.2.3.
nale y robi krótkie przerwy przed i po nadaniu liczb - u!atwi to ich zrozumienie,
31.14.2.4.
na danie powtórzenia nada powtarzan cz
informacji wolniej.

E 356
Zmiana 00

INSTRUKCJA OPERACYJNA
LOTNISKA WARSZAWA/MODLIN

CZ

E

31.14.3.
Dykcja i tonacja.
31.14.3.1.
wymawia ka de s!owo czysto i wyra nie, ! czenie wyrazów, zlewanie sylab lub
d!awienie ko cówek utrudnia zrozumienie i zniekszta!ca tre depeszy,
31.14.3.2.
mówi spokojnym, normalnym g!osem, bez modulacji i afektacji zdradzaj cej
niezadowolenie lub inne emocje,
31.14.3.3.
unika tonu rozkazuj cego, podnoszenia g!osu i wykrzykników, poniewa wp!ywaj
one negatywnie na jako nadawanej informacji.
31.15. Dyscyplina korespondencji radiotelefonicznej
31.15.1.
Przed rozpocz ciem nadawania nale y prowadzi krótki nas!uch w celu sprawdzenia
czy dana grupa jest wolna.
31.15.2.
W przypadku po! cze indywidualnych nale y wybra konkretnego rozmówc ,
wcisn przycisk PTT i po zestawieniu po! czenia rozpocz rozmow .
31.15.3.
W czasie prowadzenia korespondencji nale y stosowa ustalon procedur oraz
ustalone
has!a
do
literowania
zgodne
z
alfabetem
u ywanym
w mi dzynarodowym lotnictwie cywilnym.
31.15.4.
Odpowiada nale y niezw!ocznie na ka de wywo!anie. Je eli potrzebny jest czas na
udzielenie odpowiedzi, nale y uprzedzi o tym wyra eniem: odpowiem ....., zg!osz si .....,
okre laj c za ile minut nast pi odpowied .
31.15.5.
Po nawi zaniu po! czenia poza polem manewrowym obustronna nieprzerwana
wymiana depesz mo e by prowadzona bez dalszego podawania znaków wywo!awczych, pod
warunkiem, e b dzie prowadzona na grupach domowych z wy! czeniem grupy Operacyjnej i
nie spowoduje to ewentualnych nieporozumie .
31.15.6.
Nie wolno przerywa rozpocz tej korespondencji przez innego u ytkownika bez
wa nego
powodu,
wyj tek
stanowi
konieczno
nadania
meldunku
o niebezpiecze stwie.
31.15.7.
U ywanie
zwrotów grzeczno ciowych, pozdrowie ,
zmiany kryptonimów,
przekazywanie wiadomo ci nie zwi zanych z tokiem s!u bowym oraz wulgaryzmów jest
zabronione.
31.16. Procedura korespondencji radiotelefonicznej
31.16.1.
Uk!ad przekazywanej informacji
•
nazwa stacji wywo!ywanej
•
nazwa stacji wywo!uj cej
•
tre informacji
•
odpowied na przekazan informacje
•
potwierdzenie zrozumianej informacji (tymi samymi s!owami)
tylko w przypadku komunikacji z ATC/AFIS (TWR)
W przypadku zajmowania drogi ko!owania lub którego z elementów drogi startowej
na czas d!u szy, nale y poda przewidywany czas zaj cia i powód.
31.16.1.1.
Przyk!ad wywo!ania i wymiany depesz:
WIE A, DY URNY
DY URNY, WIE A
WIE A, DY URNY, tre depeszy
DY URNY, WIE A, tre depeszy stanowi cej odpowied
WIE A, DY URNY, powtórzenie tre ci stanowi cej odpowied
Przyk!ad 1:
- WIE A, UTRZYMANIE
- UTRZYMANIE, WIE A
- WIE A, UTRZYMANIE, spod terminala zezwól zaj
Alf 2 (alf drug ), Alf 1 (alf
pierwsz ), Brawo do progu 26 (dwa-sze ).
- UTRZYMANIE, WIE A, zezwalam, zaj Alf 2, alf 1, Brawo do progu 26 w bezpiecznej od
drogi startowej
- WIE A, UTRZYMANIE, zezwalasz zaj c Alf 2, alf 1, Brawo do progu 26 w bezpiecznej od
drogi startowej
• je eli tre korespondencji zosta!a powtórzona prawid!owo nast puje koniec korespondencji
• je eli tre korespondencji zosta!a powtórzona nieprawid!owo (przez któr kolwiek ze stron)
nale y powtarza transmisj , a do jej zrozumienia.
Przyk!ad 2:
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- WIE A, UTRZYMANIE
- UTRZYMANIE, WIE A
- WIE A, UTRZYMANIE, spod terminala zezwól zaj Alf , Brawo do progu 26
- UTRZYMANIE, WIE A, zezwalam zaj Alf , Brawo do progu 26 w bezpiecznej od drogi
startowej
- WIE A, UTRZYMANIE, zezwalasz zaj Alf , Brawo do progu 26 w niebezpiecznej od drogi
startowej
- UTRZYMANIE, WIE A, powtarzam, zezwalam zaj Alf , Brawo do progu 26 w
BEZPIECZNEJ od drogi startowej
- WIE A, UTRZYMANIE, poprawiam, zezwalasz zaj Alf , Brawo do progu 26 w bezpiecznej
od drogi startowej
Przyk!ad 3:
- WIE A, DY URNY
- DY URNY, WIE A,
- WIE A, DY URNY, z drogi technicznej zezwól zaj Alf 3 do Delty i pozosta na Alfie 3
w niebezpiecznej od Delty
- DY URNY, WIE A, zabraniam, czekaj (np. b dzie ko!owanie)
- WIE A, DY URNY, zabraniasz, czekam
Przyk!ad 4:
- WIE A, " CZNO
- "ACZNO , WIE A
- WIE A, " CZNO , z sektora 6 zezwól na przejazd drog startow , od progu 26 do 08
- "ACZNO , WIE A, zezwalam zaj drog startow od progu 26 do 08, zg!o opuszczenie
- WIE A, " CZNO , zezwalasz zaj drog startow od progu 26 do 08, zg!osz
opuszczenie
- WIE A, " CZNO , zg!aszam opuszczenie drogi startowej w drog po arow zachodni
Przyk!ad 5:
- WIE A, INFRASTRUKTURA
- INFRASTRUKTURA, WIE A
- WIE A, INFRASTRUKTURA spod hangaru utrzymania, zezwól zaj Brawo i próg drogi
startowej 26 na 5 minut, celem sprawdzenia lamp.
- ………….
31.16.1.2.
Przy wydawaniu zezwole w korespondencji radiotelefonicznej u ywane s wy! cznie
zwroty:
„zezwalam” ...
„zabraniam” ...
Stosowanie innych zwrotów z uwagi na mo liwo pomy!ki w interpretacji jest niedozwolone.
31.16.1.3.
Je eli korespondencja zawiera oprócz polece i zezwole równie informacje,
potwierdzaj c
jej
odbiór
nale y
powtórzy
tylko
polecenia
i zezwolenia.
31.16.1.4.
Gdy nadaj cy pomyli si w nadawaniu, powinien nada s!owo „poprawiam” i
powtórzy poprawn tre informacji.
31.16.1.5.
Gdy odbieraj cy ma w tpliwo ci, co do poprawno ci odebranej depeszy powinien
za da powtórzenia ca!ej depeszy lub jej cz ci u ywaj c wyra e „nie zrozumia!em,
powtórz”.
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31.17. Literowanie s•ów i cyfr
31.17.1.
W rozmowach radiotelefonicznych prowadzonych na terenie lotniska symbole
u ywane dla oznakowania pola wzlotów oraz trudniejsze s!owa nale y literowa pos!uguj c
si alfabetem u ywanym w mi dzynarodowym lotnictwie cywilnym:
A

-

alpha

( alfa )

B

-

bravo

( brawo )

C

-

charlie

( czarli )

D

-

delta

( delta )

E

-

echo

( eko )

F

-

foxtrot

( fokstrot )

G

-

golf

( golf )

H

-

hotel

( hotel )

I

-

india

( india )

J

-

juliett

( d uliet )

K

-

kilo

( kilo )

L

-

lima

( lima )

M

-

mike

N

-

november

( majk )
( nowember
)

O

-

oscar

( oskar )

P

-

papa

( papa )

Q

-

quebek

( kebek )

R

-

romeo

( romio )

S

-

sierra

( siera )

T

-

tango

( tango )

U

-

uniform

( juniform )

V

-

victor

( wiktor )

W

-

whisky

( !yski )

X

-

x-rey

( eksrej )

Y

-

yankee

( janki )

Z

-

zulu

( zulu )
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Literownie cyfr:
1

-

jedynka

2

-

dwa

3

-

trzy

4

-

cztery

5

-

pi tka

6

-

sze

7

-

siedem

8

-

osiem

9

-

dziewi

0

-

zero

31.18. Wykaz grup radiowych dla EPMO
Wykaz grup radiowych znajduje si w za! czniku nr 2 do Instrukcji " czno ci.
31.19. Procedura przej cia na grup „ALARMOW ” w
przypadku powstania po aru,
znacznego rozlewu paliwa oraz w innych sytuacjach kryzysowych
• Grupa „ALARMOWA” s!u y do komunikacji w przypadku konieczno ci zintegrowania
dzia!a u ytkowników poszczególnych grup radiowych, jednostek organizacyjnych i
s!u b pracuj cych na terenie MPL
Warszawa-Modlin w sytuacjach kryzysowych.
• W przypadku powstania po aru w obiektach MPL alarmowanie LSRG realizowane
jest bezpo rednio przez wci ni cie przycisku po arowego/ ROP, oraz uzyskanych
sygna!ów na CSP, drog radiow i telefonicznie przez SOL oraz pracowników MPL.
• W przypadku rozlewu paliwa alarmowanie LSRG realizowane jest przez DOPL
telefoniczne lub drog radiow na Grupie Operacyjnej.
• Osob odpowiedzialn za podj cie decyzji o rozpocz ciu i zako czeniu dzia!a na
grupie „ALARMOWEJ” jest DOPL.
• Struktura dowodzenia i powiadamiania podczas prowadzenia dzia!a
z wykorzystaniem grupy „ALARMOWEJ” zapisana jest w PDSZ administrowanym
przez LSRG.
31.20. Procedura przej cia na komunikacj w trybie DMO
Tryb DMO s!u y do komunikacji:
31.20.1.
w przypadku awarii stacji bazowej
Decyzje o przej ciu na prac w trybie DMO podejmuje DOPL, uprzednio informuj c telefonicznie o
tym zamiarze wszystkie podleg!e s!u by.
Decyzja ta musi zosta
Technicznej.

skonsultowana z uprawnionym przedstawicielem Zespo!u Infrastruktury

31.20.2.
na obszarze nie obj tym zasi giem stacji bazowej
Decyzje o przej ciu na prac w trybie DMO podejmuje KDR, uprzednio informuj c telefonicznie
DOPL o tym zamiarze.
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31.20.3.
Tryb DMO posiada trzy kana!y konwencjonalne typu Simplex:
31.20.3.1.
Kana! „Alarmowy” – odpowiadaj cy grupie Alarmowej
31.20.3.2.
Kana! „Operacyjny” – odpowiadaj cy grupie Operacyjnej
31.20.3.3.
Kana! „Pierwszy” – s!u cy do komunikacji dla pozosta!ych u ytkowników.
31.21. Procedura post powania przed wjazdem w PRN
• Prze! czy radiotelefon na Grup „OPERACYJN ”.
• Sprawdzi ustawienie g!o nika i poziom g!o no ci.
• Prowadzi krótki nas!uch w celu weryfikacji czy dana grupa jest wolna.
• Nawi za po! czenie z TWR i prowadzi dalej ! czno wy! cznie
na grupie „OPERACYJNEJ” zgodnie z zasadami ! czno ci radiowej.
• Zablokowa klawiatur w celu zapobiegni cia samoczynnego prze! czenia si
radiotelefonu.
31.22. Procedura post powania przed i podczas wykonywania prac w PRN
• Zachowa kolejno jak w pkt. 31.22.
• Po uzyskaniu Zezwolenia na wjazd w PRN i potwierdzeniu tego Zezwolenia,
kieruj cy pojazdem mo e zaj wskazany w Zezwoleniu rejon PRN.
• W czasie prowadzenia prac mo liwa jest wymiana depesz na w!a ciwej dla danej
s!u by grupie, która nie jest s!yszalna na TWR, jednak przebywaj cy
w PRN MUSI prowadzi ci g!y nas!uch na grupie „OPERACYJNEJ”.
Wymiana korespondencji z TWR prowadzona jest wy! cznie na grupie „OPERACYJNEJ”. W
przypadku kolumny pojazdów tylko prowadz cy i ewentualnie zamykaj cy kolumn
komunikuj si z wie kontroli TWR.
Agenci i s!u by lotniskowe wykonuj ce prace obs!ugowe statków powietrznych
na p!aszczy nie PPS, nie maj obowi zku zg!aszania prac do s!u b operacyjnych EPMO,
z wyj tkiem p!yty odlodzeniowej.
31.23. Procedura post powania po zako czeniu wykonywania prac w PRN
Zako czenie prac i opuszczenie PRN ka dorazowo musi by zg!oszone do wie y kontroli
lotniska – TWR.
31.24. Procedura post powania w przypadku utraty • czno ci w PRN
W przypadku utraty ! czno ci nale y nawi za kontakt z TWR z wykorzystaniem ! czno ci
telefonicznej, a w przypadku braku takiej mo liwo ci opu ci PRN najkrótsz mo liw drog z
zachowaniem szczególnej ostro no ci.
Po opuszczeniu PRN jest zobowi zany do natychmiastowego poinformowania DOPL
o zaistnia!ej sytuacji.
31.25. Sprz t • czno ci b d cy w posiadaniu MPL
1. Radiotelefon przeno ny CASSIDIAN THR9i
2. Radiotelefon przeno ny CASSIDIAN THR9+
3. Radiotelefon przeno ny CASSIDIAN THR9Ex
4. Radiotelefon przeno ny CASSIDIAN THR880i
5. Radiotelefon przewo ny CASSIDIAN TMR880i
6. Radiotelefon stacjonarny CASSIDIAN TMR880i
7. Radiotelefon przeno ny CASSIDIAN TH1n
8. Radiotelefon przeno ny CASSIDIAN THR9
31.26. Wykaz za• czników
Za! cznik nr 1 – Wykaz kryptonimów dla EPMO.
Za! cznik nr 2 – Wykaz grup radiowych oraz kana!ów trybu DMO dla EPMO.
Za! cznik nr 3 – Schemat lotniska z zaznaczonymi strefami do korespondencji.
Za! cznik nr 4 – Wzór wniosku o przydzia! rodków ! czno ci radiowej.
Za! cznik nr 5 – Wzór protoko!u przekazania sprz tu ! czno ci do eksploatacji.
Za! cznik nr 6 – Wzór potwierdzaj cy uzyskanie uprawnie .
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Za! cznik nr 7 – Wzór dokumentacji szkolenia
Za! cznik nr 8 – Wykaz uprawnionych specjalistów Zespo!u Infrastruktury Technicznej w
zakresie realizacji Instrukcji.
Za! cznik nr 1 – Wykaz kryptonimów dla EPMO
Port 1 - Dyrektor Odpowiedzialny
Port 2 - Prezes Zarz du Spó!ki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp.z o.o.
Port 3 - Wiceprezes Zarz du ds. Operacyjnych
Port 4 - Wiceprezes Zarz du ds. Korporacyjnych
Port 5 - Wiceprezes Zarz du ds. Sprzeda y i Marketingu
Wie a – Wie a TWR (stacja bazowa 3100, 3101) – u ytkowanie ATC/AFIS
Szef Operacyjny – Szef Biura ds. Operacji Lotniczych
Kierownik Operacyjny – Kierownik Zespo!u Operacyjnego
Dy urny – DOPL (stacja bazowa 3102)
Dy urny 1 – DOPL
Dy urny 2 – DOPL
Follow 1 – KRN (radio samochodowe)
Follow 2 – KRN (radio samochodowe)
Follow 3 do 10 – Koordynator Ruchu Naziemnego
Kierownik Terminala – Kierownik Zespo!u Obs!ugi Pasa erów
Terminal – Kierownik Zmiany Terminala (stacja bazowa 3140)
Terminal 1 – Obs!uga Terminala
Terminal 2 – Informacja Terminal
Kierownik Utrzymania– Kierownik Zespo!u Utrzymania i Parkingów
Inspektor Utrzymania – Inspektor ds. Nawierzchni lotniskowych
Ci gnik 1 do 5 – Pojazdy Zespo!u Utrzymania i Parkingów
Utrzymanie Hangar – Hangar 12 (stacja bazowa 3201)
Utrzymanie Chemiczny – Magazyn Chemiczny (stacja bazowa 3203)
Utrzymanie (nazwa lub numer pojazdu) – pracownicy i pojazdy Zespo!u Utrzymania i
Parkingów
Zamiatarka 1 do 3 – Pojazdy Zespo!u Utrzymania i Parkingów
Oczyszczarka 1 do 10 – Pojazdy Zespo!u Utrzymania i Parkingów
Odladzarka – Pojazd Zespo!u Utrzymania i Parkingów
Stra nica/LSRG – Punkt Alarmowy LSRG (stacja bazowa 3150 oraz 3151)
Nowy Dwór 998/PSP (stacja bazowa 3159) – Pa stwowa Stra Po arna
KDR – Kieruj cy Dzia!aniem Ratowniczym
KAR – Koordynator Akcji Ratowniczej
Stra ak 11 – Komendant LSRG
Stra ak 12 – Dowódca kompanii LSRG
Stra ak 13 – Dowódca plutonu LSRG
Stra ak 14 do 17 – Dowódca Sekcji LSRG
Stra 1 do 4 – Pojazdy w dyspozycji LSRG
Medyk Baza- Ambulatorium w Terminalu
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Medyk – Karetka zespo!u ratownictwa medycznego
Medyk 1 – Lekarz
Medyk 2 – Koordynator Medyczny
Medyk 3 – Opiekun strefy zielonej
Medyk 4 – Opiekun strefa zielonej w Terminalu
Medyk 5 – Opiekun strefy ó!tej
Medyk 6 – Opiekun strefy Czerwonej
Inspektor Sanitarny – Pa stwowy Graniczny Inspektor Sanitarny
Sztab – Sztab Antykryzysowy
Wsparcie Policja– Policja
Wsparcie PSP – PSP
Medyk Miasto- PRM (Koordynator Transportu)
Parking 1 do 6 – Obs!uga Parkingów
SMS – Safety Manager
" czno
1 do 10 – Pracownicy i pojazdy Zespo!u Infrastruktury Technicznej
odpowiadaj cy za system " czno ci
Szef Eksploatacja – Szef Biura Utrzymania i Eksploatacji
Infrastruktura 1 – Kierownik Zespo!u Infrastruktury Technicznej
Infrastruktura 2 – G!ówny specjalista/specjalista ds. Sanitarnych
Infrastruktura 3 – G!ówny specjalista/specjalista ds. Elektrycznych
Infrastruktura 4 – Dy urny konserwator ds. Elektrycznych/mechanicznych
Infrastruktura 5 – Dy urny konserwator ds. Elektrycznych/ mechanicznych
Infrastruktura 6 – Dy urny konserwator ds. Wodno-kanalizacyjnych
Infrastruktura 7 do 8 – Dy urny konserwator
Szef Infrastruktura – Szef Biura Infrastruktury
Inwestycje 1 do 5 – Pracownicy i pojazdy Zespo!u Inwestycji
Ochrona 01 – Szef Biura ds. Ochrony
Ochrona 02 –Z-ca Szefa Biura ds. Ochrony
Ochrona 03 – Specjalista ds. Ochrony
Ochrona 04 – Specjalista ds. Ochrony
Ochrona 05 – Specjalista ds. Ochrony
SOL 01 - Szef SOL
SOL Dowódca - D-ca zmiany SOL
SOL Monitoring – Operator Centrum Kontroli i Monitoringu
SOL Brama 2 - od 1 d o 5 – obsada bramy nr 2
SOL Brama 3 - od 1 do 5 – obsada bramy nr 3
SOL Nadwymiar – stanowisko kontroli baga u nadwymiarowego w Terminalu
SOL POF 1 - bez stacji bazowej – D-ca Zmiany podmiot nr 1
SOL OKB 1 - bez stacji bazowej– D-ca Zmiany podmiot nr 2
SOL GPK - od 1 do 5 – obsada G!ównego Punktu Kontroli
SOL #Pi tka# - bez stacji bazowej – obsada posterunku w budynku Zarz du
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SOL Boarding - od 1 do 5 – obsada posterunku kontroli kart pok!adowych w Terminalu
SOL PAX - od 1 – 20 – obsada punktu kontroli bezpiecze stwa pasa erów PKB
(Terminal)
SOL Kierunek - od 1 d0 10 – obsada posterunku „operator kierunkowy” w PKB
(Terminal)
SOL Przej cie - obsada przej cia s!u bowego w Terminalu
SOL Baga - od 1 do 10 – obs!uga BHS (baga rejestrowany) Terminal
SOL Przyloty - od 1 do 10 – obsada posterunków na przylotach w Terminalu
SOL Samochód - od 1 do 10 – obsada patroli samochodowych
SOL Terminal - od 1 do 20 – obsada patroli w cz

ci ogólnodost pnej

SOL Odloty - od 1 do 10 – obsada patroli na odlotach w Terminalu
SOL Sortownia - od 1 do 5 – obsada patroli w baga owni w Terminalu
SOL Gate Przyloty - od 1 do 5 – obsada patroli w rejonie gate -u przylotowego od
strony PPS
SOL Kluczyk – obsada posterunku „wyj cie” z przylotów do strefy ogólnodost pnej
SOL PPS - od 1 do 5 – obsada patroli na PPS
SOL Gate Odloty - od 1 do 5 – obsada patroli w rejonie gate – ów odlotowych od
strony PPS
SOL Dora ny - od 1 do 10 – obsada posterunków i patroli wystawianych dora nie
SOL Fast Track - obsada na Fast Track’u
LS 1 do 40 – LS
Wykonawca 1 do 10 – Firma zew 1 prowadz ca prace na rzecz portu w PRN
Orlen 1 do 5 – Pracownicy i pojazdy z firmy Orlen
C!o – S!u ba Celna
Granica Baza – Kierownik zmiany w Terminalu (stacja bazowa 3500)
Granica Piro – Dy urny pirotechnik
Granica P!yta – Patrol samochodowy
Sokolnik – Sokolnik

Za! cznik nr 2 - Wykaz grup radiowych oraz kana!ów trybu DMO dla EPMO
Wykaz grup radiowych:
ALARMOWA

-

Grupa przeznaczona do dzia!a alarmowych zgodnie z PDSZ

BI

-

Grupa domowa Zespó! Inwestycji

BOE

-

Grupa domowa Zespo!u Utrzymania i Parkingów

BT"

-

Grupa domowa pracowników odpowiedzialnych za " czno

BOP

-

Grupa domowa Zespó! Obs!ugi Pasa erów

-

Grupa przeznaczona dla ORG/LSRG

DT

-

Grupa domowa Zespo!u Infrastruktury Technicznej

INTERWENCYJNA

-

Grupa przeznaczona do ! czno ci interwencyjnej dla TWR

WICZENIA

E 364
Zmiana 00

INSTRUKCJA OPERACYJNA
LOTNISKA WARSZAWA/MODLIN

CZ

E

KONSOLA

-

Grupa systemowa

LSRG

-

Grupa domowa Lotniskowej S!u by Ratowniczo-Ga niczej

LVP

-

Grupa rozg!aszania powiadomie LVP

OPERACYJNA

-

Grupa przeznaczona do dzia!a operacyjnych

PARKING

-

Grupa domowa obs!ugi parkingów EPMO

PETROLOT

-

Grupa domowa firmy Petrolot

SC

-

Grupa domowa S!u by Celnej

SG

-

Grupa domowa Stra y Granicznej

SOL

-

Grupa domowa S!u by Ochrony Lotniska

WSO
MEDYK

-

Grupa domowa Wewn trznej S!u by Ochrony
Grupa domowa Lotniskowego Ratownictwa Medycznego
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Za! cznik nr 3 – Schemat lotniska z zaznaczonymi sektorami do korespondencji
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Za! cznik nr 4 – Wzór Wniosku o przydzia! rodków ! czno ci radiowej
Nowy Dwór Mazowiecki, dn...............................
WNIOSEK O PRZYDZIA" RODKÓW " CZNO CI NR........................
Wnioskuj cy:
Jednostka organizacyjna/Nazwa firmy:........................................................................
Imi i Nazwisko wnioskuj cego...................................................................................
Stanowisko:...................................................................................................................
Telefon kontaktowy:......................................................................................................
Lp.

Rodzaj radiotelefonu

1.
2.
3.

Radiotelefon przeno ny
Radiotelefon przewo ny
Radiotelefon stacjonarny

Ilo

:

Uwagi:...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

.....................................................
Piecz tka, data i podpis Wnioskuj cego

.................................................
Piecz tka, data i podpis Przyjmuj cego
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Za! cznik nr 5 - Wzór protoko!u przekazania sprz tu ! czno ci do eksploatacji

PROTOKÓ" NR …………….
PRZEKAZANIA SPRZ TU " CZNO CI DO EKSPLOATACJI

Zgodnie z postanowieniami Instrukcji Naziemnej " czno ci Radiotelefonicznej, nast pi!o
przekazanie/przyj cie nast puj cych rodków ! czno ci :
L
p
.

1
1

Nazw
a
sprz t
u
! czn
o ci
2

Data
wyda
nia

Dat
a
zwr
otu

Uw
agi

szt
uk

Nume
r
fabryc
zny

3

4

5

6

7

Ilo

Specjalista ds. " czno ci Radiowej udzieli! szczegó!owego instrukta u z zakresu Instrukcji
" czno ci oraz zasad praktycznego pos!ugiwania si przydzielonym sprz tem ! czno ci.
Przekazany sprz t podlega zdaniu do Zespo!u Infrastruktury Technicznej.
U ytkownik zobowi zany jest do przestrzegania postanowie Instrukcji Naziemnej " czno ci
Radiotelefonicznej oraz dbanie o powierzony sprz t techniczny.
Wykonano w 2 egzemplarzach :
Egz. nr 1 – Przyjmuj cy
Egz. nr 2 – Zespó! Infrastruktury Technicznej

PRZYJMUJ CY

PRZEKAZUJ CY

Stanowisko s!u bowe
Imi i nazwisko

Stanowisko s!u bowe
Imi i nazwisko
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