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1. REJON INFORMACJI POWIETRZNEJ WARSZAWA 1. WARSZAWA FLIGHT INFORMATION REGION

OPIS I GRANICE POZIOME
DESIGNATION AND LATERAL LIMITS

GRANICE PIONOWE
VERTICAL LIMITS

Granicę poziomą FIR W ARSZAWA wyznacza linia łącząca punkty o współrzędnych geograficznych:/The lateral limit of the
WARSZAWA FIR is determined by the line joining the following points of geographical coordinates:
1)  54 27 28.03 N 019 38 24.05 E
(miejsce styku polsko-rosyjskiej granicy państwowej na lądzie z brzegiem Morza Bałtyckiego)/(intersection of the Polish-Russian
land state border with Baltic seashore)
2) 54 36 14.03 N 019 24 15.02 E
3) 55 51 00 N 017 33 00 E
4) 54 55 00 N 015 52 00 E
5) 54 55 00 N 015 08 07 E - od tego punktu łuk koła o promieniu 30 km zakreślonego z ARP Rönne (55 04 04 N  014 44 48
E) do punktu określonego w pkt 6:/from this point the arc of circle of 30 km radius centred at ARP Rönne (55 04 04 N  014 44 48 E)
to the point specified in item 6:
6) 54 55 00 N 014 21 27 E
7) 54 07 38 N 014 15 17 E
8) 54 07 34 N 014 12 05 E
9) 53 59 16 N 014 14 32 E
10) 53 55 40 N 014 13 34 E - miejsce styku polsko-niemieckiej granicy państwowej na lądzie z brzegiem Morza Bałtyckiego/
intersection of the Polish-German land state border with Baltic seashore
- dalej wzdłuż linii stanowiącej lądową granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej./then along the line of the Republic of Poland
land state border.

GND - FL 660

UWAGI REMARKS
FIR WARSZAWA składa się z polskiej przestrzeni powietrznej (nad
obszarem lądowym, wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym)
i określonej przestrzeni powietrznej nad morzem pełnym Bałtyku.

The WARSZAWA FIR consists of the Polish airspace (over the land,
internal waters and territorial sea) and defined airspace over the Baltic
high sea.

W skład tej przestrzeni powietrznej wchodzi przestrzeń
kontrolowana i niekontrolowana.

That airspace consists of controlled and uncontrolled airspace.

Dodatkowo, z przestrzeni tej są wydzielone elastyczne elementy
struktury przestrzeni powietrznej aktywowane tymczasowo (zgodnie
z koncepcją FUA), które są określone jako przestrzeń
niesklasyfikowana lub sklasyfikowana odpowiednio dla klas
przestrzeni kontrolowanej lub niekontrolowanej.

Additionally, flexible elements of airspace structure activated
temporarily (according to FUA concept) which are identified as
unclassified or classified airspace for controlled and uncontrolled
airspace classes respectively are segregated within the airspace.

2. PRZESTRZEŃ POWIETRZNA FIR WARSZAWA 2. AIRSPACE OF FIR WARSZAWA
2.1 PRZESTRZEŃ KONTROLOWANA obejmuje: 2.1 CONTROLLED AIRSPACE includes:

1) Przestrzeń od FL 95 do FL 660 - klasa “C”, z wyłączeniem
elastycznych elementów przestrzeni powietrznej, dla których
określono klasę przestrzeni powietrznej właściwą dla
przestrzeni niekontrolowanej lub nie zostały one
sklasyfikowane.

1) Airspace from FL 95 to FL 660 - class “C”, excluding flexible
airspace elements for which airspace class appropriate for
uncontrolled airspace has been specified or which have not been
classified.

2) Przestrzeń TMA, MTMA, CTR, MCTR - poniżej FL 95 - klasa
“C” lub “D” - patrz ENR 2.1.1 lub AD 2.

2) TMA, MTMA, CTR, MCTR airspace - below FL 95 - class “C” or
“D” - see ENR 2.1.1 or AD 2.

3) Przestrzenie z delegowaną służbą do innych FIR - patrz ENR
2.1.2.

3) Airspace with ATC delegated to other FIRs - see ENR 2.1.2.

4) Strefy czasowo rezerwowane (TRA), którym nadano klasę
przestrzeni powietrznej właściwą dla przestrzeni kontrolowanej.

4) Temporary reserved areas (TRAs) for which airspace class
appropriate for controlled airspace has been specified.

2.2 PRZESTRZEŃ NIEKONTROLOWANA - klasy “G” - obejmuje: 2.2 UNCONTROLLED CLASS “G” airspace which includes:
przestrzeń powietrzną od GND do FL 95 poza przestrzenią
kontrolowaną oraz elastycznymi elementami przestrzeni powietrznej
TSA/TRA/TFR/MRT chyba, że zostały one sklasyfikowane jako
przestrzeń klasy G (patrz ENR 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.4). 

airspace from GND to FL 95 outside controlled airspace and flexible
airspace elements TSAs/TRAs/TFRs/MRTs, unless they were
classified as class G airspace (see ENR 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3,
5.2.1.4).

2.3 WPROWADZENIE ZREDUKOWANEGO MINIMUM SEPARACJI
PIONOWEJ (RVSM) W FIR WARSZAWA

2.3 REDUCED VERTICAL SEPARATION MINIMUM (RVSM)
IMPLEMENTED WITHIN WARSZAWA FIR

Przestrzeń powietrzna FIR WARSZAWA między FL 290 i FL 410
włącznie jest przestrzenią EUR RVSM.

The airspace within the WARSZAWA FIR between FL 290 and FL 410
inclusive is EUR RVSM airspace.

W przestrzeni tej minimum separacji pionowej wynosi: Within this airspace, the vertical separation minimum is:
a) 1000 ft między statkami powietrznymi posiadającymi

zezwolenie na operacje RVSM,
a) 1000 ft between RVSM approved aircraft,

b)  2000 ft między: b) 2000 ft between:
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1) państwowym statkiem powietrznym nie posiadającym
zezwolenia na operacje RVSM a jakimkolwiek innym statkiem
powietrznym wykonującym operację w przestrzeni powietrznej
EUR RVSM;

1) non-RVSM approved state aircraft and any other aircraft
operating within the EUR RVSM airspace;

2) państwowymi statkami powietrznymi lecącymi w szyku a
jakimkolwiek innym statkiem powietrznym wykonującym
operację w przestrzeni powietrznej EUR RVSM;

2) formation flights of state aircraft and any other aircraft operating
within the EUR RVSM airspace;

3) statkiem powietrznym z awarią łączności w czasie lotu a
jakimkolwiek innym statkiem, kiedy oba statki powietrzne
operują w przestrzeni EUR RVSM.

3) an aircraft experiencing a communication failure during flight and
any other aircraft, while both aircraft are operating within the EUR
RVSM airspace.

W FIR WARSZAWA nie wydziela się przestrzeni tranzytowych
RVSM.

No transitional RVSM airspace is designated within WARSZAWA FIR.

3. SŁUŻBA ALARMOWA 3. ALERTING SERVICE
Jakikolwiek ze wspomnianych organów ACC, który otrzyma
informację radarową, radiową lub za pomocą innych środków
łączności, że w sąsiednim FIR znajduje się statek powietrzny
będący w niebezpieczeństwie (włączając w to również sytuację, gdy
zachodzi podejrzenie uprowadzenia lub bezprawnej ingerencji) lub
statek powietrzny, który utracił łączność, powinien niezwłocznie
poinformować o wystąpieniu takiej sytuacji drugi organ ACC.

Any of the ACCs concerned receiving information by means of radar,
radio or by other communications media that an aircraft in the
adjacent FIR is being in a state of emergency (including being subject
to hijacking or unlawful interference) or is experiencing
communication failure, shall inform the other ACC without undue
delay.
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