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ENR 1.3 PRZEPISY DOTYCZĄCE LOTÓW WEDŁUG WSKAZAŃ PRZYRZĄDÓW
INSTRUMENT FLIGHT RULES

1. Przepisy dotyczące wykonywania wszystkich lotów IFR. Rules for all IFR flights.
1.1 Wyposażenie statku powietrznego Aircraft equipment
1.1.1 Statek powietrzny powinien być wyposażony w odpowiednie przyrządy

oraz urządzenia nawigacyjne właściwe dla planowanej trasy przelotu
oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami o działalności lotniczej.

Aircraft shall be equipped with appropriate equipment and navigational
instruments suitable for planned route and in accordance with regulations
applicable to aerial activity.

1.1.2 Opis przyrządów pokładowych, wyposażenia i dokumentacji lotniczej -
patrz strona GEN 1.5.

Description of instruments, equipment and aeronautical documentation –
see to GEN 1.5.

1.2 Minimalne poziomy Minimum levels
1.2.1 Z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne ze względu na start lub

lądowanie albo gdy zostało udzielone specjalne zezwolenie przez
właściwy organ, lot IFR jest wykonywany na poziomie odpowiadającym
co najmniej minimalnej bezwzględnej wysokości lotu ustanowionej przez
państwo, nad którego terytorium wykonywany jest przelot, a gdy nie jest
ona ustalona, lot ten jest wykonywany:

Except when necessary for take-off or landing, or except when
specifically authorized by the appropriate authority, an IFR flight shall be
flown at a level which is not below the minimum flight altitude established
by the State whose territory is overflown, or, where no such minimum
flight altitude has been established:

a) nad terenem wyżynnym lub nad obszarami górskimi, o których mowa w
AIP Polska – na poziomie co najmniej 600 m (2 000 ft) nad najwyższą
przeszkodą znajdującą się w promieniu 8 km od przypuszczalnej pozycji
statku powietrznego;

over high terrain or in mountainous area, mentioned in AIP POLAND – at
a level which is at least 600 m (2000 ft) above the highest obstacle
located within 8 km of the estimated position of the aircraft;

b) nad terenem innym niż wymieniony w lit. a) – na poziomie co najmniej
300 m (1 000 ft) nad najwyższą przeszkodą znajdującą się w promieniu 8
km od przypuszczalnej pozycji statku powietrznego.

elsewhere than as specified in a) – at a level which is at least 300 m
(1000 ft) above the highest obstacle located within 8 km of the stimated
position of the aircraft.

1.2.2 Minimalne wysokości bezwzględne dla obszaru (AMA) są opublikowane
na poszczególnych mapach w ENR 6.

Area Minimum Altitudes (AMA) are published on particular maps in ENR
6.

1.3 Przejście z lotu IFR do lotu VFR. IFR to VFR transition.
1.3.1 Dowódca statku powietrznego zamierzający przejść z lotu IFR do lotu

VFR powiadamia właściwy organ służb ruchu lotniczego, że anuluje lot
IFR oraz podaje zmiany, jakie wprowadzane są do jego bieżącego planu
lotu. 

An aircraft intending to change the conduct of the flight from IFR to VFR
shall notify the appropriate air traffic services unit on the IFR flight
cancellation and on the changes to be made to its current flight plan. 

1.3.2 Jeśli dowódca statku powietrznego, wykonujący lot IFR, wykonuje lot w
warunkach meteorologicznych dla lotu z widocznością lub napotyka takie
warunki, nie anuluje swego lotu IFR, jeżeli nie przewiduje i nie zamierza
kontynuować lotu przez dłuższy okres w stabilnych warunkach
meteorologicznych dla lotu z widocznością. 

When an aircraft operating under the IFR is flown in or encounters visual
meteorological conditions it shall not cancel its IFR flight unless it is
anticipated, and intended, that the flight will be continued for a
reasonable period of time in uninterrupted visual meteorological
conditions.

2. Przepisy dotyczące wykonywania lotów IFR w przestrzeni powietrznej
kontrolowanej.

Regulations regarding execution of IFR flight in controlled airspace.

2.1 Loty IFR w przestrzeni powietrznej kontrolowanej są wykonywane
zgodnie z przepisami zawartymi w sekcji 8 załącznika do
Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 923/2012 (z późn. zm.).

IFR flights shall comply with the provisions of section 8 of Annex to
Comission Implementing Regulation (EU) 923/2012 with later
amendments when operated in controlled airspace.

2.2 Poziomy przelotów Cruising levels
2.2.1 Lot IFR w przestrzeni powietrznej kontrolowanej odbywa się na poziomie

przelotu wybranym z tabeli poziomów przelotu zamieszczonej w ENR
1.7, chyba że za zezwoleniem organu ATS wykorzystywane są techniki
wznoszenia się między dwoma poziomami lub ponad poziom. Zawarte w
tej tabeli uzależnienie poziomów od linii drogi nie obowiązuje, jeżeli w
zezwoleniach kontroli ruchu lotniczego stwierdzono inaczej.

IFR flight in controlled airspace shall be executed at flight level selected
from the cruising level chart in ENR 1.7, unless continous climb
technique is executed between two levels or more, with ATS clearance.

3. Przepisy dotyczące wykonywania lotów IFR poza przestrzenią
powietrzną kontrolowaną.

Regulations regarding execution of IFR flights outside controlled
airspace.

3.1 Poziomy przelotów. Cruising levels.
3.1.1 Lot IFR wykonywany jako przelot poza przestrzenią powietrzną

kontrolowaną odbywa się na poziomie przelotu odpowiednim dla jego
linii drogi, jak podano w tabeli poziomów przelotu zamieszczonej w ENR
1.7.

IFR flight carried out outside controlled airspace shall be carried out at
level approperiate for it’s track, in compliance with cruising level chart in
ENR 1.7.

3.2 Łączność. Communications.
3.2.1 W locie IFR wykonywanym poza przestrzenią kontrolowaną, ale w

obrębie stref RMZ oraz ADIZ utrzymywany jest nasłuch na właściwym
kanale łączności fonicznej powietrze – ziemia i gdy zachodzi taka
potrzeba, nawiązywana jest dwukierunkowa łączność z organem służb
ruchu lotniczego zapewniającego służbę informacji powietrznej.

In IFR flight carried out outside of controlled airspace, but within RMZ or
ADIZ zones, shall maintain continous air-ground voice communication
watch on the appropriate communication channel and establish two-way
communication as necessary with the appropriate air traffic control unit.

3.3 Meldunki pozycyjne. Position reports.
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3.3.1 Pilot dowódca statku powietrznego wykonującego lot poza przestrzenią
kontrolowaną w obrębie stref RMZ oraz ADIZ przekazuje meldunki
pozycyjne w sposób określony w SERA.8025 obowiązujący dla lotów
kontrolowanych.

Pilot in command executing flight outside controlled airspace within RMZ
and ADIZ zones reports position in the manner specified  in SERA.8025
applicable to controlled flights.

3.4 Ustawianie kodu transpondera. Transponder code setting.
3.4.1 Przydzielanie kodów SSR odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w

ENR 1.6.
SSR code assignment is carried out in compliance with rules described in
ENR 1.6.

4. PROCEDURY OGÓLNE W ODNIESIENIU DO PRZESTRZENI
POWIETRZNEJ ZE SWOBODĄ PLANOWANIA TRAS (FRA) 

GENERAL PROCEDURES FOR FREE ROUTE AIRSPACE

4.1 DEFINICJE DEFINITIONS
FRA (FREE ROUTE AIRSPACE – PRZESTRZEŃ POWIETRZNA ZE
SWOBODĄ PLANOWANIA TRAS) – określona przestrzeń powietrzna,
w której użytkownicy, w zależności od dostępności przestrzeni
powietrznej, mogą swobodnie zaplanować trasę pomiędzy określonymi
punktami wlotowymi i wylotowymi, z opcją poprowadzenia jej przez
punkty pośrednie (opublikowane) bez odniesienia do sieci tras ATS. Loty
w przestrzeni FRA podlegają kontroli ruchu lotniczego.

FRA (FREE ROUTE AIRSPACE) – a specified airspace within which
users may freely plan a route between a defined entry point and a
defined exit point, with the possibility to route via intermediate (published)
significant points, without reference to the ATS route network, subject to
airspace availability. Within this airspace, flights remain subject to air
traffic control.

ZNACZĄCY PUNKT NAWIGACYJNY FRA FRA SIGNIFICANT POINT
Punkt wlotowy na granicy poziomej FRA (E) – opublikowany
znaczący punkt nawigacyjny na granicy poziomej przestrzeni FRA, od
którego dozwolone jest wykonywanie operacji na zasadach FRA.
Znaczenie takich punktów z uwagi na FRA opisano w tabeli ENR 4.4
symbolem (E).

FRA Horizontal Entry Point (E) – a published significant point on the
horizontal boundary of the Free Route Airspace from which FRA
operations are allowed. The FRA relevance of such points is included in
ENR 4.4 columns as (E).

Punkt wylotowy na granicy poziomej FRA (X) – opublikowany
znaczący punkt nawigacyjny na granicy poziomej przestrzeni FRA, do
którego dozwolone jest wykonywanie operacji na zasadach FRA.
Znaczenie takich punktów z uwagi na FRA opisano w tabeli ENR 4.4
symbolem (X).

FRA Horizontal Exit Point (X) – a published significant point on the
horizontal boundary of the Free Route Airspace to which FRA operations
are allowed. The FRA relevance of such points is included in ENR 4.4
columns as (X).

Punkt pośredni FRA (I) – opublikowany znaczący punkt nawigacyjny,
przez który dozwolone jest wykonywanie operacji na zasadach FRA.
Punkty pośrednie FRA mogą być używane do łączenia operacji FRA z
siecią tras ATS. Znaczenie takich punktów z uwagi na FRA opisano w
tabeli ENR 4.4 symbolem (I).

FRA Intermediate Point (I) – a published significant point via which FRA
operations are allowed. Intermediate points may be used to connect FRA
operations to ATS Route Network. The FRA relevance of such points is
included in ENR 4.4 columns as (I).

Punkt łączący FRA dla dolotów (A) – opublikowany znaczący punkt
nawigacyjny, do którego dozwolone jest wykonywanie operacji na
zasadach FRA dla ruchu przylatującego na dane lotnisko. Znaczenie
takich punktów z uwagi na FRA opisano w tabeli ENR 4.4 symbolem (A).

FRA Arrival Connecting Point (A) – a published significant point to
which FRA operations are allowed for arriving traffic to specific
aerodromes. The FRA relevance of such points is included in ENR 4.4
columns as (A).

Punkt łączący FRA dla odlotów (D) – opublikowany znaczący punkt
nawigacyjny, od którego dozwolone jest wykonywanie operacji na
zasadach FRA dla ruchu odlatującego z danego lotniska. Znaczenie
takich punktów z uwagi na FRA opisano w tabeli ENR 4.4 symbolem (D).

FRA Departure Connecting Point (D) – a published significant point
from which FRA operations are allowed for departing traffic from specific
aerodromes. The FRA relevance of such points is included in ENR 4.4
columns as (D).

4.2 OBOWIĄZYWANIE APPLICABILITY
4.2.1 Obszar obowiązywania: Area of applicability:

FRA jest dostępna w przestrzeni WARSZAWA CTA od FL95 do
FL660 jako część  Baltic  FRA  (BALTIC FAB Free Route Airspace).                             

FRA is available in WARSZAWA CTA from FL95 to FL660 as part of
Baltic FRA (Baltic FAB Free Route Airspace). 

Baltic FRA składa się z przestrzeni FRA w zakresie WARSZAWA CTA
oraz VILNIUS CTA. Szczegóły dotyczące transgranicznych operacji
Baltic FRA znajdują się w punkcie 3.4.1.6.

The BALTIC FRA includes the FRAs within WARSZAWA CTA and
VILNIUS CTA. For BALTIC FRA cross-border applications see paragraph
3.4.1.6.

Granice poziome i pionowe Baltic FRA opisane są w ENR 2.2/ENR 6. For lateral and vertical limits of Baltic FRA see ENR 2.2/ENR 6.
4.2.2 Czas obowiązywania: Time of applicability:

H24. H24.
4.3 LOTY UPRAWNIONE DO FRA ELIGIBLE FLIGHTS

Uprawnione do FRA są wszystkie loty, których wykonanie zaplanowano
w granicach pionowych i poziomych Baltic FRA określonych w ENR 2.2,
niezależnie od fazy lotu (przeloty, doloty i odloty do/z lotnisk lokalnych
lub do/z lotnisk położonych w pobliżu Baltic FRA). 

Eligible flights are all flights that are intending to operate within the
vertical and horizontal limits of Baltic FRA as specified in ENR 2.2,
regardless of the phase of flight (overflights, arriving or departing to/ from
local airports or to/from airports situated in close proximity of Baltic FRA).

4.4 PROCEDURY PROCEDURES
4.4.1 Planowanie lotów Flight planning
4.4.1.1 Informacje ogólne General

W przestrzeni Baltic FRA użytkownicy mogą, na specjalnych warunkach i
zasadach określonych w AIP Polska, AIP Lithuania i RAD, wybierać na
etapie planowania preferowane trajektorie dla swoich lotów, korzystając
ze znaczących punktów nawigacyjnych (patrz ENR 4.4).

Within Baltic FRA airspace users are allowed to plan user preferred
trajectories using significant points (see ENR 4.4) under special
conditions and rules laid down in AIP Poland, AIP Lithuania and RAD.
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Znaczące punkty nawigacyjne w przestrzeni Baltic FRA występują jako:
punkty wlotowe (E) i wylotowe (X) na granicy poziomej FRA, punkty
pośrednie FRA (I) oraz punkty łączące FRA dla dolotów (A) i odlotów (D),
zgodnie z opisem w ENR 4.4.

Within Baltic FRA relevant significant points are considered as FRA
Horizontal Entry (E), FRA Horizontal Exit (X), FRA Intermediate (I), FRA
Arrival Connecting (A) and FRA Departure Connecting (D) Points, as
described in ENR 4.4.

Dla lotów uprawnionych do FRA należy składać plany lotu przez
znaczące punkty nawigacyjne FRA zgodnie z poniższą tabelą: 

Eligible flights shall file a flight plan via FRA relevant points according to
the table below:

Z/From Do/To Uwaga/Remark
Punkt wlotowy na granicy poziomej FRA (E)/
FRA Horizontal Entry Point (E)

Punkt wylotowy na granicy poziomej FRA (X)/
FRA Horizontal Exit Point (X)

Lot  planować bezpośrednio lub przez jeden lub kilka
punktów pośrednich./
Flight plan direct or via one or several intermediate
points.

Punkt łączący FRA dla dolotów (A)/
FRA Arrival Connecting Point (A)

Punkt pośredni FRA (I)/
FRA Intermediate Point (I)

Punkt łączący na granicy poziomej FRA dla odlotów
(D)/
FRA Horizontal Departure Connecting Point (D)

Punkt wylotowy na granicy poziomej FRA (X)/
FRA Horizontal Exit Point (X)

Punkt łączący FRA dla dolotów (A)/
FRA Arrival Connecting Point (A)

Punkt pośredni FRA (I)/
FRA Intermediate Point (I)

Punkt pośredni FRA (I)/
FRA Intermediate Point (I)

Punkt wylotowy na granicy poziomej FRA (X)/
FRA Horizontal Exit Point (X)

Punkt łączący FRA dla dolotów (A)/
FRA Arrival Connecting Point (A)

Punkt pośredni FRA (I)/
FRA Intermediate Point (I)

W przestrzeni Baltic FRA nie ma ograniczeń co do liczby punktów
pośrednich FRA (I) oraz punktów DCT wpisywanych w polu 15 planu
lotu.

In Baltic FRA there is no limitation on the number of FRA intermediate
points (I) and DCTs used in field 15 of the flight plan.

W przestrzeni Baltic FRA nie ma ograniczeń co do długości trasy DCT. Within Baltic FRA there is no limitation on the maximum DCT distance.
Nie należy planować lotów w odległości mniejszej niż 5 NM od
opublikowanej granicy Baltic FRA.

Flights shall not be planned closer than 5 NM to the published Baltic
FRA border.

W przypadku wlotu/wylotu do/z przestrzeni Baltic FRA przez poziomą
granicę FIR EPWW, w planie lotu należy obowiązkowo umieszczać
punkt wlotowy/wylotowy z wyjątkiem, gdy:
- wlot/wylot następuje z/do TMA w FIR EPWW,
- lot odbywa się przez wspólną granicę z FIR EYVL lub FIR LZBB.

It is mandatory to insert a FRA Entry/Exit Points in the flight plan when
entering/exiting Baltic FRA through the lateral limits of EPWW FIR
except when:
- the entry/exit is conducted to/from an EPWW FIR TMA,
- flight is crossing common boundary with EYVL FIR or LZBB FIR.

4.4.1.2 Ograniczenia systemowe System limitations
W celu redukcji wpływu na systemy ATM, wszystkie transgraniczne
(cross-border) DCT w przestrzeniach Baltic FRA i SEE FRA, zgodnie z
publikacjami w  AIP Slovakia, AIP Hungary, AIP Romania, AIP Moldova i
AIP Bulgaria, muszą zawierać co najmniej jeden opublikowany punkt
nawigacyjny FRA wewnątrz BRATISLAVA CTA oraz VILNIUS CTA.

In order to minimize the impact on the ATM systems, all cross-border
DCTs inside Baltic FRA and SEE FRA, as published in AIP Slovakia, AIP
Hungary, AIP Romania, AIP Moldova and AIP Bulgaria, require at least
one published FRA significant point within BRATISLAVA CTA and
VILNIUS CTA.

4.4.1.3 Sieć tras ATS ATS route network
Sieć tras ATS w FIR Warszawa pozostaje dostępna do planowania
lotów, a korzystanie z niej jest obowiązkowe w przypadku przelotu przez
TMA powyżej FL95 oraz następujące strefy opublikowane w ENR 2.1.2:
CTA 01, CTA 02, CTA 03, CTA 04, CTA 05.

The ATS route network within the Warszawa FIR remains available for
flight planning and is mandatory to cross TMAs above FL95 and the
following areas published in ENR 2.1.2: CTA 01, CTA 02, CTA 03, CTA
04, CTA 05.

Informacje na temat dostępności sieci tras ATS w FIR EYVL znajdują się
w AIP Lithuania.

For usage of ATS route network in FIR EYVL please check AIP
Lithuania.

4.4.1.4 Dostęp do/z przestrzeni terminalowej Access to/from terminal airspace
Wlot do przestrzeni Baltic FRA dla ruchu odlatującego należy planować
przez:

Entering the Baltic FRA by departing traffic shall be planned via:

- punkt łączący FRA dla odlotów; - a FRA Departure Connecting Point;
- punkt końcowy SID; - a SID Final Point;
- jeśli jest to wymagane, ostatni punkt na trasie łączącej FRA; - if required, the last point on a FRA Connecting Route;
- punkt wlotowy na granicy poziomej FRA dla odlotów z lotniska w
pobliżu FIR EPWW;

- a FRA Horizontal Entry Point if departing from aerodrome in the
proximity of FIR EPWW;

- jeśli brak jest odpowiedniego SID, przez określony punkt FRA (I) w
wymaganej odległości od lotniska, zgodnie z RAD.

- if no suitable SID is available, via defined FRA (I) point within a
required distance from the aerodrome according to the RAD.
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Wylot z przestrzeni Baltic FRA dla ruchu przylatującego należy
planować przez:

Exiting the Baltic FRA by arriving traffic shall be planned via:

- punkt łączący FRA dla dolotów; - a FRA Arrival Connecting Point;
- punkt początkowy STAR; - a STAR Initial Waypoint;
- jeśli jest to wymagane, pierwszy punkt na trasie łączącej FRA; - if required, the first point on a FRA Connecting Route;
- punkt wylotowy na granicy poziomej FRA dla dolotów do lotniska w
pobliżu FIR EPWW;

- a FRA Horizontal Exit Point if arriving to an aerodrome in the proximity
of FIR EPWW;

- jeśli brak jest odpowiedniego STAR, przez określony punkt FRA (I) w
wymaganej odległości od lotniska, zgodnie z RAD.

- if no suitable STAR is available, via defined FRA (I) point within a
required distance from the aerodrome according to the RAD.

Trasy łączące FRA opisane są w ENR 3.5. FRA Connecting Routes are described in ENR 3.5.

4.4.1.5 Punkty wlotowe/wylotowe na granicy poziomej Baltic FRA Baltic FRA Horizontal Entry/Exit points

Wlot do przestrzeni Baltic FRA (na granicy FIR EPWW) z FIR ESAA przez granicę
poziomą:/ Baltic FRA (at EPWW FIR boundary)Horizontal Entry from ESAA FIR:

POKEN, GOSOT, KOLOB, AMROR, LUSID, GORPI, RUMAR, LARMA, PENOR

Wylot z przestrzeni Baltic FRA (na granicy FIR EPWW) do FIR ESAA przez granicę
poziomą:/ Baltic FRA (at EPWW FIR boundary) Horizontal Exit to ESAA FIR:

POKEN, GOSOT, KOLOB, AMROR, LUSID, GORPI, RUMAR, LARMA, PENOR

Wlot do przestrzeni Baltic FRA (na granicy FIR EPWW) z FIR UMKK przez granicę
poziomą:/ Baltic FRA (at EPWW FIR boundary) Horizontal Entry from UMKK FIR:

VADRU, IVGOR, LATMI, KUNER, RANOK, IPLIT, GOMED, GITOV, GOLAD

Wylot z przestrzeni Baltic FRA (na granicy FIR EPWW) do FIR UMKK przez
granicę poziomą:/ Baltic FRA (at EPWW FIR boundary) Horizontal Exit to UMKK
FIR:

VADRU, IVGOR, LATMI, KUNER, RANOK, IPLIT, GOMED, GITOV, GOLAD

Wlot do przestrzeni Baltic FRA (na granicy FIR EPWW) z FIR UMMV przez granicę
poziomą:/ Baltic FRA (at EPWW FIR boundary) Horizontal Entry from UMMV FIR:

SOTET, ENOBI, GORAT, RUDKA, ABERO, LETKI, TOSPO

Wylot z przestrzeni Baltic FRA (na granicy FIR EPWW) do FIR UMMV przez
granicę poziomą:/ Baltic FRA (at EPWW FIR boundary) Horizontal Exit to UMMV
FIR:

SOTET, ENOBI, GORAT, RUDKA, ABERO, BIGLU

Wlot do przestrzeni Baltic FRA (na granicy FIR EPWW) z FIR UKLV przez granicę
poziomą:/ Baltic FRA (at EPWW FIR boundary) Horizontal Entry from UKLV FIR:

TOLPA, USTIL, DIODA, ROLKA, INFUX, GOTIX, DIBED, AMEDU, LUGOL

Wylot z przestrzeni Baltic FRA (na granicy FIR EPWW) do FIR UKLV przez granicę
poziomą:/ Baltic FRA (at EPWW FIR boundary) Horizontal Exit to UKLV FIR:

TOLPA, IVNER, USTIL, DIODA, ROLKA, INFUX, GOTIX, DIBED, AMEDU,
TEPNA, LUGOL

Wlot do przestrzeni Baltic FRA (na granicy FIR EPWW) z FIR LZBB (SEE FRA)
przez granicę poziomą:/ Baltic FRA Horizontal Entry from LZBB FIR (SEE FRA):

Dozwolone jest planowanie odcinków DCT przez granicę FIR EPWW i FIR LZBB w
ramach operacji cross-border FRA pomiędzy Baltic FRA i SEE FRA. Następujące
punkty nawigacyjne opublikowane na ww. granicy są nieobowiązkowymi punktami
pośrednimi (za wyjątkiem gdy dodatkowe restrykcje RAD nakazują inaczej): / The
planning of DCT segments across the boundary between EPWW FIR and LZBB
FIR is allowed. The following significant points published at mentioned boundary
are not mandatory Intermediate points (except if additional RAD restrictions specify
differently):
GAWOR, PODAN, LENOV, KELEL, SUPAK, MEBAN, BABKO, SKARY

Wylot z przestrzeni Baltic FRA (na granicy FIR EPWW) do FIR LZBB (SEE FRA)
przez granicę poziomą:/ Baltic FRA Horizontal Exit to LZBB FIR (SEE FRA):

Dozwolone jest planowanie odcinków DCT przez granicę FIR EPWW i FIR LZBB w
ramach operacji cross-border FRA pomiędzy Baltic FRA i SEE FRA. Następujące
punkty nawigacyjne opublikowane na ww. granicy są nieobowiązkowymi punktami
pośrednimi (za wyjątkiem gdy dodatkowe restrykcje RAD nakazują inaczej): / The
planning of DCT segments across the boundary between EPWW FIR and LZBB
FIR is allowed. The following significant points published at mentioned boundary
are not mandatory Intermediate points (except if additional RAD restrictions specify
differently):
KEFIR, PODAN, LENOV, KELEL, MEBAN, BABKO, SKARY.

Wlot do przestrzeni Baltic FRA (na granicy FIR EPWW) z FIR LKAA przez granicę
poziomą:/ Baltic FRA (at EPWW FIR boundary) Horizontal Entry from LKAA FIR:

NETIR, PADKA, BAVOK, REGLI, DESEN, ENORU, LAGAR, TOMTI

Wylot z przestrzeni Baltic FRA (na granicy FIR EPWW) do FIR LKAA przez granicę
poziomą:/ Baltic FRA (at EPWW FIR boundary) Horizontal Exit to LKAA FIR:

TUSIN, PADKA, BAVOK, REGLI, ADADO, DESEN, ELVOT, TOMTI, RASAN

Wlot do przestrzeni Baltic FRA (na granicy FIR EPWW) z FIR EDMM przez granicę
poziomą:/ Baltic FRA (at EPWW FIR boundary) Horizontal Entry from EDMM FIR:

LASIS

Wylot z przestrzeni Baltic FRA (na granicy FIR EPWW) do FIR EDMM przez
granicę poziomą:/ Baltic FRA (at EPWW FIR boundary) Horizontal Exit to EDMM
FIR:

NAROX, LASIS, KORUP

Wlot do przestrzeni Baltic FRA (na granicy FIR EPWW) z FIR EDWW przez granicę
poziomą:/ Baltic FRA (at EPWW FIR boundary) Horizontal Entry from EDWW FIR:

GOVEN, ARSAP, SUBIX, GILAS, ALUKA, BODLA, BINKA, BANUB, BILRA
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AIRAC effectiv
Wylot z przestrzeni Baltic FRA (na granicy FIR EPWW) do FIR EDWW przez
granicę poziomą:/ Baltic FRA (at EPWW FIR boundary) Horizontal Exit to EDWW
FIR:

GOVEN, SUBIX, GILAS, ALUKA, BODLA, PESEL, BINKA, BANUB, BILRA

Wlot do przestrzeni Baltic FRA (na granicy FIR EPWW) z FIR EDUU przez granicę
poziomą:/ Baltic FRA (at EPWW FIR boundary) Horizontal Entry from EDUU FIR:

LASIS, POZUM, GOVEN, SUBIX, GILAS, ALUKA, BODLA, BINKA, BANUB,
BILRA

Wylot z przestrzeni Baltic FRA (na granicy FIR EPWW) do FIR EDUU przez granicę
poziomą:/ Baltic FRA (at EPWW FIR boundary) Horizontal Exit to EDUU FIR:

NAROX,  LASIS, POZUM, KORUP,  GOVEN,  XIGRI,  SUBIX,  GILAS,  ALUKA,
BODLA, PESEL, BINKA, BANUB, BILRA

Informacje na temat punktów wlotowych/wylotowych na granicy
poziomej Baltic FRA w ramach FIR Vilnius dostępne są w AIP Lithuania.

Description of Baltic FRA Horizontal Entry/Exit points within Vilnius FIR
is available in AIP Lithuania.

4.4.1.6 Zastosowanie transgranicznych operacji FRA Cross-border FRA applications
Planowanie segmentów DCT przez granicę przestrzeni WARSZAWA
CTA (cross-border DCT) jest dozwolone H24 w następujący sposób:

The planning of DCT segments across WARSZAWA CTA borders
(cross-border DCT) is allowed H24 as follows:

- w ramach przestrzeni Baltic FRA, - within Baltic FRA,
- do/z przestrzeni SEE FRA zgodnie z publikacją w AIP Slovakia, AIP
Hungary, AIP Romania, AIP Moldova i  AIP Bulgaria.

- to/from SEE FRA, as published in AIP Slovakia, AIP Hungary, AIP
Romania, AIP Moldova and AIP Bulgaria.

Planowany transgraniczny odcinek DCT powinien znajdować się
pomiędzy nawigacyjnymi punktami FRA w przestrzeniach CTA danych
krajów.

The planned cross-border DCTs shall be between FRA significant points
within CTAs affected countries. 

4.5 Schemat kierunkowości dla poziomów lotu Flight Level Orientation Scheme
Schemat kierunkowości dla poziomów lotu (FLOS) obowiązujący w
przestrzeni Baltic FRA jest zgodny z tabelą poziomów przelotów
opublikowaną w ENR 1.7.

The Flight Level Orientation Scheme (FLOS) applicable within Baltic
FRA corresponds to the Table of Cruising levels published in ENR 1.7. 

4.6 Ograniczenia i rezerwacje przestrzeni Airspace restrictions and airspace reservations
Nie jest dozwolone planowanie lotów przez aktywną przestrzeń
podlegającą ograniczeniom, chyba że ograniczenia FUA stanowią
inaczej.

Flight planning is not permitted through active restricted airspace unless
otherwise stated in FUA restrictions.

W celu poprawnego zarządzania procesem walidacji planów lotu w
przestrzeni Baltic FRA wszystkie strefy podlegające ograniczeniom
powyżej FL95 są powiązane z odpowiadającymi im FBZ i/lub
odpowiednim ograniczeniem FUA. Wszystkie aktywne strefy
podlegające ograniczeniom oraz przestrzenie FBZ będą publikowane w
EAUP/EUUP na portalu NOP i powinny być stosowane do właściwej
walidacji planów lotu.

In order to correctly manage flight planning validation process in Baltic
FRA all restricted areas above FL95 are associated with corresponding
FBZs (Flight Buffer Zones) and/or relevant FUA restriction. All active
restricted areas and FBZs will be published in EAUP/EUUP on NOP
portal and should be used for proper flight planning validation.

EAUP/EUUP powinny być głównym źródłem informacji o statusie
struktur przestrzeni powietrznej w kontekście planowania lotów. EAUP
oraz EUUP automatycznie aktualizują wspólne repozytorium danych o
przestrzeni powietrznej (CACD) obsługiwane przez zarządzającego
siecią (NM). Informacje stamtąd wykorzystywane są przez IFPS do
celów walidacji planów lotu.

EAUP/EUUP should be considered the main source for FPL purposes to
notify airspace users about the status of airspace structures. The
EAUPs/EUUPs update automatically the Network Manager CACD,
therefore its information is used by IFPS for flight planning validation
purposes.

Użytkownicy przestrzeni powietrznej powinni planować trajektorie
swoich lotów z ominięciem przestrzeni niedostępnych dla cywilnych
operacji, zgodnie z informacjami opublikowanymi w EAUP/EUUP lub
NOTAM poprzez korzystanie z punktów pośrednich FRA w  ENR 4.4.

Airspace Users shall plan their trajectory around airspaces that are not
available for civil operations as published by EAUP/EUUP or NOTAM by
using FRA Intermediate Points published in ENR 4.4.

4.7 Dokument o dostępności tras (RAD) Route Availability Document (RAD)
Wszystkie wyjątki i ograniczenia Baltic FRA publikowane są w RAD i
podawane do wiadomości na zasadach opisanych w ENR 1.10.

All Baltic FRA constrains, exceptions and restrictions are published via
the RAD and promulgated in accordance with ENR 1.10.
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY
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