
AIP POLAND

AIP POLSKA

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

AIRAC effective date

AIRAC AMDT

ENR 1.12 PRZECHWYTYWANIE CYWILNYCH STATKÓW POWIETRZNYCH
INTERCEPTION OF CIVIL AIRCRAFT

1. USTALENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISONS

Opisane poniżej procedury i sygnały wzrokowe stosowane w czasie
przechwytywania są zgodne z wymaganiami Załącznika 2 do
Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, bez odstępstw.

Procedures and visual signals used during interception and given
below are in accordance with Annex 2 to the Convention on
International Civil Aviation, without any differences.

UWAGI NOTE

(1) Pod pojęciem „przechwytywanie cywilnego statku
powietrznego” użytym w niniejszych przepisach rozumie
się interweniowanie upoważnionego wojskowego statku
powietrznego polegające na wykonywaniu ustalonych
manewrów i podawaniu ustalonych sygnałów
(wzrokowych, radiowych), mających na celu
zidentyfikowanie cywilnego statku powietrznego i
naprowadzenie go na właściwy tor lotu lub nakazanie
lądowania na określonym lotnisku.

(1) The expression "interception of civil aircraft" means the
intervention of an authorized military aircraft by
performing established manoeuvres and giving
established signals (visual, radiotelephony) for
identification of an aircraft and, if necessary, guidance
onto the appropriate a track or instruction to effect a
landing at a designated aerodrome.

(2) Wyrażenie „przechwytywanie cywilnego statku
powietrznego” użyte w niniejszych przepisach nie
obejmuje spotkania i eskortowania statku powietrznego
znajdującego się w niebezpieczeństwie - na żądanie
dowódcy tego statku lub cywilnego organu służb ruchu
lotniczego. Zaleca się jednak użycie w takim przypadku
niektórych odpowiednich sygnałów stosowanych przy
przechwytywaniu statku powietrznego, jeżeli dowódca
statku eskortującego lub będącego w niebezpie-
czeństwie uzna takie postępowanie za wskazane.

(2) An expression "interception of civil aircraft" used in the
rules described hereby does not include cases of
meeting and escorting of the aircraft in emergency if it
was requested by pilot-in-command or civil air traffic
service unit. However, it is allowed in such cases to use
some appropriate signals used normally in case of
interception if so decided by pilot-in-command of
escorting aircraft or aircraft being in emergency.

1.1 Cywilny statek powietrzny, który nie wykonuje poleceń organów
służb ruchu lotniczego i istnieje uzasadnione podejrzenie, że statek
ten może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Państwa lub
bezpieczeństwa publicznego, może zostać przechwycony przez
upoważniony wojskowy statek powietrzny.

1.1 A civil aircraft which does not follow the instructions given by the air
traffic services unit and there is justified suspicion that it may
endanger interests of the State or public security, may be
intercepted by authorized military aircraft.

1.2 Dla zapewnienia bezpieczeństwa lotów cywilnych statków
powietrznych powinny być przestrzegane następujące
postanowienia:

1.2 In order to maintain the safety of navigation of civil aircraft, the
following principles shall be applied:

a) przechwytywanie cywilnego statku powietrznego powinno być
podejmowane jako ostateczność;

a) interception of civil aircraft will be undertaken only as a last
resort;

b) jeżeli zostało podjęte przechwytywanie, to powinno się ono
ograniczyć do ustalenia tożsamości statku powietrznego,
chyba że okaże się koniecznym skierowanie statku
powietrznego na jego zaplanowaną trasę, skierowanie poza
granice państwowej przestrzeni powietrznej, odprowadzenie
go od strefy zakazanej, ograniczonej lub niebezpiecznej albo
nakazanie mu wykonania lądowania na wyznaczonym lotnisku;

b) if undertaken, an interception will be limited to determining the
identity of the aircraft, unless it is necessary to return the
aircraft to its planned track, direct it beyond the boundaries of
national airspace, guide it away from a prohibited, restricted or
danger area or instruct it to effect a landing at a designated
aerodrome;

c) ćwiczebne przechwytywania cywilnych statków powietrznych
nie mogą być dokonywane;

c) practice interception of civil aircraft will not be taken;

d) prowadzenie nawigacyjne i związane z tym informacje powinny
być udzielane przechwytywanemu statkowi powietrznemu
drogą radiotelefoniczną, gdy tylko łączność z nim zostanie
nawiązana; i

d) navigational guidance and related information will be given to
an intercepted aircraft by radiotelephony, whenever radio
contact can be established; and

e) gdy od przechwytywanego cywilnego statku powietrznego
będzie wymagane wykonanie lądowania, wyznaczone mu
lotnisko do lądowania powinno być przydatne do bezpiecznego
wylądowania danego typu statku powietrznego.

e) in the case where an intercepted civil aircraft is required to land
in the territory overflown, the aerodrome designated for the
landing is to be suitable for the safe landing of the aircraft type
concerned.

1.3 Dowódca cywilnego statku powietrznego, który jest
przechwytywany, powinien przestrzegać norm zawartych
w punkcie 2, interpretując i odpowiadając na sygnały wzrokowe jak
podano w tabeli ENR 1.12.1.

1.3 The pilot-in-command of a civil aircraft, when intercepted, shall
comply with standards contained in point 2, interpreting and
responding to visual signals as specified in table ENR 1.12.1.

1.4 Dowódca przechwytującego statku powietrznego powinien
przestrzegać norm zawartych w punktach 3 i 4 i używać sygnałów
wzrokowych, jak podano w tabeli ENR 1.12.1.

1.4 The pilot-in-command of an intercepting aircraft shall comply with
the standards contained in points 3 and 4 and use the visual signals
as specified in table ENR 1.12.1.
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2. POSTĘPOWANIE PRZECHWYTYWANEGO STATKU 
POWIETRZNEGO

2. ACTION BY INTERCEPTED AIRCRAFT

2.1 Statek powietrzny przechwytywany przez inny statek powietrzny
powinien natychmiast:

2.1 An aircraft which is intercepted by another aircraft shall immediately:

a) stosować się do instrukcji wydawanych przez przechwytujący
statek powietrzny, rozumiejąc sygnały wzrokowe i
odpowiadając na nie, zgodnie z wymaganiami podanymi w
tabeli ENR 1.12.1;

a) follow the instructions given by the intercepting aircraft,
interpreting and responding to visual signals in accordance with
the specifications contained in table ENR 1.12.1;

b) zawiadomić, jeśli to możliwe, właściwy organ służb ruchu
lotniczego;

b) notify, if possible, approprate air traffic services unit;

c) starać się nawiązać łączność radiową z przechwytującym
statkiem powietrznym lub z właściwym organem kierującym
przechwytywaniem nadając wywołanie ogólne na
częstotliwości niebezpieczeństwa 121,500 MHz, podając
identyfikację przechwytywanego statku powietrznego i
charakter jego lotu i, jeżeli łączność nie została nawiązana,
powtórzyć to wywołanie na częstotliwości niebezpieczeństwa
243 MHz, jeżeli jest to możliwe;

c) attempt to establish radiocommunication with the intercepting
aircraft or with the appropriate intercept control unit, by making
a general call on the emergency frequency 121.500 MHz,
giving its identity and the nature of flight; if no contact has been
established and if practicable, repeat this call on the
emergency frequency 243 MHz;

d) wybrać kod 7700 modu A, jeżeli wyposażony jest
w transponder radaru wtórnego, chyba że otrzyma od
właściwego organu służb ruchu lotniczego inne instrukcje.

d) if equipped with SSR transponder, select Mode A code 7700,
unless otherwise instructed by the appropriate air traffic
services unit.

2.2 Jeżeli instrukcje otrzymane za pomocą radia z jakiegoś źródła są
sprzeczne z instrukcjami danymi przez przechwytujący statek
powietrzny za pomocą sygnałów wzrokowych, przechwytywany
statek powietrzny powinien poprosić o natychmiastowe wyjaśnienie,
stosując się w dalszym ciągu do instrukcji wzrokowych podanych
przez przechwytujący statek powietrzny.

2.2 If any instructions received by radio from any source conflict with
those given by the intercepting aircraft by visual signals, the
intercepted aircraft shall request immediate clarification while
continuing to comply with the visual instructions given by the
intercepting aircraft.

2.3 Jeżeli instrukcje otrzymane za pomocą radia z jakiegoś źródła są
sprzeczne z instrukcjami danymi przez przechwytujący statek
powietrzny za pomocą radia, przechwytywany statek powietrzny
powinien poprosić o natychmiastowe wyjaśnienie, stosując się w
dalszym ciągu do instrukcji radiowych nadanych przez
przechwytujący statek powietrzny.

2.3 If any instructions received by radio from any sources conflict with
those given by the intercepting aircraft by radio, the intercepted
aircraft shall request immediate clarification while continuing to
comply with the radio instructions given by the intercepting aircraft.

3. MANEWRY PRZECHWYTYWANIA 3. INTERCEPTION MANOEUVRES

3.1 Manewry do wzrokowego rozpoznania 3.1 Manoeuvres for visual identification

3.1.1 Manewry stosowane przez przechwytujący statek powietrzny w celu
wzrokowego rozpoznania cywilnego statku powietrznego dzielą się
na następujące fazy:

3.1.1 Manoeuvres applied by intercepting aircraft for the purpose of visual
identification of a civil aircraft are divided on the following phases:

Faza I. Przechwytujący statek powietrzny powinien się zbliżać do
przechwytywanego statku powietrznego od tyłu. Prowadzący grupę
lub pojedynczy przechwytujący statek powietrzny powinien zwykle
zająć pozycję z lewej strony, nieco nad i przed przechwytywanym
statkiem powietrznym, w polu widzenia pilota przechwytywanego
statku powietrznego i początkowo nie bliżej tego statku niż 300 m.
Wszystkie inne statki powietrzne biorące udział powinny trzymać się
z dala od przechwytywanego statku powietrznego - najlepiej wyżej i
za statkiem. Po ustaleniu prędkości i pozycji statek powietrzny
powinien, jeśli to konieczne, rozpocząć manewry fazy II.

Phase I. The intercepting aircraft should approach the intercepted aircraft
from astern. The element leader, or the single intercepting aircraft,
should normally take up a position on the left (port) side, slightly
above and ahead of the intercepted aircraft, within the field of view
of the pilot of the intercepted aircraft, and initially not closer to the
aircraft than 300 m. Any other participating aircraft should stay well
clear of the intercepted aircraft, preferably above and behind. After
speed and position have been established, the aircraft should, if
necessary, proceed with Phase II of the procedure.

Faza II. Prowadzący grupę albo pojedynczy przechwytujący statek
powietrzny powinien zacząć zbliżać się ostrożnie do
przechwytywanego statku powietrznego na tym samym poziomie i
na taką odległość, jaka jest bezwzględnie konieczna dla uzyskania
potrzebnych informacji. Prowadzący grupę lub pojedynczy
przechwytujący statek powietrzny powinien postępować ostrożnie,
aby uniknąć przestraszenia załogi lub pasażerów
przechwytywanego statku powietrznego, pamiętając stale o tym, że
manewry uważane za normalne przez przechwytujący statek
powietrzny mogą być uważane przez pasażerów i załogę cywilnego
statku powietrznego za niebezpieczne. Wszystkie inne statki
powietrzne biorące udział powinny się trzymać w dalszym ciągu z
dala od przechwytywanego statku powietrznego. Po dokonaniu
rozpoznania przechwytujący statek powietrzny powinien się oddalić
od przechwytywanego statku powietrznego, jak podano w fazie III.

Phase II. The element leader, or the single intercepting aircraft, should begin
closing in gently on the intercepted, at the same level, until no closer
than absolutely necessary to obtain the information needed. The
element leader, or the single intercepting aircraft, should use caution
to avoid startling the flight crew or the passengers of the intercepted
aircraft, keeping constantly in mind the fact that manoeuvres
considered normal to an intercepting aircraft may be considered
hazardous to passengers and crews of civil aircraft. Any other
participating aircraft should continue to stay well clear of the
intercepted aircraft. Upon completion of identification, the
intercepting aircraft should withdraw from the vicinity of the
intercepted aircraft as outlined in Phase III.

Faza III. Prowadzący grupę lub pojedynczy przechwytujący statek
powietrzny powinien się oddalić łagodnie od przechwytywanego
statku powietrznego, wykonując płytkie nurkowanie. Wszystkie inne
statki powietrzne biorące udział powinny się trzymać z dala od
przechwytywanego statku powietrznego i dołączyć do
prowadzącego.

Phase III. The element leader, or the single intercepting aircraft, should break
gently away from the intercepted aircraft in a shallow dive. Any other
participating aircraft should stay well clear of the intercepted aircraft
and rejoin their leader.
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3.2 Manewry do wskazania kierunku lotu 3.2 Manoeuvres for navigational guidance

3.2.1 Jeżeli po wykonaniu manewrów rozpoznawczych Fazy I i II,  uznano
za konieczne wtrącenie się do nawigacji przechwytywanego statku
powietrznego, prowadzący grupę lub pojedyńczy przechwytujący
statek powietrzny powinien zająć pozycję po lewej stronie, nieco
nad i przed przechwytywanym statkiem powietrznym, aby umożliwić
dowódcy tego statku dostrzeżenie sygnałów wzrokowych.

3.2.1 If, following the identification manoeuvres of Phase I and Phase II
above, it is considered necessary to intervene in the navigation of
the intercepted aircraft, the element leader, or the single intercepting
aircraft,  should normally take up a possition on the left (port) side,
slightly above and ahead of the intercepted aircraft, to enable the
pilot-in-command of the latter aircraft to see the visual signals given.

3.2.2 Koniecznym jest, aby dowódca przechwytującego statku
powietrznego upewnił się, że dowódca przechwytywanego statku
powietrznego wie, iż jest przechwytywany i potwierdza podawane
mu sygnały. Jeżeli wielokrotne wysiłki w celu zwrócenia uwagi
dowódcy przechwytywanego statku powietrznego, poprzez
wykorzystanie sygnałów podanych w pozycji 1 tabeli ENR 1.12.1,
nie będą skuteczne, wówczas mogą być użyte inne metody
sygnalizacji w tym jako ostateczny środek wzrokowy efekt
spowodowany włączeniem dopalacza, pod warunkiem, że nie
będzie to niebezpieczne dla przechwytywanego statku
powietrznego.

3.2.2 It is indispensable that the pilot-in-command of the intercepting
aircraft be satisfied that the pilot-in-command of the intercepted
aircraft is aware of interception and aknowledges the signals given.
If repeated attempts to attract the attention of the pilot-in-command
of the intercepted aircraft by use of signal given in point 1 of table
ENR 1.12.1, are unsuccessful, other methods of signalling may be
used for this purpose, including as a last resort the visual effect of
the reheat/afterburner, provided that no hazard is created for the
intercepted aircraft.

3.2.3 Gdy warunki meteorologiczne lub terenowe tego wymagają,
prowadzący grupę lub pojedynczy przechwytujący statek
powietrzny może zająć pozycję z prawej strony przechwytywanego
statku powietrznego, nieco nad nim i z przodu. W takim przypadku
dowódca przechwytującego statku powietrznego musi szczególnie
uważać, aby jego statek był stale widoczny przez dowódcę
przechwytywanego statku.

3.2.3 When meteorological conditions or terrain make it necessary, the
element leader, or the single intercepting aircraft, take up a possition
on the right (starboard) side, slightly above and ahead of the
intercepted aircraft. In such case, the pilot-in-command of the
intercepted aircraft must take particular care that the intercepting
aircraft is clearly visible at all times to the pilot-in-command of the
intercepted aircraft.

4. PROWADZENIE PRZECHWYTYWANEGO STATKU 
POWIETRZNEGO

4. GUIDANCE OF AN INTERCEPTED AIRCRAFT

4.1 Prowadzenie statku powietrznego i związane z tym informacje
powinny być podawane przechwytywanemu statkowi powietrznemu
drogą radiotelefoniczną, gdy tylko kontakt radiowy zostanie
ustalony.

4.1 Navigational guidance and related information should be given to an
intercepted aircraft by radiotelephony, whenever radio contact can
be established.

4.2 Prowadząc przechwytywany statek powietrzny należy zwracać
uwagę, aby nie został on wprowadzony w warunki, w których
widzialność może być mniejsza od wymaganej dla wykonywania
lotu w warunkach meteorologicznych dla lotów z widocznością i aby
manewry wymagane od przechwytywanego statku powietrznego
nie zwiększyły istniejącego już niebezpieczeństwa w przypadku,
gdy jego sprawność operacyjna jest obniżona.

4.2 When navigational guidance is given to an intercepted aircraft, care
must be taken that the aircraft is not led into conditions where the
visibility may be reduced below that required to maintain flight in
visual meteorological conditions and that the maneuvres demanded
of the intercepted aircraft do not add to already existing hazards in
the event that the operating efficiency of the aircraft is impaired.

4.3 W wyjątkowym przypadku, gdy od przechwytywanego statku
powietrznego jest wymagane lądowanie na terytorium, nad którym
odbywa się lot, należy także zwrócić uwagę, aby:

4.3 In the exceptional case where an intercepted civil aircraft is required
to land in the territory overflown, care must be also taken that:

a) wyznaczone lotnisko było odpowiednie dla bezpiecznego
lądowania statku powietrznego danego typu, zwłaszcza gdy
lotnisko nie jest normalnie używane do operacji cywilnego
transportu lotniczego;

a) the designated aerodrome is suitable for the safe landing of the
aircraft type concerned, especially if the aerodrome is not
normally used for civil air transport operations;

b) otaczający teren był odpowiedni dla manewrów krążenia,
podejścia i dla odlotu po nieudanym podejściu;

b) the surrounding terrain is suitable for circling, approach and
missed approach manoeuvres;

c) przechwytywany statek powietrzny posiadał wystarczający
zapas paliwa dla dolotu do lotniska;

c) the intercepted aircraft has sufficient fuel remaining to reach
the aerodrome;

d) jeżeli przechwytywany statek powietrzny jest cywilnym
statkiem transportowym, wyznaczone lotnisko posiadało drogę
startową o długości równoważnej 2500 m na średnim poziomie
morza i o wytrzymałości wystarczającej dla ciężaru tego statku;
i

d) if the intercepted aircraft is a civil transport aircraft, the
designated aerodrome has a runway with a length equivalent to
at least 2500 m at mean sea level and a bearing strength
sufficient to support the aircraft; and

e) gdy to możliwe, wyznaczone lotnisko było jednym ze
szczegółowo opisanych w odpowiednim Zbiorze Informacji
Lotniczych.

e) whenever possible, the designated aerodrome is one that is
described in detail in the relevant Aeronautical Information
Publication.

4.4 Gdy cywilny statek powietrzny ma lądować na nieznanym lotnisku,
istotne jest, aby pozostawiono mu dosyć czasu na przygotowanie
się do lądowania, pamiętając, że tylko dowódca cywilnego statku
może ocenić bezpieczeństwo operacji lądowania biorąc pod uwagę
długość drogi startowej i masę statku w danej chwili.

4.4 When requiring a civil aircraft to land at an unfamiliar aerodrome, it
is essential that sufficient time be allowed it to prepare for a landing,
having in mind that only the pilot-in-command of the civil aircraft can
judge the safety of the landing operation in relation to runway length
and aircraft mass at the time.

4.5 Jest szczególnie ważne, aby wszelkie informacje niezbędne do
ułatwienia bezpiecznego podejścia i lądowania były podane
przechwytywanemu statkowi powietrznemu za pomocą
radiotelefonu.

4.5 It is particullary important that all information necessary to facilitate a
safe approach and landing be given to an intercepted aircraft by
radiotelephony.
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5. NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO POLECEŃ 
PRZECHWYTUJĄCEGO STATKU POWIETRZNEGO

5. NOT COMPLYING WITH THE INSTRUCTIONS GIVEN BY THE 
INTERCEPTING AIRCRAFT

5.1 Gdy przechwytywany statek powietrzny nie będzie się stosował do
poleceń przekazywanych przez przechwytujący statek powietrzny,
wówczas bezpieczeństwo przechwytywanego statku powietrznego
może nie być zagwarantowane.

5.1 If the pilot-in-command of the intercepted aircraft does not follow the
instructions given by the intercepting aircraft, the safety of the
intercepted aircraft may not be guaranteed.

6. KOORDYNACJA DZIAŁAŃ MIĘDZY ORGANEM KIERUJĄCYM 
PRZECHWYTYWANIEM A WŁAŚCIWYM CYWILNYM ORGANEM 
SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO

6. COORDINATION BETWEEN INTERCEPT CONTROL UNIT AND 
APPROPRIATE AIR TRAFFIC SERVICE UNIT

6.1 Podczas wszystkich faz przechwytywania statku powietrznego,
który jest lub przypuszcza się, że jest cywilnym statkiem
powietrznym, działania organu kierującego przechwytywaniem i
właściwego cywilnego organu służb ruchu lotniczego powinny być
ściśle koordynowane. Koordynacja ta powinna m.in. zapewnić
cywilnemu organowi służb ruchu lotniczego otrzymywanie pełnych
informacji o rozwoju sytuacji i o wymaganym działaniu
przechwytywanego statku powietrznego.

6.1 Close co-ordination should be maintained between an intercept
control unit and the appropriate air traffic services unit during all
phases of an interception of an aircraft which is, or might be, a civil
aircraft. This co-ordination should enable the civil air traffic services
unit to be kept fully informed of the developments and of the action
required of the intercepted aircraft.

7. SYGNAŁY WZROKOWE POWIETRZE - POWIETRZE 7. AIR-TO-AIR VISUAL SIGNALS

7.1 Sygnały wzrokowe, które powinny być stosowane przez
przechwytujące i przechwytywane statki powietrzne, są podane
odpowiednio w tabelach ENR 1.12.1 i ENR 1.12.2. Jest sprawą
zasadniczą, ażeby przechwytujący i przechwytywany statek
powietrzny stosowały się ściśle do tych sygnałów i interpretowały
prawidłowo sygnały podawane przez inne statki powietrzne i aby
przechwytujące statki powietrzne zwracały szczególną uwagę na
wszystkie sygnały podawane przez przechwytywany statek
powietrzny, informujące, że jest on w stanie zagrożenia.

7.1 The visual signals to be used by intercepting and intercepted aircraft
are given in the tables ENR 1.12.1 and ENR 1.12.2. It is essential
that intercepting and intercepted aircraft adhere strictly to those
signals and interpret correctly the signals by the other aircraft, and
that the intercepting aircraft pay particular attention to any signals
given by the intercepted aircraft to indicate that it is in a state of
distress or urgency.

8. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA PODCZAS PRZECHWYTYWANIA 8. RADIOCOMMUNICATION BETWEEN THE INTERCEPT 
CONTROL UNIT OR THE INTERCEPTING AIRCRAFT AND THE 
INTERCEPTED AIRCRAFT

8.1 W przypadku przechwytywania, organ kierujący przechwytywaniem
i przechwytujący statek powietrzny, powinni:

8.1 When an interception is being made, the intercept control unit and
the intercepting aircraft should:

a) w pierwszej kolejności starać się nawiązać dwukierunkową
łączność z przechwytywanym statkiem powietrznym, używając
języka znanego stronom, na częstotliwości 121,500 MHz,
stosując odpowiednio następujące znaki wywoławcze:

a) attempt to establish two-way communication with the
intercepted aircraft in a common language on the emergency
frequency 121.500 MHz, using the appropriate call signs:

- INTERCEPT CONTROL (wymowa polska INTERSEPT
KONTROL) - organ kierujący przechwytywaniem;

- INTERCEPT CONTROL - main intercepting unit,

- INTERCEPTOR (wymowa polska INTERSEPTOR) (znak
wywoławczy) - przechwytujący statek powietrzny;

- INTERCEPTOR - intercepting aircraft,

- INTERCEPTED AIRCRAFT (wymowa polska INTERSEPTID
ERKRAFT) - przechwytywany statek powietrzny; i

- INTERCEPTED AIRCRAFT - intercepted aircraft.

b) jeżeli nie da to rezultatu, próbować nawiązać dwukierunkową
łączność z przechwytywanym statkiem powietrznym na
częstotliwościach, jakie zostały podane przez właściwą władzę
ATS, lub nawiązać kontakt radiowy poprzez właściwy(e)
organ(y) służb ruchu lotniczego.

b) failing this, attempt to establish two-way communication with
the intercepted aircraft on such other frequency or frequencies
as may have been prescribed by the appropriate ATS authority,
or to establish contact through the appropriate ATS unit(s).

c) jeżeli łączność radiowa podczas przechwytywania została
nawiązana, lecz porozumiewanie się we wspólnym języku nie
będzie możliwe, należy się starać przekazywać polecenia,
potwierdzenia przyjęcia poleceń i istotne informacje przez
stosowanie wyrażeń i ich wymowy zawartych w poniższych
tabelach i przekazywać każde wyrażenie dwukrotnie.

c) if radio contact is established during interception but
communication in a common language is not possible,
attempts shall be made to convey instructions,
acknowledgement of instructions and essential information two
times, by using the phrases and pronunciations in the following
tables:

Wyrażenia do stosowania przez PRZECHWYTUJĄCY statek
powietrzny:

Phrases for use by INTERCEPTING aircraft:

Wyrażenie Wymowa1 Znaczenie Phrase Pronunciation 1 Meaning

CALL SIGN KOL-SA-IN Jaki jest twój znak 
wywoławczy?

CALL SIGN KOL SA-IN What is your call sign?

FOLLOW FOL-LO Leć za mną FOLLOW FOL-LO Follow me

DESCEND DI-SEND Zniżaj się do lądowania DESCEND DEE-SEND Descend for landing

YOU LAND JU-LEND Wyląduj na tym lotnisku YOU LAND YOU LAAND Land at this aerodrome

PROCEED PRO-SIID Możesz lecieć dalej PROCEED PRO-SEED You may proceed
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Wyrażenia do stosowania przez PRZECHWYTYWANY statek
powietrzny:

Phrases for use by INTERCEPTED aircraft:

Wyrażenie Wymowa1 Znaczenie Phrase Pronunciation 1 Meaning

CALL SIGN KOL-SA-IN Mój znak wywoławczy jest CALL SIGN KOL SA-IN My call sign is

(znak wywoławczy)2 (znak wywoławczy) (znak wywoławczy) (znak wywoławczy) 2 (call sign) (call sign)

WILCO WIL-KO Zrozumiałem. Wykonam WILCO VILL-KO Understood. Will comply

CAN NOT KEN-NOT Nie mogę wykonać CAN NOT KANN NOTT Unable to comply

REPEAT RI-PIT Powtórz polecenie REPEAT REE-PEET Repeat your instruction

AM LOST AM LOST Nie znam swej pozycji AM LOST AM LOSST Position unknown

MAYDAY MEJDEJ Jestem w niebezpie-
czeństwie

MAYDAY MAYDAY I am in distress

HIJACK 3 HAJ-DŻEK Jestem uprowadzony HIJACK 3 HI-JACK I have been hijacked

LAND (nazwa miejsca) LEND (nazwa miejsca) Proszę o lądowanie (nazwa 
miejsca)

LAND (nazwa miejsca) LAAND (place name) I request to land at

DESCEND DI-SEND Proszę o zniżanie DESCEND DEE-SEND I require descent

1 - W drugiej kolumnie sylaby wymagające położenia nacisku
w wymowie są podkreślone.

1 - In the second column, syllables to be emphasized are underlined.

2 - Wymagane jest przekazanie znaku wywoławczego używanego w
łączności radiotelefonicznej z organami służby ruchu lotniczego i
odpowiadający znakowi rozpoznawczemu statku powietrznego,
podanemu w planie lotu.

2 - The call sign required to be given is that used in radiotelephony
communication with air traffic services units and corresponding to
the aircraft identification in the flight plan.

3 - Nie zawsze okoliczności mogą pozwalać lub czynić pożądanym
użycie wyrażenia "HIJACK".

3 - Circumstances may not always permit, nor make desirable, the
use of the phrase "HIJACK".
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ENR 1.12.1

SYGNAŁY PODAWANE PRZEZ PRZECHWYTUJĄCY STATEK POWIETRZNY I ODPOWIEDZI PRZECHWYTYWANEGO STATKU POWIETRZNEGO

SIGNALS INITIATED BY INTERCEPTING AIRCRAFT AND RESPONSES BY INTERCEPTED AIRCRAFT

Nr
No.

Sygnały PRZECHWYTUJĄCEGO statku powietrznego
INTERCEPTING aircraft signals

Znaczenie sygnału
Meaning

Odpowiedzi PRZECHWYTYWANEGO statku 
powietrznego

INTERCEPTED aircraft responses

Znaczenie sygnału
Meaning

1 2 3 4 5

1 DZIEŃ lub NOC - przechylanie statku powietrznego i
migotanie światłami pozycyjnymi w nieregularnych
odstępach czasu (i światłami lądowania w przypadku
śmigłowca), z przodu i nieco wyżej i zwykle z lewej strony
przechwytywanego statku powietrznego (lub z prawej
strony, jeżeli przechwytywanym statkiem powietrznym jest
śmigłowiec) - a po potwierdzeniu zrozumienia sygnału -
wykonanie powolnego poziomego zakrętu, zwykle w lewo
(lub w prawo w przypadku śmigłowca) w kierunku na
pożądany kurs.

Jesteś przechwycony.
Leć za mną.

DZIEŃ lub NOC - przechylanie statku
powietrznego ze skrzydła na skrzydło,
migotanie światłami pozycyjnymi w
nieregularnych odstępach czasu i lot za
przechwytującym statkiem powietrznym.

Zrozumiałem,
wykonuję.

UWAGI UWAGA

(1) Warunki meteorologiczne lub terenowe mogą
wymagać aby przechwytujący statek powietrzny
zmienił pozycję i kierunek zakrętu podany w
punkcie 1.

Wymagane dodatkowe czynności, które
powinien podjąć przechwytywany statek
powietrzny, są podane w AIP Polska,
rozdział ENR 1.12.

(2) Gdy przechwytywany statek powietrzny nie jest
w stanie nadążyć za przechwytującym statkiem
powietrznym, to ten ostatni powinien wykonać
kilka manewrów z dwoma zakrętami o 180° i
przechylać statkiem powietrznym za każdym
razem, gdy przelatuje obok przechwytywanego
statku powietrznego.

DAY and NIGHT - Rocking wings and flashing
navigational lights at irregular intervals (and landing lights
for helicopters) from a position ahead and normally to the
left of the intercepted aircraft (or to the right if intercepting
a helicopter) and, after acknowledgement, a slow level
turn normally to the left (or to the right in case of
helicopter), on the desired heading.

You have been 
intercepted. Follow me.

DAY and NIGHT - rocking wings, flashing
navigational lights at irregular intervals and
following.

Understood, will 
comply.

NOTES NOTE

(1) Meteorological conditions or terrain may
require the intercepting aircraft to change the
position and the direction of the turn given in
point 1 above.

Required additional activities which should
be undertaken by the intercepted aircraft
are given in AIP Poland, chapter ENR 1.12.

(2) If the intercepted aircraft is not able to keep
pace with the intercepting aircraft, then the
intercepting aircraft should fly a several
manoeuvres with two turns 180° each and to
rock its wings each time it passes the
intercepted aircraft.

2 DZIEŃ lub NOC - energiczny manewr oddalenia się od
przechwytywanego statku powietrznego przez wykonanie
zakrętu 90° lub więcej z równoczesnym zwiększeniem
wysokości, bez przecinania linii lotu przechwytywanego
statku powietrznego.

Możesz kontynuować 
swój lot.

DZIEŃ lub NOC - przechylanie statku
powietrznego.

Zrozumiałem, 
wykonuję.

DAY and NIGHT - an abrupt break-away manoeuvre from
the intercepted aircraft consisting of a climbing turn of 90
degrees or more without crossing the line of flight of the
intercepted aircraft.

You may proceed. DAY and NIGHT - rocking wings. Understood, will 
comply.
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3 DZIEŃ lub NOC - wypuszczenie podwozia (jeżeli to
możliwe), włączenie świateł lądowania i przelot nad drogą
startową w użyciu lub, jeżeli przechwytywanym statkiem
powietrznym jest śmigłowiec, przelot nad polem wzlotów
śmigłowców. W przypadku śmigłowców, przechwytujący
śmigłowiec wykonuje podejście do lądowania z
przejściem do zawisu w pobliżu pola wzlotów.

Ląduj na tym lotnisku. DZIEŃ lub NOC - wypuszczenie podwozia
(jeżeli to możliwe), włączenie świateł
lądowania i lot za przechwytującym statkiem
powietrznym i jeżeli po przelocie nad drogą
startową, która jest w użyciu, lub pola wzlotów
śmigłowców, lądowanie uważane jest za
bezpieczne, wykonanie lądowania.

Zrozumiałem, 
wykonuję.

DAY and NIGHT - lowering landing gear (if possible),
showing landing lights and overflying runway, which will
be used for landing or, if the intercepted aircraft is a
helicopter, overflying the helicopter landing area. In case
of helicopters, intercepting helicopter is performing
approach for landing with the hover in the vicinity of
helicopter landing area.

Land at this aerodrome. DAY and NIGHT - lowering landing gear (if
possible), showing landing lights and following
the intercepting aircraft and, if after overflying
the runway or the helicopter landing area,
which is in use, landing is considered safe,
proceeding to land.

Understood, will 
comply.

Nr
No.

Sygnały PRZECHWYTUJĄCEGO statku powietrznego
INTERCEPTING aircraft signals

Znaczenie sygnału
Meaning

Odpowiedzi PRZECHWYTYWANEGO statku 
powietrznego

INTERCEPTED aircraft responses

Znaczenie sygnału
Meaning

1 2 3 4 5
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ENR 1.12.2

SYGNAŁY PODAWANE PRZEZ PRZECHWYTYWANY STATEK POWIETRZNY I ODPOWIEDZI PRZECHWYTUJĄCEGO STATKU POWIETRZNEGO

SIGNALS INITIATED BY INTERCEPTED AIRCRAFT AND RESPONSES BY INTERCEPTING AIRCRAFT

Nr
No.

Sygnały PRZECHWYTYWANEGO statku powietrznego
INTERCEPTED aircraft signals

Znaczenie sygnału
Meaning

Odpowiedzi PRZECHWYTUJĄCEGO statku 
powietrznego

INTERCEPTING aircraft responses

Znaczenie sygnału
Meaning

1 2 3 4 5

1 DZIEŃ lub NOC - Schowanie podwozia (jeżeli to
możliwe) i migotanie światłami lądowania przy
przelocie nad drogą startową w użyciu lub polem
wzlotów śmigłowców, na wysokości powyżej 300m
(1000 ft), lecz nie wyżej niż 600 m (2000 ft) [dla
śmigłowców na wysokości większej niż 50 m (170 ft),
lecz nie wyżej niż 100 m (330 ft)] nad poziomem
lotniska i kontynuowanie krążenia nad drogą startową
w użyciu lub polem wzlotów śmigłowców. Jeżeli
migotanie światłami do lądowania nie jest możliwe,
migotać innymi dostępnymi światłami.

Wyznaczone lotnisko 
jest nieodpowiednie

DZIEŃ lub NOC - jeżeli jest wymagane, aby
przechwytywany statek powietrzny leciał za
przechwytującym statkiem powietrznym do
lotniska zapasowego, to przechwytujący statek
powietrzny chowa swoje podwozie i stosuje
sygnały jak  w punkcie 1 rozdziału ENR 1.12.1 AIP
Polska przeznaczone dla przechwytującego
statku powietrznego.

Zrozumiałem, wykonuj 
lot za mną.

Jeżeli zdecydowano zwolnić przechwytywany
statek powietrzny, to przechwytujący statek
powietrzny stosuje sygnały jak w punkcie 2
rozdziału ENR 1.12.1 AIP Polska przeznaczone
dla przechwytującego statku powietrznego.

Zrozumiałem, możesz 
konty-nuować swój lot.

DAY and NIGHT - raising landing gear (if possible) and
flashing landing lights while passing over landing
runway, which would be used or the helicopter landing
area, at a height exceeding 300 m (1000 ft), but not
exceeding 600 m  (2000 ft);  and at  a height  exceeding
50 m (170 ft) but not higher than 100 m (330 ft) for
helicopters, above the aerodrome level and continuing
to circle the runway or the helicopter landing area. If
unable to flash landing lights then flash any other lights
available.

Aerodrome you have 
designated is 
inadequate.

DAY or NIGHT - if it is desired that the intercepted
aircraft follow the intercepting aircraft to an
alternate aerodrome, then the intercepting aircraft
raises its landing gear and uses the signals given
under No. 1 prescribed in chapter ENR 1.12.1 in
AIP Poland for intercepting aircraft.

Understood, follow me.

If decided to exempt from the intercepted aircraft
then the intercepting aircraft uses the signals
given under No. 2 prescribed in chapter ENR
1.12.1 in AIP Poland for intercepting aircraft.

Understood, you may 
proceed.

2 DZIEŃ lub NOC - regularne zapalanie i gaszenie
wszystkich dostępnych świateł, ale w taki sposób, aby
odróżnić je od świateł błyskowych.

Nie mogę wykonać. DZIEŃ lub NOC - użycie sygnałów wymienionych
w punkcie 2 rozdziału ENR 1.12.1
przeznaczonych dla przechwytującego statku
powietrznego.

Zrozumiałem.

DAY or NIGHT - regular switching on and off of all
available lights but in such a manner as to be distinct
from flashing lights.

Cannot comply. DAY or NIGHT - use signals given under No. 2 in
chapter ENR 1.12.1 prescribed for intercepting
aircraft.

Understood.

3 DZIEŃ lub NOC - nieregularne migotanie wszystkimi
dostępnymi światłami.

Jestem w  
niebezpieczeństwie.

DZIEŃ lub NOC - użycie sygnałów wymienionych
w punkcie 2 rozdziału ENR 1.12.1
przeznaczonych dla przechwytującego statku
powietrznego.

Zrozumiałem.

DAY or NIGHT - Irregular flashing of all available lights. In distress. DAY or NIGHT - Use signals given under No. 2 in
chapter ENR 1.12.1 prescribed for intercepting
aircraft.

Understood.
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