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ENR 1.13 BEZPRAWNA INGERENCJA
UNLAWFUL INTERFERENCE

1. Statek powietrzny, który jest obiektem bezprawnej ingerencji,
powinien się starać zawiadomić właściwy organ ATS o tym fakcie, o
wszystkich istotnych okolicznościach z tym związanych i o każdych
odchyleniach od bieżącego planu lotu, spowodowanych tymi
okolicznościami, w celu umożliwienia organowi ATS udzielenia
pierwszeństwa działań w stosunku do statku powietrznego i
zminimalizowania konfliktu z innymi statkami powietrznymi.

1. An aircraft which is being subjected to unlawful interference shall
endeavour to notify the appropriate ATS unit of this fact, any
significant circumstances associated therewith and any deviation
from the current flight plan necessitated by the circumstances, in
order to enable the ATS unit to give priority to the aircraft and to
minimize conflict with other aircraft.

2. Gdy nie jest możliwe zawiadomienie organu ATS o fakcie
bezprawnej ingerencji z powodu występującej na statku
powietrznym sytuacji, dowódca statku powietrznego powinien się
starać kontynuować lot po nakazanej linii drogi i na przydzielonym
poziomie przelotu co najmniej do czasu, aż zaistnieje możliwość
zawiadomienia organu ATS lub dopóki statek powietrzny nie
znajdzie się w zasięgu pokrycia radaru.

2. When notification of the appropriate ATS unit is not possible due to
considerations aboard aircraft, the pilot-in-command should attempt
to continue flying on the assigned track and at the assigned cruising
level at least until able to notify an ATS unit or within radar coverage.

3. Gdy statek powietrzny jest poddany bezprawnej ingerencji i musi
się odchylić od nakazanej linii drogi lub wyznaczonego poziomu
przelotu, nie posiadając możliwości nawiązania łączności
radiotelefonicznej z ATS, dowódca statku powietrznego powinien,
gdy to możliwe:

3. When an aircraft subjected to an act of unlawful interference must
depart from its assigned track or its assigned cruising level without
being able to make radiotelephony contact with ATS, the pilot-in-
command should, whenever possible:

a) starać się przekazać ostrzeżenia na częstotliwości zagrożenia
VHF i na innych odpowiednich częstotliwościach, z wyjątkiem
przypadków gdy to jest niemożliwe z powodu występującej na
pokładzie statku powietrznego sytuacji. Należy także
wykorzystać inne wyposażenie, takie jak pokładowe
transpondery, linie przesyłania danych itp., kiedy jest to
korzystne i okoliczności na to pozwalają; i

a) attempt to broadcast warnings on the VHF emergency
frequency and other appropriate frequencies, unless
considerations aboard the aircraft dictate otherwise. Other
equipment such as on-board transponders, data links, etc.,
should also be used when it is advantageous to do so and
circumstances permit; and

b) postępować zgodnie z odpowiednimi procedurami, jeżeli są
one ustalone i opublikowane w dokumencie Regionalne
Procedury Uzupełniające dla Regionu Europy (Doc 7030);

b) proceed in accordance with applicable special procedures for
in-flight contingencies, where such procedures have been
established and promulgated in Regional Supplementary
Procedures (Doc 7030/4 - EUR); or

c) kontynuować lot na poziomie, który różni się od poziomów
przelotu zwykle wykorzystywanych podczas lotów IFR o:

c) if no applicable regional procedures have been established,
proceed at a level which differs from the cruising levels
normally used for IFR flight by:

1) 500 ft w obszarze, w którym stosuje się minima separacji
pionowej wynoszące 1000 ft; lub

1) 500 ft in an area where the vertical separation minimum of
1000 ft is applied; or

2) 1000 ft w obszarze, w którym stosuje się minima separacji
pionowej wynoszące 2000 ft.

2) 1000 ft in an area where the vertical separation minimum of
2000 ft is applied.

UWAGI NOTE

(1) Odpowiedzialność organów ATS w sytuacjach
bezprawnej ingerencji jest określona w Załączniku 11 do
Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym -
Służby ruchu lotniczego.

(1) Responsibility of ATS units in situations of unlawful
interference is specified in Annex 11 to the Convention
on International Civil Aviation - Air Traffic Services.

(2) Zasady postępowania, jakie powinny być podjęte przez
statki powietrzne wyposażone w SSR, gdy są poddane
bezprawnej ingerencji, są zawarte w Załączniku 11 do
Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym -
Służby ruchu lotniczego, Procedury Służb Żeglugi
Powietrznej - Zarządzanie Ruchem Lotniczym (Doc 4444)
i Procedury Służb Żeglugi Powietrznej - Operacje
Statków Powietrznych (Doc 8168) Tom I - Procedury Lotu.

(2) Action to be taken by SSR-equipped aircraft, which are
being subjected to unlawful interference, is contained in
Annex 11 to the Convention on International Civil
Aviation - Air Traffic Services, Procedures for Air
Navigation Services - Air Traffic Management (Doc 4444)
and the Procedures for Air Navigation Services - Aircraft
Operations (Doc 8168) Volume I - Flight Procedures.

(3) Postępowanie, jakie powinny podjąć statki powietrzne
wyposażone w CPDLC, gdy są poddane bezprawnej
ingerencji, jest określone w Załączniku 11 do Konwencji
o międzynarodowym lotnictwie cywilnym - Służby ruchu
lotniczego, Procedury Służb Żeglugi Powietrznej -
Zarządzanie Ruchem Lotniczym (Doc 4444) a materiał
przewodni dotyczący tego zagadnienia zawiera Manual
of Air Traffic Services Data Link Applications (Doc 9694).

(3) Action to be taken by CPDLC-equipped aircraft, which
are being subjected to unlawful interference, is specified
in Annex 11 to the Convention on International Civil
Aviation - Air Traffic Services, Procedures for Air
Navigation Services - Air Traffic Management (Doc 4444)
and guidance material on the subject is contained in the
Manual of Air Traffic Services Data Link Applications
(Doc 9694).
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