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ENR 1. PRZEPISY I PROCEDURY OGÓLNE
GENERAL RULES AND PROCEDURES

ENR 1.1 PRZEPISY OGÓLNE GENERAL RULES

WPROWADZENIE INTRODUCTION
1. KRAJOWE PRZEPISY LOTNICZE NATIONAL AIR REGULATIONS
1.1 Podstawowym aktem prawnym dotyczącym lotnictwa cywilnego w FIR

Warszawa jest ustawa Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r., opublikowana w
Dzienniku Ustaw z 2022 r. poz 1235 (z późn. zm.).

The basic legal act on aviation in the Warszawa FIR is the Aviation Law Act
of 3 July 2002 promulgated in the Journals of Laws of 2022, item 1235
(with later amendments).

1.2 Szczegółowe krajowe przepisy lotnicze są wydawane przez ministra
właściwego do spraw transportu. Wytyczne i instrukcje związane ze
stosowaniem przepisów lotniczych w dziedzinie lotnictwa cywilnego wydaje
Prezes ULC.

Detailed national aviation regulations shall be issued by the Minister with
responsibility for transport. Guidance and instructions related to application
of aviation regulations in the area of civil aviation shall be issued by the
President of the Civil Aviation Authority.

1.3 W FIR Warszawa przepisy lotnicze zawarte w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r.
ustanawiającym wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i
operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej (SERA) oraz
zmieniającym rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 1035/2011 oraz
rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006,
(WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010 (Dz.U. L 281 z 13.10.2012, s. 1 z
późn. zm.) są uszczegółowione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie przepisów ruchu lotniczego (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1305).

Within the Warszawa FIR aviation regulations included in a Commission
Implementing Regulation (EU) No. 923/2012 of 26 September 2012 laying
down the common rules of the air and operational provisions regarding
services and procedures in air navigation (SERA) and amending
Implementing Regulation (EC) No. 1035/2011 and Regulations (EC)
No. 1265/2007, (EC) No. 1794/2006, (EC) 730/2006, (EC) No. 1033/2006
and (EU) No. 255/2010 (OJ L 281, 13.10.2012, p. 1 with later
amendments) are specified in the Regulation of the Minister of
Infrastructure of 17 July 2020 on air traffic regulations (Journal of Laws of
2020, item 1305).

1.4 W FIR Warszawa nie stosuje się ograniczenia prędkości przyrządowej (IAS
– Indicated Airspeed) do 250 węzłów (kts) na wysokości bezwzględnej
(AMSL – Above Mean See Level) poniżej 3050 m (10 000 ft) dla wojskowych
statków powietrznych, które nie mogą utrzymać tej prędkości ze względów
technicznych lub bezpieczeństwa podczas realizacji zadań na potrzeby
obronności państwa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie przepisów ruchu lotniczego (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1305).

Within the Warszawa FIR limitations of indicated airspeed (IAS) to 250 kt
shall not apply at an altitude (AMSL – Above Mean See Level) below 3050
m (10 000 ft) for military aircraft which cannot maintain this speed for
technical or safety reasons during realisation of the tasks for the purposes
of national defence in accordance with the Regulation of the Minister of
Infrastructure of 17 July 2020 on air traffic regulations (Journal of Laws of
2020, item 1305).

1.5 Loty statków powietrznych, o których mowa w punkcie 1.4, mogą odbywać
się wyłącznie w uzasadnionych przypadkach bez wykorzystania elementów
zastosowania bojowego, po pozytywnej ocenie zagrożenia związanego z
wykonywanym lotem, z prędkością (IAS – Indicated Airspeed) nie większą
niż 450 węzłów (kt), z widzialnością poziomą w locie nie mniejszą niż 8 km
oraz z utrzymaniem dwustronnej łączności radiowej z właściwym organem
służby ruchu lotniczego.

Flights of aircraft mentioned in point 1.4 may be carried out only in justified
cases without the use of elements of military use, after positive
assessment of hazard related to the performed flight, at speeds (IAS –
Indicated Airspeed) not greater than 450 kt, with the horizontal flight
visibility not smaller than 8 km and with a two-way radio contact with a
relevant air traffic services unit.

1.6 Wszelkie zwolnienia z wymogów rozporządzenia nr 923/2012 mogą być
dokonane na zasadach opisanych w art. 4 tego rozporządzenia.

Any exemptions from the requirements of Regulation No. 923/2012 may be
made as described in Art. 4 of the Regulation.

1.6.1 Wniosek, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 923/2012,
zawiera:

The application as referred to in Art. 4, paragraph 1 of Regulation No. 923/
2012 shall include:

1) nazwę i adres siedziby wnioskodawcy; 1) name and address of the applicant’s head office;
2) określenie działania wykonywanego w interesie publicznym; 2) specification of activity of public interest;
3) wskazanie szczegółowych wymogów rozporządzenia nr 923/2012, od

przestrzegania których ma być przyznane zwolnienie;
3) indication of detailed requirements of Regulation No. 923/2012 for

which an exemption shall be granted;
4) uzasadnienie potrzeby zwolnienia z poszczególnych wymogów,

wskazanych zgodnie z pkt 3); 
4) justification for the need of exemption from particular requirements

indicated in accordance with point 3);
5) okres wnioskowanego zwolnienia. 5) period of the requested exemption.

1.6.2 Do wniosku dołącza się: The application shall be accompanied by:
1) identyfikację zagrożeń związanych z zakresem wykonywanych działań,

wynikających z wnioskowanego zwolnienia;
1) identification of hazards related to the the scope of conducted

activities, resulting from the requested exemption;
2) ocenę ryzyka w zakresie zidentyfikowanych zagrożeń; 2) risk assessment for identified hazards;
3) opis działań minimalizujących ryzyko do poziomu akceptowalnego. 3) description of risk-mitigating actions.

1.7 Loty grupowe w przestrzeni kontrolowanej, o których mowa w pkt.
SERA.3135 załącznika do rozporządzenia nr 923/2012, wykonuje się
zgodnie z poniższymi wymogami:

Formation flights in controlled airspace described under SERA.3135 of the
annex to Regulation No. 923/2012 shall be performed in accordance with
the following conditions:

a) jeden z pilotów dowódców zostaje wyznaczony dowódcą statku
powietrznego prowadzącego;

a) one of the pilots-in-command shall be designated as the flight leader;

b) pod względem nawigacji i składania meldunku pozycyjnego grupa
wykonuje lot jako pojedynczy statek powietrzny;

b) the formation operates as a single aircraft with regard to navigation
and position reporting;
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c) za zapewnienie separacji między statkami powietrznymi w locie
odpowiada pilot dowódca statku powietrznego prowadzącego oraz
piloci dowódcy innych statków powietrznych w locie, także w okresach
przejściowych, w trakcie których statki powietrzne manewrują, ustalając
własną separację w grupie, a także podczas formowania i
rozformowania grupy; oraz

c) separation between aircraft in the flight shall be the responsibility of
the flight leader and the pilots-in-command of the other aircraft in the
flight and shall include periods of transition when aircraft are
manoeuvring to attain their own separation within the formation and
during join-up and breakaway; and

d) w przypadku państwowych statków powietrznych maksymalna
odległość poprzeczna, podłużna i pionowa między każdym statkiem
powietrznym a dowódcą statku powietrznego prowadzącego jest
zgodna z konwencją chicagowską. Wszystkie statki powietrzne, z
wyjątkiem państwowych, zachowują odległość od statku prowadzącego
poprzeczną i podłużną nieprzekraczającą 1 km (0,5 NM) oraz 30 m
(100 ft) w pionie.

d) for state aircraft a maximum lateral, longitudinal and vertical distance
between each aircraft and the flight leader in accordance with the
Chicago Convention. For other than state aircraft a distance not
exceeding 1 km (0.5 NM) laterally and longitudinally and 30 m (100 ft)
vertically from the flight leader shall be maintained by each aircraft.

1.8 Procedury składania planu lotu są opisane w ENR 1.10. Procedures for filing a flight plan are described in ENR 1.10.
2. PROCEDURY PROCEDURES
2.1 Loty międzynarodowe z Polski i do Polski oraz loty tranzytowe mogą być

wykonywane jedynie na podstawie zezwolenia udzielonego przez właściwy
organ państwowy zgodnie z niniejszymi przepisami, z wyjątkiem wypadków,
w których przepisy te upoważniają do ich wykonywania bez odrębnego
zezwolenia.

International flights from and to Poland and transit flights may be
performed only on the basis of permission granted by the appropriate
Polish national authority according to the rules presented here, except
cases when these rules authorize to perform such flights without separate
permission.

2.2 Jeżeli umowa międzynarodowa upoważnia obce statki powietrzne do
wykonywania lotów międzynarodowych, stosuje się postanowienia tej
umowy, a w zakresie nieunormowanym przez nią w odmienny sposób
stosuje się niniejsze przepisy.

If an international agreement authorizes a foreign aircraft to perform
international flights, the provisions of that agreement are applicable, and in
the sphere being not covered by such agreement the rules given here are
applicable.

2.3 Niniejsze przepisy nie naruszają innych przepisów obowiązujących w Polsce
oraz w innych państwach, przez których terytorium wykonuje się część lotu
międzynarodowego, w szczególności przepisów dotyczących ruchu
lotniczego.

These rules are applicable without prejudice to other rules being in force in
Poland and in other countries, through whose territories a part of the
international flight is performed, in particular the air traffic rules.

2.4 Przy stosowaniu niniejszych przepisów minister właściwy do spraw
transportu, zwany dalej Ministrem, współdziała z właściwymi ministrami, a
organy cywilnej służby ruchu lotniczego współdziałają z organami straży
granicznej, celnymi, policyjnymi i innymi uczestniczącymi w zabezpieczeniu i
obsłudze lotów międzynarodowych, jak również z zarządami lotnisk.

While applying these rules the minister responsible for the transport issues
(Minister) cooperates with the appropriate ministers. Civil air traffic service
units cooperate jointly with border guard, customs, police units and other
authorities taking part in securing and servicing international flights, as well
as with aerodrome authorities.

2.5 Tryb współdziałania określają odrębne przepisy oraz porozumienia między
zainteresowanymi ministrami.

The procedures of co-operation are determined in separate regulations
and agreements between the ministers concerned.

2.6 Organ, który zgodnie z niniejszymi przepisami udzielił zezwolenia na
wykonanie lotu lub lotów, może zabronić jego/ich wykonania albo zmienić
warunki zezwolenia, a organ cywilnej służby ruchu lotniczego - zabronić
zrealizowania planu lotu lub lotów albo zmienić warunki wykonania tego
planu, jeżeli:

The appropriate authority which granted the permission for performing
flight or flights may forbid its/their conduction or change the conditions of
permission, and the civil air traffic service unit may forbid the
accomplishment of a flight plan or flight plans or change the conditions of
the accomplishment thereof if:

- wymaga tego bezpieczeństwo lub porządek ruchu lotniczego, albo - it is required due to the safety or the order of air traffic, or
- lot jest wykonywany niezgodnie z warunkami zezwolenia lub przyjętego
planu lotu albo z naruszeniem obowiązujących przepisów polskiego prawa
lub postanowień umowy międzynarodowej, albo

- the flight is performed inconsistently with the conditions of the permission
or not in conformity with the approved flight plan or with prejudice to the
Polish regulations or provisions of an international agreement, or

- jest to konieczne dla zachowania ograniczeń zawartych w “Prawie
lotniczym”.

- it is necessary for application of restrictions contained in “Air Law”.

2.7 W wypadkach, w których w myśl niniejszych przepisów jest wymagane
posiadanie świadectwa kwalifikacji, wydanego przez polski organ
państwowy, zwanego dalej “polskim świadectwem kwalifikacji”, właściwe
organy dokonują oceny, czy podmiot zamierzający podjąć działalność w
zakresie transportu lotniczego i innych usług lotniczych, związaną z
wykonywaniem lotów 

In cases when, according to the present rules the possesion of certificate of
competency issued by the appropriate Polish authority is required, the
appropriate authority shall evaluate if a unit who is going to undertake air
transport activity and other air services connected with performance of
international flights or with constant residence of Polish civil aircraft abroad
and residence of foreign civil 

międzynarodowych albo ze stałym pobytem polskich cywilnych statków
powietrznych za granicą i obcych cywilnych statków powietrznych w Polsce,
ma właściwe kwalifikacje do należytego i bezpiecznego wykonywania tej
działalności, zwłaszcza dotyczące przygotowania organizacyjnego,
technicznego i zawodowego, zgodnie z przepisami i umowami
międzynarodowymi oraz normami organizacji międzynarodowych przyjętymi
przez Polskę.

aircraft in Poland, has the appropriate qualifications to perform safely and
properly such activity, especially concerning technical and organizational
capabilities and being in conformity with national regulations and
international agreements, as well as standards of international
organizations adopted by Poland.

Pozytywny wynik takiej oceny potwierdza się przez wydanie świadectwa
kwalifikacji.

Positive evaluation mentioned hereabove is confirmed by issuance of
certificate of competency.

2.8 W świadectwie kwalifikacji określa się zakres wykazanych kwalifikacji oraz
można zastrzec warunki i ograniczenia jego ważności.

The certificate of competency specifies the range and level of
demonstrated qualifications. The conditions and restrictions with respect to
its validity may be also included.

2.9 Bez względu na rodzaj lotu, za  posiadanie wszelkich wymaganych zgód
(zezwoleń), jeśli wymagane, odpowiedzialny jest użytkownik statku
powietrznego.

An aircraft user is responsible for obtaining all required clearances (if
applicable), regardless of the type of flight to be performed.
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2.10 Plan lotu lub powtarzalny plan lotu może być złożony do służb ATC za
pośrednictwem IFPS na następujące adresy (AFTN: EUCHZMFP,
EUCBZMFP) wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu wszelkich, jeśli
wymagane, zezwoleń (zgód).

A flight plan or repetitive flight plan may be submitted to civil ATS unit via
IFPS service (AFTN address: EUCHZMFP, EUCBZMFP) only in case all
required clearances (if applicable) have been obtained earlier.

2.11 Plan lotu/powtarzalny plan lotu złożony przez użytkownika statku
powietrznego, który nie uzyskał wymaganych zezwoleń na wykonanie
operacji lotniczej w FIR WARSZAWA, nie będzie akceptowany przez służby
państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym.

Polish civil ATS unit will reject all fligh plans/repetitive flight plans to be
operated within the WARSZAWA FIR for which required clearances (if
applicable) have not been obtained.

3. LOTY KRAJOWE OBCYCH STATKÓW POWIETRZNYCH NA LOTNISKA
WOJSKOWE NIEDOPUSZCZONE DO RUCHU MIĘDZYNARODOWEGO

DOMESTIC FLIGHTS OF FOREIGN AIRCRAFT TO MILITARY
AERODROMES UNAUTHORIZED FOR INTERNATIONAL TRAFFIC

O zezwolenie na lot obcych statków powietrznych na lotniska wojskowe
niedopuszczone do ruchu międzynarodowego użytkownicy tych statków
mogą się zwrócić do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

The aircraft operators should contact the Civil Aviation Authority in case of
planning flights of foreign aircraft to military aerodromes unauthorized for
international traffic.

4. PRACE LOTNICZE AERIAL WORK
4.1 Prace lotnicze oznaczają operacje lotnicze, podczas których statek

powietrzny jest wykorzystywany do specjalistycznych usług w takich
dziedzinach jak rolnictwo, budownictwo, fotografowanie, miernictwo,
obserwacje i patrole, poszukiwanie i ratunek lub reklama lotnicza.

Aerial work means an aircraft operation in which an aircraft is used for
specialised services such as agriculture, construction, photography,
surveying, observation and patrol, search and rescue, aerial
advertisement, etc.

4.2 Operacje lotnicze związane z wykonywaniem prac lotniczych należy zgłosić
do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w celu skoordynowania z właściwą
służbą ATS na minimum 5 dni roboczych, a w przypadkach lotów
obejmujących przestrzeń wymagającą koordynacji z kilkoma organami ATS
na minimum 7 dni roboczych, przed datą rozpoczęcia takich lotów.

Aerial work related to an aircraft operation shall be notified to the Polish Air
Navigation Services Agency for coordination with the relevant ATS unit at
least 5 working days, for flights within airspace which involves coordination
with several ATS units at least 7 working days, in advance of the date of
commencement of such flights.

4.3 Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: The notification shall contain the following information:
- rodzaj prac lotniczych; - type of aerial work;
- typ i znak rejestracyjny statku powietrznego; - aircraft type and registration;
- termin i czas wykonywania prac (zgłoszenie nie powinno przekraczać 90
dni realizacji);

- date and time of the work (the notified period should not exceed 90 days);

- współrzędne geograficzne rejonu/tras prac lotniczych w systemie WGS-84
i w formacie DMS (stopnie, minuty, sekundy) oraz mapę tych rejonów/tras;

- geographical coordinates of the aerial work areas/routes in WGS-84 and
DMS (degrees, minutes, seconds) format, and map of these areas/routes;

- wysokość lotów podaną odpowiednio w ft AMSL lub FL; - level expressed in terms of ft AMSL or FL;
- kopię zlecenia albo zgody burmistrza (prezydenta) miasta w przypadku
lotów naruszających przestrzeń nad miastami o liczbie mieszkańców
powyżej 25 000 (patrz ENR 5.1);

- copy of instruction or mayor’s permission for flights infringing the airspace
over towns with more than 25 000 inhabitants (see ENR 5.1);

- dokument potwierdzający uzgodnienie z zarządzającym daną strefą
ograniczoną (R) w przypadku lotów naruszających przestrzeń stref R
wyznaczonych nad parkami narodowymi lub innymi obiektami;

- document confirming a coordination with the operator of a given restricted
(R) area for flights infringing the airspace of a restricted (R) area
established over national parks or other objects;

- kopię zlecenia albo zgody zarządzającego obiektem chronionym strefą P. - copy of instruction or permission of the manager of the entity which is
under P area restrictions.

4.4 W przypadku potrzeby przyznania priorytetu (wynikającego ze specyfiki
konkretnego lotu wykonującego prace lotnicze) w stosunku do elastycznych
struktur przestrzeni powietrznej należy precyzyjnie określić termin
(konkretny dzień) oraz godziny realizacji prac lotniczych.

Where a priority over flexible airspace structures is required (with regard to
the specifities of the aerial work flight), the exact date and hours of the
aerial work shall be specified.

4.5 Zgłoszeniu nie podlegają loty poszukiwawcze, ratownicze, obserwacyjne i
patrolowe. Loty takie należy wykonywać zgodnie z przepisami dla danej
klasy przestrzeni.

Flights not subject to the requirement to notify are search, rescue,
observation and patrol flights. Such flights are to be conducted in
accordance with relevant airspace class rules.

4.6 Operacje lotnicze związane z wykonywaniem prac lotniczych w przestrzeni
wyznaczonej dla lotnisk cywilnych (ATZ) i wojskowych (MCTR/MTMA)
należy przed rozpoczęciem ich realizacji uzgodnić z zarządzającym danym
lotniskiem lub z głównym użytkownikiem danego lotniska.

Flight operations related to aerial work within airspace established for civil
(ATZ) and military (MCTR/MTMA) aerodromes are to be coordinated with
the administration or the main user of the relevant aerodrome prior to their
commencement.

4.7 Loty w przestrzeni stref ograniczonych (R), stref zakazanych (P), stref
niebezpiecznych (D) – patrz ENR 5.1.

For flights within the airspace of restricted (R), prohibited (P), danger (D)
areas see ENR 5.1.

4.8 Loty w strefie identyfikacji obrony powietrznej ADIZ – patrz ENR 5.2.2. For flights within the ADIZ see ENR 5.2.2.
4.9 W planowaniu operacji lotniczych związanych z pracami lotniczymi operator/

organizator lotów powinien uwzględnić dostępność przestrzeni powietrznej
związaną z planowaną (w AUP/UUP) oraz faktyczną aktywnością
elastycznych elementów przestrzeni powietrznej (w AMC Polska).

When planning flight operations related to aerial work, the operator/
organiser of flights should consider the availability of airspace resulting
from planned (in AUP/UUP) or actual activity of flexible airspace elements
(in AMC Poland).

4.10 Operator/organizator operacji lotniczych związanych z pracami lotniczymi
jest odpowiedzialny za posiadanie wszystkich niezbędnych dokumentów
zgodnie z odpowiednimi przepisami wymaganymi do wykonywania prac
lotniczych.

The operator/organiser of flights related to aerial work is responsible for
having all required documents in place in accordance with relevant
requirements for carrying out aerial work.
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	d) w przypadku państwowych statków powietrznych maksymalna odległość poprzeczna, podłużna i pionowa między każdym statkiem powietrznym a dowódcą statku powietrznego prowadzącego jest zgodna z konwencją chicagowską. Wszystkie statki powi...
	1) name and address of the applicant’s head office;
	2) specification of activity of public interest;
	3) indication of detailed requirements of Regulation No. 923/2012 for which an exemption shall be granted;
	4) justification for the need of exemption from particular requirements indicated in accordance with point 3);
	5) period of the requested exemption.
	1) identification of hazards related to the the scope of conducted activities, resulting from the requested exemption;
	2) risk assessment for identified hazards;
	3) description of risk-mitigating actions.
	a) one of the pilots-in-command shall be designated as the flight leader;
	b) the formation operates as a single aircraft with regard to navigation and position reporting;
	c) separation between aircraft in the flight shall be the responsibility of the flight leader and the pilots-in-command of the other aircraft in the flight and shall include periods of transition when aircraft are manoeuvring to attain their own sepa...
	d) for state aircraft a maximum lateral, longitudinal and vertical distance between each aircraft and the flight leader in accordance with the Chicago Convention. For other than state aircraft a distance not exceeding 1 km (0.5 NM) laterally and long...
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