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ENR 5.2.1 ZASADY WYZNACZANIA I UŻYTKOWANIA ELASTYCZNYCH ELEMENTÓW STRUKTURY PRZESTRZENI
POWIETRZNEJ
PRINCIPLES OF DESIGNATING AND USING FLEXIBLE ELEMENTS OF THE AIRSPACE

1. DEFINICJE DEFINITIONS
STREFA CZASOWO WYDZIELONA (TSA) – przestrzeń powietrzna o
określonych granicach poziomych i pionowych, w której podejmowanie
działań wymaga rezerwacji w AMC Polska.

TEMPORARY SEGREGATED AREA (TSA) – airspace of defined lateral
and vertical limits within which any activities require reservation through
AMC Poland.

STREFA CZASOWO REZERWOWANA (TRA) – przestrzeń powietrzna o
określonych granicach poziomych i pionowych, w której podejmowanie
działań wymaga rezerwacji w AMC Polska.

TEMPORARY RESERVED AREA (TRA) – airspace of defined lateral and
vertical limits within which any activities require reservation through AMC
Poland.

TRASA LOTNICZA DO TSA/TRA (TFR) – trasa lotnicza umożliwiająca lot
do TSA albo TRA oraz przelot między tymi strefami; przestrzeń powietrzna
o określonych granicach poziomych i pionowych, w której przelot wymaga
rezerwacji w AMC Polska.

TSA/TRA FEEDING ROUTE (TFR) – an air route allowing aircraft to
access a TSA or TRA and transit between those areas; airspace of defined
lateral and vertical limits within which any activities require reservation
through AMC Poland.

TRASA LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) - przestrzeń powietrzna o
określonych granicach poziomych i pionowych, w której podejmowanie
działań wymaga rezerwacji w AMC Polska.

MILITARY ROUTE (MRT) – airspace of defined lateral and vertical limits
within which any activities require reservation through AMC Poland.

PRZESTRZEŃ BUFOROWA NA POTRZEBY WALIDOWANIA PLANÓW
LOTU (FBZ) – wirtualny bufor o zdefiniowanych wymiarach opublikowany
dla wybranych struktur przestrzeni powietrznej na potrzeby planowania
oraz walidacji planów lotów IFR, określający kolizyjność FPL ze strukturami
przestrzeni powietrznej.

FLIGHT PLAN BUFFER ZONE (FBZ) – a virtual buffer having defined
dimensions, published for some airspace structures for the purpose of
planning and flight plan validation of IFR flights, specifying potential conflict
of FPL with airspace structures.

2. PRZEZNACZENIE ELASTYCZNYCH ELEMENTÓW PRZESTRZENI PURPOSE OF FLEXIBLE AIRSPACE ELEMENTS
2.1 Strefy TSA/TRA ustanawia się dla realizacji jednego z następujących

celów:
TSAs and TRAs are established to serve one of the following purposes:

- zaspokojenia potrzeb operacyjnych lotów statków powietrznych
wynikających z realizacji prac badawczo-rozwojowych, lotów treningowych
lub lotów próbnych, ze względu na bezpieczeństwo tych statków i innych
uczestników ruchu lotniczego;

- address the operational needs of flights related to research and
development, training or test flights, in the interests of safety of participating
aircraft and other airspace users;

- prowadzenia działań w ramach szkolenia lotniczego oraz ćwiczeń,
podczas których manewry statku powietrznego nie są zgodne z przepisami
o ruchu lotniczym;

- carry out activities as part of flight training and exercises where aircraft
manoeuvres do not comply with air traffic regulations;

- wykonywania operacji, w tym prowadzenia szkolenia, bezzałogowym
statkiem powietrznym poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS).

- carry out operations, including trainings, of an unmanned aerial vehicle
below visual line of sight (BVLOS).

2.2 Trasy dolotowe TFR są ustanawiane w celu wykonania lotu do TSA albo
TRA oraz przelotu między tymi strefami.

TFRs are established for flights to access a TSA or TRA or transit between
those areas.

Trasy lotnictwa wojskowego MRT obejmują część przestrzeni powietrznej
wydzielonej w postaci korytarza o określonych granicach pionowych i
poziomych w celu wykonywania zadań szkoleniowych określonych przez
wojsko.

MRTs are portions of airspace segregated as corridors of defined vertical
and lateral limits for training tasks as defined by the military.

2.3 Dla TSA, TFR, MRT określa się klasę przestrzeni powietrznej właściwą dla
przestrzeni niekontrolowanej lub nie zostają one sklasyfikowane.

A TSA, TFR, MRT is designated as airspace of the class appropriate to
uncontrolled airspace or they are unclassified.

2.4 Dla TRA określa się klasę przestrzeni powietrznej właściwą dla przestrzeni
kontrolowanej lub niekontrolowanej lub nie zostaje ona sklasyfikowana.

A TRA is designated as airspace of the class appropriate to controlled or
uncontrolled airspace or it is unclassified.

3. BUDOWA ELASTYCZNYCH ELEMENTÓW PRZESTRZENI STRUCTURE OF FLEXIBLE AIRSPACE ELEMENTS
3.1 Granice poziome oraz pionowe elastycznych elementów przestrzeni

powietrznej opublikowane w AIP Polska są wyznaczone z uwzględnieniem
rzeczywistych potrzeb użytkowników, charakterystyki działań
wykonywanych wewnątrz strefy oraz przestrzeni nienaruszalnego bufora
wewnętrznego, jeśli taki jest wymagany, zgodnie z tabelą minimalnych
odległości od granic struktur przestrzeni powietrznej.

The lateral and vertical limits of the airspace elements published in AIP
Poland are designated considering the actual needs of users, nature of
activities performed within an area and the inviolable inner buffer, if
required, according to the table of minimum distances from the limits of
airspace structures.

3.2 Strefy TSA/TRA/trasy MRT mogą być podzielone na segmenty
umożliwiające jej elastyczne wykorzystanie.

A TSA/TRA/MRT routes can be divided into segments allowing for its
flexible use.

4. KOLIZYJNOŚĆ CONFLICTING AND CONFLICT-FREE AREAS
4.1 Ze względu na różne procedury dotyczące aktywacji poszczególnych

elementów przestrzeni powietrznej wyróżnia się strefy lub segmenty
kolizyjne oraz niekolizyjne.

Considering the various procedures relating to the activation of individual
airspace elements, there is a distinction between conflicting and conflict-
free areas or segments.

4.2 Informacja o kolizyjności danego elementu przestrzeni lub jego segmentu
jest umieszczana w kolumnie “Uwagi” tabel opublikowanych w ENR
5.2.1.1, ENR 5.2.1.3 oraz w AUP/UUP znacznikiem CLN.

The information on whether a given airspace element or its segment is in
conflict with other elements is indicated as CLN in the “Remarks” column of
the tables published in ENR 5.2.1.1, ENR 5.2.1.3 and the AUP.

4.3 Szczegółowe procedury aktywacji elementów kolizyjnych oraz
niekolizyjnych opisano w punkcie 9.

Detailed procedures for activating conflicting and conflict-free airspace
elements are described in point 9.

5. OZNACZENIE STREF TSA, TRA, TFR i tras MRT DESIGNATORS OF TSAs, TRAs, TFRs and MRTs
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5.1 Każda strefa i trasa lotnicza ma przypisany niepowtarzalny numer
poprzedzony odpowiednim oznacznikiem. Segmenty stref mają dodawaną
dodatkową literę.

Each area and feeding route has its own allocated unique number
preceded by an adequate designator. The segments are indicated with an
additional letter.

5.2 Strefy TSA, TRA, TFR przyjmują skrócone oznaczniki systemowe
odpowiednio TS, TR, TF. Usunięcie ostatniej litery wynika z ograniczeń
systemów przetwarzania i walidacji planów lotu zarządzajacego siecią
(Network Manager) i nie ma wpływu na sposób funkcjonowania tych stref.
Skrócone oznaczniki systemowe stosowane są w tabelach zawierających
szczegółowe dane tych stref, AUP/UUP oraz bazach danych NM.

The TSA, TRA and TFR structures are renamed using shorter indicators
TS, TR, TF respectively for use in systems. The removal of the last letter
results from limitations of the flight plan processing and validation systems
of the Network Manager and does not affect the functioning of these
structures. The shortend indicators are used in tables with datailed data of
the structures, AUP/UUP and NM databases.

5.3 Znaki identyfikacyjne tych stref/tras składają się z następujących grup liter i
numeru:

The designators of the areas/routes consist of the following groups of
letters and a number:

- EP – znaki przynależności terytorialnej zgodnie z Doc 7910
ICAO;

- EP – nationality letters according to ICAO Doc 7910;

- litery określającej rodzaj danej strefy: - letters indicating the type of a given area:
- TS – dla stref czasowo wydzielonych (TSA); - TS – for temporary segregated areas (TSAs);
- TR – dla stref czasowo zarezerwowanych (TRA); - TR – for temporary reserved areas (TRAs);
- TF – dla trasy lotniczej do TSA/TRA (TFR); - TF – for TSA/TRA feeding routes (TFRs);
- MRT - dla tras lotnictwa wojskowego; - MRT - for military routes;
- numeru dla stref czasowo wydzielonych (TSA), stref czasowo

rezerwowanych (TRA) i tras lotniczych (TFR) do TSA/TRA, tras
lotnictwa wojskowego (MRT), np. EPTS08, EPTR05, EPTF06,
EPMRT12;

- number for temporary segregated areas (TSAs), temporary
reserved areas (TRAs), and TSA/TRA feeding routes (TFRs),
military routes (MRTs), e.g. EPTS08, EPTR05, EPTF06,
EPMRT12;

- liter A, B, C itd. dla segmentów stref TSA i TRA; - letters A, B, C etc. for TSA and TRA segments;
- litery Z dla FBZ zdefiniowanego dla danej strefy. - letter Z for an FBZ defined for a particular area.

6. WYZNACZANIE I PUBLIKACJA DESIGNATION AND PUBLICATION
6.1 Zmiany lub wyznaczenie nowego/stałego elementu struktury przestrzeni

powietrznej obejmującego przestrzeń niekontrolowaną oraz przestrzeń
kontrolowaną poniżej wysokości FL 95 odbywają się raz do roku w
miesiącu marcu lub kwietniu (data publikacji w AIP Polska zgodnie z
cyklem AIRAC). Wymagane jest złożenie wniosku do Działu Planowania
Strategicznego ASM do końca miesiąca czerwca roku poprzedzającego
datę publikacji w odpowiedniej części AIP Polska.
W przypadku zmian obejmujących wyłącznie przestrzeń kontrolowaną
powyżej FL 95 wymagane jest złożenie wniosku do Działu Planowania
Strategicznego ASM nie później niż 180 dni przed datą publikacji w
odpowiedniej części AIP Poland (zgodnie z cyklem AIRAC).

Changes or designation of a new/permanent airspace structure element
including uncontrolled  and controlled airspace below FL 95 shall take place
once a year in March or April (date of publication in AIP Poland in
accordance with the AIRAC cycle). The application must be submitted to
the ASM Strategic Planning Department by the end of June of the year
preceding the date of publication in the relevant part of the AIP Poland. 

Changes including only controlled airspace above FL 95 require a request
to be submitted to the ASM Strategic Planning Department not later than
180 days in advance of the date of publication in the relevant part of AIP
Poland (in accordance with the AIRAC cycle).

6.2 Działania lotnicze w przestrzeni poza strefami opublikowanymi w ENR
5.2.1.1, ENR 5.2.1.2, ENR 5.2.1.3, ENR 5.2.1.4 wymagające tymczasowej
segregacji od innych użytkowników przestrzeni wymagają złożenia wniosku
o wyznaczenie odpowiedniej strefy do Działu Planowania Strategicznego
ASM nie później niż 100 dni przed datą publikacji Suplementu do AIP
Polska (zgodnie z cyklem AIRAC). 

Air activities within airspace outside of areas published in ENR 5.2.1.1,
ENR 5.2.1.2, ENR 5.2.1.3, ENR 5.2.1.4 that have to be temporarily
segregated from other airspace users require a request for designing a
proper area to be submitted to the ASM Strategic Planning Unit not later
than 100 days before the publication date of an AIP Supplement (in
accordance with the AIRAC cycle). 

6.3 W przypadkach wystąpienia konieczności wprowadzenia dodatkowych,
tymczasowych stref poprzez publikację NOTAM, organizator przekazuje do
PAŻP wniosek w terminie:
- dla stref w przestrzeni do poziomu FL 95 nie później niż 10 dni przed datą
rozpoczęcia planowanych działań;
- dla stref w przestrzeni powyżej FL 95 na minimum 21 dni przed datą
AIRAC po której strefa może być aktywowana. 
UWAGA: W wyjątkowych, operacyjnie uzasadnionych, przypadkach
związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem i obronnością kraju czas ten
może być skrócony do 10 dni przed planowanym rozpoczęciem działań. 

Whenever necessary to introduce additional temporary areas by NOTAM,
the organiser shall submit to PANSA a request as follows:

- for areas within airspace up to FL 95, not later than 10 days before the
date of commencement of planned activity;
- for areas within airspace above FL 95, at least 21 days before the AIRAC
effective date after which the area may be activated.
NOTE: In exceptional, operationally justified cases directly related to
national security and defence, this period may be shortened to 10 days
before the planned commencement of activity.

7. PROCEDURA PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z
UŻYTKOWNIKAMI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ

PROCEDURE FOR CONDUCTING PUBLIC CONSULTATIONS WITH
AIRSPACE USERS

7.1 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) konsultuje, w terminie przez
nią określonym, projekty AWY, CDR, CTA, CTR, MCTR, TMA, MTMA, ATZ,
MATZ, TFR, TSA, TRA, CBA, MRT, RMZ, TMZ, przestrzeni powietrznej
wydzielonej do wykonywania operacji bezzałogowym statkiem powietrznym
i klasyfikacji przestrzeni powietrznej z właściwymi użytkownikami, o których
mowa w art. 6 ust. 5 rozporządzenia nr 551/2004, w tym z SSRL SZ RP. 

The Polish Air Navigation Services Agency (PANSA) consults, within a
deadline set by PANSA, the design projects of AWYs, CDRs, CTAs, CTRs,
MCTRs, TMAs, MTMAs, ATZs, MATZs, TFRs, TSAs, TRAs, CBAs, MRTs,
RMZs, TMZs, airspace segregated for unmanned aircraft vehicle
operations and airspace classification with relevant airspace users, as
referred to in Article 6 (5) of Regulation No 551/2004, including the Military
Air Traffic Service Office of the Polish Armed Forces.

7.2 PAŻP uzgadnia z SSRL SZ RP, w terminie przez nią określonym,
opracowywane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
projekty MCTR, MTMA, MATZ, TFR, TSA, TRA i MRT. 

PANSA consults with Military Air Traffic Services of the Republic of Poland,
within a deadline set by PANSA, the design projects of MCTRs, MTMAs,
MATZs, TFRs, TSAs, TRAs and MRTs developed for the needs of the
Military Forces of the Republic of Poland.
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7.3 Niezajęcie stanowiska przez właściwych użytkowników, o których mowa w
art. 6 ust. 5 rozporządzenia nr 551/2004 w terminie określonym przez PAŻP
uważa się za akceptację projektów, chyba że użytkownik przed upływem
tego terminu zwróci się do PAŻP o jego przedłużenie, wskazując
jednocześnie termin zajęcia stanowiska nie dłuższy niż 14 dni. 

Failure to take a position by the relevant users referred to in art. 6 sec. 5 of
Regulation No 551/2004 within the within the deadline set by PANSA shall
be considered as an acceptance of the design projects, unless the user
before this deadline asks PANSA to extend it, at the same time indicating
the deadline for taking a position not longer than 14 days.

7.4 Projekty przestrzeni uwzględniają potrzeby i stopień skomplikowania ruchu
lotniczego, plany skuteczności działania na poziomie funkcjonalnego bloku
przestrzeni powietrznej oraz potrzeby użytkowników przestrzeni
powietrznej, w tym użytkowników państwowych statków powietrznych, a
także zawierają informacje na temat mających wpływ na bezpieczeństwo
planowanych zmian w systemach funkcjonalnych. 

The airspace design projects take into account the needs of air traffic and
its complexity, performance plans at the functional airspace block level and
needs of airspace users, including users of state   aircraft as well as provide
information on the impact of planned changes on the safety within the
functional systems.

7.5 Informacje dotyczące zaakceptowanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa
Cywilnego elementów struktury przestrzeni powietrznej, klasyfikacji
przestrzeni powietrznej oraz ich zmian są publikowane w Dzienniku
Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Information on airspace elements, airspace classification and their changes
approved by the President of the Civil Aviation Authority are published in
the Official Journal of the Civil Aviation Authority.

8. PROCEDURY ZAMAWIANIA ELEMENTÓW PRZESTRZENI
POWIETRZNEJ

PROCEDURES FOR REQUESTING AIRSPACE ELEMENTS

8.1 Elementy przestrzeni powietrznej należy zamawiać za pośrednictwem
Komórki Zarządzania Przestrzenią Powietrzną (ASM-2).

Airspace elements shall be requested through AMC Poland (ASM-2).

8.2 Wszystkie elementy przestrzeni powietrznej (zarządzane przez AMC)
powinny być planowane tylko na czas niezbędny do wykonania
planowanego zadania. Zakres granic pionowych nie może przekraczać
informacji opublikowanych w ENR 5.2.1.1, ENR 5.2.1.2, ENR 5.2.1.3,
ENR 5.2.1.4.

All airspace elements (managed by the AMC) shall be planned only for the
time period necessary to perform the intended task. The vertical limits
cannot exceed those specified in ENR 5.2.1.1, ENR 5.2.1.2, ENR 5.2.1.3,
ENR 5.2.1.4.

8.3 Użytkownik jest zobowiązany do szczegółowego określenia w zamówieniu
okresu (okresów) aktywności wybranego elementu przestrzeni oraz przerw
pomiędzy nimi.

The user is obliged to specify precisely the period (periods) of activity of a
selected element and all timely suspensions of activity between these
periods.

8.4 W celu uniknięcia niepożądanego blokowania przestrzeni powietrznej
użytkownicy są zobowiązani do uwzględnienia segmentacji TSA/TRA/D i
zamawiania przedziałów wysokości niezbędnych dla planowanych zadań.

In order to avoid unwanted blocking of airspace, users are to consider TSA/
TRA/D segmentation and to order altitude segments necessary to conduct
the intended task.

8.5 Powyżej poziomu przejściowego wysokości zamawianych elementów
przestrzeni powinny być określane jak dla poziomu przelotu dla lotu VFR,
np. FL 245.

Above the transition level, the altitudes of the requested elements shall be
specified as cruising levels for VFR flights, e.g. FL 245.

8.6 Jednoczesne korzystanie z tych samych TSA, TRA, CBA lub MRT, lub ich
segmentów w tym samym przedziale wysokości przez różne podmioty
uprawnione, jest dopuszczalne pod warunkiem wskazania przez te
podmioty w zamówieniu jednego podmiotu kierującego operacjami
lotniczymi, odpowiedzialnego za przekazywanie informacji o aktywacji i
dezaktywacji poszczególnych stref lub ich segmentów.

The same TSAs, TRAs, CBAs and MRTs, or segments thereof may be
used by different authorized users within the same height band provided
that those users designate one manager of flight operations responsible for
providing information on activation and deactivation of individual areas or
segments thereof.

8.7 Zamówienie należy składać na strefy, a nie ich FBZ. FBZ funkcjonują
jedynie na potrzeby planowania oraz walidacji planów lotu i nie ma
możliwości ich rezerwacji oraz aktywacji.

Only areas and not their associated FBZs shall be requested. The FBZs are
designed only for the purpose of flight planning and flight plan validation.
They cannot be requested or activated.

8.8 Zamówienia należy składać do Komórki Zarządzania Przestrzenią
Powietrzną (ASM-2), stosując się do następujących zasad:

Airspace requests shall be sent to AMC Poland (ASM-2) according to the
following rules:

- w przeddzień planowanych lotów, nie później niż do 1000 UTC; - on the day preceding planned flights, not later than 1000 UTC;
- jeżeli okres planowanych lotów nie mieści się w okresie ważności AUP
(0600 – 0600 UTC dnia kolejnego), zamówienia należy składać dwa dni
wcześniej (np. w sytuacji, gdy planowane loty mają się rozpocząć o
godzinie 0400 UTC);

- in case flights are planned outside the validity period of the AUP (0600 –
0600 UTC of the following day), requests shall be submitted two days
before the operation (e.g. when planned flights are to start at 0400 UTC);

- jeżeli loty planowane są na sobotę, niedzielę lub poniedziałek,
zamówienie należy składać w poprzedzający piątek, nie później niż do
1000 UTC;

- if flights are planned on Saturday, Sunday or Monday, the request shall be
submitted on the preceding Friday, not later than 1000 UTC;

- jeżeli loty planowane są w dniu świątecznym lub bezpośrednio
następującym po święcie państwowym, zamówienia należy składać w dniu
poprzedzającym to święto, nie później niż do 1000 UTC,

- in case flights are planned on a public holiday or a day following a national
holiday, requests shall be submitted on the day preceding the holiday, not
later than 1000 UTC,

8.9 AUP zawierający informacje o przydziale przestrzeni jest publikowany
przez AMC (ASM-2) nie później niż dnia poprzedzającego planowaną
aktywność lotniczą. 

The AUP containing data on allocated airspace is published by the AMC
(ASM-2) not later than on the day preceding the planned activity.

8.10 Do zamawiania elastycznych elementów przestrzeni powietrznej
upoważnione są tylko:

Flexible airspace elements may be booked only by:

- organy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wskazane przez SSRL SZ
RP;

- units of Armed Forces of the Republic of Poland indicated by the Military
Air Traffic Service Office of the Polish Armed Forces;

- Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu,
Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komendant Główny Straży
Granicznej, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Komendant Główny
Policji, Komendant Służby Ochrony Państwa, Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej;

- Head of Internal Security Agency, Head of Foreign Intelligence Agency,
Head of Central Anticorruption Bureau, Border Guards Commander-in-
Chief, Head of the National Tax Administration, Police Commander-in-
Chief, State Protection Service Commander-in-Chief, State Fire-Service
Commander-in-Chief;
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- podmioty uprawnione wpisane na listę prowadzoną przez Urząd Lotnictwa
Cywilnego.

- authorized entities entered in a register held by the Civil Aviation Authority.

8.11 Dla wszystkich elementów przestrzeni powietrznej zarządzanych przez
AMC Polska opublikowane są podmioty uprawnione, które posiadają
priorytet na zamówienie i aktywację danej struktury.

The authorized entities having priority to book or activate a particular
structure are published for all airspace elements managed by AMC Poland.

8.12 Dla stref ATZ podmiotem uprawnionym jest tylko zarządzający lotniskiem
lub wskazany przez niego jego użytkownik.

For each ATZ, the authorized entity is only the aerodrome operator or the
aerodrome user indicated by the operator.

8.13 W przypadku planowania aktywności związanej z wykonywaniem skoków
spadochronowych w przestrzeni, pod którą znajduje się strefa zamówiona
przez podmiot uprawniony posiadający priorytet, organizator skoków musi
uzgodnić  ich wykonanie z tym podmiotem uprawnionym.

In case of planning an activity involving parachute jumping in airspace
below which an area reserved by an authorized entity having priority is
located, the organiser of parachute jumps must agree with that entity their
conduct.

9. PROCEDURY AKTYWACJI ELEMENTÓW PRZESTRZENI
OPUBLIKOWANYCH W AUP

PROCEDURES FOR ACTIVATING AIRSPACE ELEMENTS PUBLISHED
IN THE AUP

9.1 Procedura aktywacji elementów przestrzeni niekolizyjnych: Procedure for activating conflict-free airspace elements:
a) 30 minut przed planowanym czasem rozpoczęcia aktywności podmiot

uprawniony wskazany w AUP ma obowiązek potwierdzić lub podać nowe
parametry dotyczące wykorzystania elementu przestrzeni;

30 minutes before the intended commencement of the activity, the
authorized entity indicated in the AUP is obliged to confirm the request or
provide new details on the use of the airspace element concerned;

b) podmiot uprawniony wskazany w AUP ma obowiązek natychmiastowego
poinformowania AMC (ASM-3) o rzeczywistym czasie rozpoczęcia działań
lub rezygnacji w elemencie oraz niezwłocznie poinformować o ich
zakończeniu;

the authorized entity indicated in the AUP is obliged to immediately notify
the AMC (ASM-3) of the real commencement time of the activities, their
cancellation and completion within an airspace element;

c) podmiot uprawniony wskazany w AUP ma obowiązek zgłaszania do AMC
(ASM-3) informacji o przerwach w wykorzystywaniu przydzielonej
przestrzeni powietrznej wynoszących co najmniej 1 godzinę.

the authorized entity indicated in the AUP is obliged to notify the AMC
(ASM-3) of any brakes in the use of the allocated airspace lasting one hour
or more.

Uwaga: podmiot uprawniony wskazany w AUP ma obowiązek
poinformowania AMC (ASM-3) o rzeczywistym czasie wlotu do strefy
lub czasie nad PKO (Punkt Koordynacyjny OAT).

Note: the authorized entity indicated in the AUP is obliged to notify the
AMC (ASM-3) of the real time of entering the area concerned or
crossing an OAT coordination point.

9.2 Procedura aktywacji elementów przestrzeni kolizyjnych: Procedure for activating conflicting airspace elements:
a) nie później niż na 1 godzinę przed planowanym rozpoczęciem aktywności

podmiot uprawniony wskazany w AUP ma  obowiązek potwierdzić lub
podać nowe parametry dotyczące wykorzystania elementu przestrzeni i
uzyskać zezwolenie od AMC (ASM-3);

not later than 1 hour before the intended commencement time of the
activity, the authorized entity indicated in the AUP is obliged to confirm the
request or provide new details on the use of the airspace element
concerned and receive permission from the AMC (ASM-3);

b) AMC (ASM-3) wydaje zezwolenie podmiotowi uprawnionemu wskazanemu
w AUP na wykorzystanie kolizyjnych elementów nie później niż 45 minut
przed planowaną aktywacją;

the AMC (ASM-3) grants the authorized entity indicated in the AUP
permission for using conflicting elements not later than 45 minutes before
the intended activation;

Uwaga: ASM-3 przekaże podmiotowi uprawnionemu wskazanemu w
AUP warunki wykorzystywania danego elementu, chyba że
szczegółowe zasady wykorzystania danej przestrzeni określono we
właściwym porozumieniu.

Note: ASM-3 will provide the authorized entity indicated in the AUP
with the conditions of using the element concerned, unless detailed
conditions of using a given portion of airspace have been specified in
an appropriate agreement.

c) 30 minut przed planowanym czasem rozpoczęcia aktywności podmiot
uprawniony wskazany w AUP ma obowiązek potwierdzić parametry
dotyczące wykorzystania elementów przestrzeni;

30 minutes before the intended commencement time of the activity the
authorized entity indicated in the AUP is obliged to confirm the details
relating to the use of an airspace element;

d) podmiot uprawniony wskazany w AUP ma obowiązek natychmiastowego
poinformowania AMC (ASM-3) o rzeczywistym czasie rozpoczęcia działań
lub rezygnacji w elemencie oraz niezwłocznie poinformować o ich
zakończeniu;

the authorized entity indicated in the AUP is obliged to immediately notify
the AMC (ASM-3) of the real commencement time of the activities, their
cancellation and completion within an airspace element;

Uwaga: podmiot uprawniony wskazany w AUP ma obowiązek
poinformowania AMC (ASM-3) o rzeczywistym czasie wlotu do strefy
lub czasie nad  PKO (punkt koordynacyjny OAT).

Note: the authorized entity indicated in the AUP is obliged to notify the
AMC (ASM-3) of the real time of entering the area concerned or
crossing an OAT coordination point.

e) podmiot uprawniony wskazany w AUP ma obowiązek zgłaszania do AMC
(ASM-3) informacji o przerwach w wykorzystywaniu przydzielonej
przestrzeni powietrznej wynoszących co najmniej 1 godzinę.

the authorized entity indicated in the AUP is obliged to notify the AMC
(ASM-3) of any brakes in the use of the allocated airspace lasting one hour
or more.

9.3 Brak potwierdzenia zamiaru aktywowania elementu przestrzeni
odpowiednio na 30 minut dla strefy niekolizyjnej lub 1 godzinę dla strefy
kolizyjnej przed planowanym czasem rozpoczęcia aktywności oznacza
rezygnację z jego wykorzystania. Ponowne zezwolenie może być wydane
na warunkach określonych przez AMC.

If the intention to activate an airspace element 30 minutes for a conflict-free
area and 1 hour for a conflicting area before the intended commencement
time of the activity has not been confirmed, it will be interpreted as
cancellation. A new permission may be granted under conditions specified
by the AMC.

9.4 Zezwolenie na aktywację zamówionej struktury przestrzeni automatycznie
wygasa, jeżeli podmiot uprawniony wskazany w AUP w ciągu 30 minut od
planowanej godziny nie rozpocznie lotów. W przypadku przekroczenia tego
limitu czasu wymagane jest ponowne uzyskanie zezwolenia od AMC (ASM-
3).

A permission for activating an airspace structure concerned expires
automatically if the authorized entity indicated in the AUP does not
commence flights within 30 minutes from the intended time. If the time limit
is to be exceeded, a new permission from the AMC (ASM-3) is required.

9.5 Możliwa jest krótkotrwała aktywacja stref TSA/TRA powyżej wysokości i
poza czasem opublikowanej dostępności w AUP po uzyskaniu przez
odpowiedni podmiot uprawniony zgody od ASM-3. Dotyczy tylko zakresu
wysokości kolizyjnych z przestrzenią kontrolowaną, a zakres granic
pionowych nie może przekraczać informacji opublikowanych w ENR
5.2.1.1, ENR 5.2.1.2, ENR 5.2.1.3, ENR 5.2.1.4.

A short activation of TSAs/TRAs above the height and outside the times of
availability published in the AUP after obtaining the consent of the
appropriate authorized entity from ASM-3. This is applicable only to heights
in conflict with controled airspace. The vertical limits cannot exceed those
specified in ENR 5.2.1.1, ENR 5.2.1.2, ENR 5.2.1.3, ENR 5.2.1.4.
AIRAC effective date

ENR 5.2.1-4

24 FEB 2022
AIRAC AMDT
 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY
248



AIP POLAND
AIP POLSKA

AIRAC effectiv
9.6 AMC (ASM-3) może ograniczyć lub wstrzymać wykonywanie lotów w
aktywowanych elementach przestrzeni powietrznej w przypadkach: 

The AMC (ASM-3) can limit or stop flights within activated airspace
elements in the cases of:

a) naruszenia zasad użytkowania przestrzeni powietrznej; violating the rules of airspace use;
b) nieprzestrzegania uzgodnionych warunków lotu; not obeying the agreed conditions of flight;
c) stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla innych użytkowników; creating dangerous situations;
d) negatywnego wpływu na przepływ ruchu lotniczego (ATFCM – FMP/NM); adversely affecting the air traffic flow (ATFCM – FMP/NM);
e) złych warunków pogodowych wymuszających omijanie przez ruch GAT

rejonów burzowych poza siecią dróg lotniczych.
adverse weather conditions causing GAT to avoid stormy areas outside
airways.

f) lotów posiadających priorytet typu EMER, AIR POLICING, GARDA,
ATFMX, itd.

flights with priority i.e. EMER, AIR POLICING, GARDA, ATFMX etc.

9.7 Aktywność elementów przestrzeni opublikowanych w AUP/UUP
stanowiących ograniczenie w przestrzeni powietrznej klasy “G” może
jedynie ulegać zmniejszeniu lub odwołaniu.

The activity of airspace elements published in the AUP/UUP and
constituting restriction within Class “G” airspace may only be decreased or
cancelled.

9.8 Zmiany do opublikowanego AUP będą dostępne w UUP. Changes to the published AUP will be available in the UUP.
Uwaga: 
AUP/UUP powinny być traktowane jako główne źródło danych dla
potrzeb FPL, aby poinformować użytkowników o statusach struktur
przestrzeni zarządzanych poprzez AUP/UUP. AUP/UUP są
automatycznie aktualizowane w bazie danych NM CACD, dlatego
informacja w nich zawarta jest używana przez IFPS w celu walidacji
FPL.

Note: 
The AUP/UUP should be considered the main source for FPL
purposes to notify airspace users about the status of airspace
structures managed via the AUP/UUP. The AUP/UUP updates
automatically the NM CACD database, therefore its information is
used by IFPS for FPL validation purposes.

10. LOTY W STREFACH TSA, TRA, TFR, MRT, D FLIGHTS WITHIN TSAs/TRAs/TFRs/MRTs and D areas
10.1 Przez TSA przelot statku powietrznego nie biorącego udziału w operacjach

lotniczych, dla których zarezerwowano strefę, nie jest możliwy, z
zastrzeżeniem, że wlot statków powietrznych wykonujących lot na hasła
GARDA i RATOWNIK albo statków powietrznych ze statusem lotu HOSP,
SAR, FFR i MEDEVAC jest możliwy po uzgodnieniu wlotu do tych stref z
organami ATS.

A flight of an aircraft not participating in flight operations for which a TSA
has been booked is not permitted provided that entry of GARDA and
RATOWNIK flights as well as HOSP, SAR, FFR and MEDEVAC flights are
permitted into the routes upon coordination with ATS units.

10.2 Przez TRA lub jej segment przelot statku powietrznego nie biorącego
udziału w operacjach lotniczych, dla których zarezerwowano TRA, jest
możliwy po uzyskaniu:

An aircraft not participating in flight operations for which a TRA has been
booked may transit the area after obtaining:

a) zezwolenia właściwego organu ATC – w przypadku TRA sklasyfikowanej
zgodnie z klasą przestrzeni powietrznej kontrolowanej albo

a clearance issued by a relevant ATC unit – for a TRA classified as a
controlled airspace class, or 

b) zgody podmiotu uprawnionego – w przypadku TRA sklasyfikowanej
zgodnie z klasą przestrzeni powietrznej niekontrolowanej lub TRA
niesklasyfikowanej.

permission from the relevant authority – for a TRA classified as an
uncontrolled airspace class or for an unclassified TRA.

10.3 W TFR możliwe jest wykonywanie tylko lotu do TSA/TRA oraz przelotu
między tymi strefami jedynie na stałej wysokości z zastrzeżeniem, że wlot
statków powietrznych wykonujących lot na hasła GARDA i RATOWNIK
albo statków powietrznych ze statusem lotu HOSP, SAR, FFR i MEDEVAC
jest możliwy po uzgodnieniu wlotu do tych tras z organami ATS.

A flight within a TFR may be conducted only to access a TSA/TRA or transit
between them solely at a constant height, except that the entry of GARDA
and RATOWNIK flights or HOSP, SAR, FFR and MEDEVAC flights is
possible by arrangement with ATS units.

10.4 Przelot statku powietrznego niebiorącego udziału w operacjach lotniczych,
dla których zarezerwowano MRT nie jest możliwy, z zastrzeżeniem, że wlot
statków powietrznych wykonujących lot na hasła GARDA i RATOWNIK
albo statków powietrznych ze statusem lotu HOSP, SAR, FFR i MEDEVAC
jest możliwy po uzgodnieniu wlotu do tych tras z organami ATS.

An aircraft not participating in flight operations for which a MRT has been
booked may not transit the area, except that the entry of GARDA and
RATOWNIK flights or HOSP, SAR, FFR and MEDEVAC flights is possible
by arrangement with ATS units.

 10.5 Statki powietrzne wykonujące loty w TSA/TRA/MRT zobowiązane są do
wykonywania lotów bez naruszania granic tych stref lub bufora
wewnętrznego odpowiednio dla strefy, zgodnie z tabelą minimalnych
odległości od granic struktur przestrzeni powietrznej. Za dotrzymanie
odpowiednich odległości od granic strefy odpowiada użytkownik strefy lub/i
organizator lotów.

Aircraft flying within a TSA/TRA/MRT are obliged to conduct flights without
infringing their boundaries or inner buffer, as appropriate for the area in
accordance with the table of minimum distances from the limits of airspace
structures. The area user or/and organiser of flights shall be responsible for
maintaining adequate distances from the area boundaries.

Uwaga:
Po trasach MRT dopuszcza się loty wojskowych statków
powietrznych z prędkością powyżej 250 kt IAS i tylko przy
widzialności większej lub równej 8 km. Loty po trasach z prędkością
powyżej 250 kt IAS wykonywane są na wysokości nie mniejszej niż
500 ft AGL i w odległości 500 ft od górnej granicy trasy MRT.

Note:
Military flights at a speed greater than 250 kt IAS and only in a flight
visibility of 8 km or more are allowed to be conducted along the MRTs.
Flights along the routes at a speed greater than 250 kt IAS are
conducted not lower than at 500 ft AGL and at a distance of 500 ft from
the upper limit of an MRT.

10.6 Użytkownik stref TSA/TRA, ATZ, wewnątrz których znajduje się inna
aktywna wysegregowana struktura (w których organizatorem działań jest
inny użytkownik przestrzeni – nie wykonujący wspólnych zadań) jest
zobowiązany: 

The user of a TSA/TRA, ATZ containing another active segregated
structure (where activities are organised by another airspace user – not
conducting common tasks) is obliged:

a) w przypadku lotów, które nie są wykonywane zgodnie z przepisami VFR lub
z prędkościami powyżej 250 kt – do zachowania odległości poziomej nie
mniejszej niż 2,5 NM lub odległości pionowej minimum 500 ft w przypadku
lotów na i poniżej FL 285 lub 1500 ft powyżej FL 285 od opublikowanych
granic kolidującej aktywnej strefy; lub

for flights not conducted under VFR or at speeds above 250 kt – to maintain
a distance of not less than 2.5 NM laterally or at least 500 ft vertically at and
below FL 285 or 1500 ft vertically above FL 285 from the published limits of
the conflicting active area; or
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b) w przypadku wykonywania lotów zgodnie z przepisami VFR i z
prędkościami i w warunkach widzialności, które zapewniają możliwość
zauważenia innego ruchu, w czasie wystarczającym, aby uniknąć kolizji z
innym ruchem – do nie naruszania opublikowanych granic kolidującej
aktywnej strefy, w bezpiecznej odległości od ruchu w tej strefie; lub

for VFR flights conducted at speeds and in visibility that give adequate
opportunity to observe other traffic in time to avoid a collision with other
traffic – not to infringe the published limits of the conflicting active area and
to remain at a safe distance from traffic within the area; or

c) do stosowania warunków określonych na poziomie ASM 1. to follow the requirements specified at the ASM 1 level.
10.7 W przypadku wykonywania lotów w TSA/TRA, wewnątrz których znajduje

się strefa D (nie wykorzystywana na potrzeby działalności lotniczej lub
działania prowadzi inny użytkownik), użytkownik stref TSA/TRA ma
obowiązek wykonywania lotów bez naruszenia granicy aktywnej strefy D.

For flights within a TSA/TRA containing a D area (not used for air activities
or used by another user), the TSA/TRA user is obliged to conduct flights
without infringing the limits of the active D area.

10.8 W przypadku wykonywania lotów w strefach D: For flights within D areas:
a) jeżeli loty odbywają się zgodnie z przepisami VFR poniżej 250 kt IAS, z

prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub
przeszkody w czasie wystarczającym, aby uniknąć kolizji, loty należy
wykonywać bez naruszenia granicy poziomej strefy D, ale z zachowaniem
odległości pionowej wynoszącej:

if the flights are conducted under VFR below 250 kt IAS at speeds that will
give adequate opportunity to observe other traffic or any obstacles in time
to avoid collision, they shall avoid the lateral limits of the D area and
maintain a vertical distance of:

- 500 ft w przypadku lotów poniżej FL 290; - 500 ft for flights below FL 290;
- 1500 ft w przypadku lotów na i powyżej FL 290; - 1500 ft for flights at and above FL 290;

 b) jeżeli loty odbywają się z prędkościami powyżej 250 kt IAS, loty powinny
być wykonywane na zasadach jak dla TSA.

if flights are conducted at speeds above 250 kt IAS, they shall be subject to
the rules specified for a TSA.

Uwaga: W przypadku gdy nie jest możliwe zachowanie tych dystansów,
organizator ma obowiązek zgłoszenia wniosku do Działu Planowania
Strategicznego ASM o wyznaczenie strefy zabezpieczającej działania
lotnicze prowadzone w tej strefie i umożliwiającej utrzymanie wymaganych
wewnętrznych dystansów – nie później niż 100 dni przed datą publikacji
Suplementu do AIP Polska (zgodnie z cyklem AIRAC) lub, w wyjątkowych
uzasadnionych przypadkach, minimum 10 dni celem wydania NOTAM.

Note: If the distances specified above cannot be maintained, the organiser
is obliged to submit a request to the ASM Strategic Planning Unit to
designate an area for safeguarding flight operations carried out in that area
and for maintaining the required inner distances – not later than 100 days
before the date of publication of AIP Supplement (in accordance with the
AIRAC cycle) or, in exceptional justified cases, not later than 10 days to
issue a NOTAM.

10.9 W przypadku wykonywania lotów w TSA/TRA, D powyżej wysokości
przejściowej, na nastawianiu wysokościomierza na ciśnienie QNH/QFE
maksymalna wysokość lotów powinna być tak skalkulowana, aby nie
przekraczała dostępnej górnej granicy aktywnej strefy, z zachowaniem
buforów opisanych w tabeli minimalnych odległości od granic struktur
przestrzeni powietrznej.

For flights within a TSA/TRA conducted above the transition altitude on
QNH/QFE altimeter setting, the maximum flying altitude should be
calculated such that it does not exceed the available upper limit of the
active area including the buffers described in the table of minimum
distances from the limits of airspace structures.

10.10 W przypadku wykonywania lotów w strukturach przestrzeni powietrznej, dla
których opublikowana została także FBZ, loty mogą być wykonywane tylko
w zdefiniowanych granicach tych struktur (zdefiniowane granice np.
EPTS02 z literką Z oznaczają rejon FBZ służący tylko walidacji FPL przez
IFPS).

Flights within airspace structures, for which an FBZ has also been
published, may be conducted only within defined limits of these structures
(defined limits e.g. EPTS02 marked with the letter Z mean a FBZ used only
for FPL validation by IFPS).

11. Stosowane w FIR WARSZAWA minimalne odległości od granic
struktur przestrzeni powietrznej opisano w poniższej tabeli.

The minimum distances from the limits of airspace structures to be
applied within the Warszawa FIR are described in the table below.

Tabela minimalnych odległości od granic struktur przestrzeni powietrznej/
Table of minimum distances from the limits of airspace structures

Rodzaj dystansu/
Type of distance

D
(oprócz/without D 11– 15)

TSA/TFR/TRA/D 11–15/AREA MRT P/R1)

1 2 3 4 5
Wielkość wewnętrznego bufora 
poziomego /
Horizontal buffer

Określa użytkownik strefy w 
zależności od rodzaju 
działań2), 3), 5)

Specified by the area user 
depending on the type of 
activities2), 3), 5)

2.5 NM3), 5) Brak/None5) Brak/None

Wielkość wewnętrznego bufora 
pionowego /
Vertical buffer

Określa użytkownik strefy w 
zależności od rodzaju 
działań2)/
Specified by the area user 
depending on the type of 
activities2)

Powyżej/Above
FL 285: 1500 ft

500 ft dla operacji UAV/
500 ft for UAV operations

Brak/None

Na i poniżej/At and below
FL 285: 500 ft3)

W pozostałych przypadkach: 
brak/ In other cases: None

Brak/None

Minimalna pozioma odległość do 
strefy dla służb ATC radarowych/
Minimum horizontal distance to 
the area for radar ATC purposes

Bez naruszenia granicy 
strefy/
Without infringing the area 
limits

2.5 NM Powyżej/Above FL 95:
nie dotyczy/not applicable

Bez naruszenia granicy strefy/
Without infringing the area 
limits

Poniżej/Below FL 95: 
min. separacji radarowej/
minimum radar separation

Bez naruszenia granicy strefy/
Without infringing the area 
limits
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Minimalna pionowa odległość do 
strefy - przestrzeń powietrzna 
klasy C, D/
Minimum vertical distance to the 
area
– Classes C, D airspace

500 ft 500 ft 1000 ft Bez naruszenia granicy strefy/
Without infringing the area 
limits

Minimalna odległość do strefy - 
przestrzeń powietrzna klasy G4)/
Minimum distance to the area – 
Class G airspace4)

Bez naruszenia granicy 
strefy/
Without infringing the area 
limits

Bez naruszenia granicy strefy/
Without infringing the area limits

Bez naruszenia granicy 
strefy MRT/
Without infringing the MRT 
limits

Bez naruszenia granicy strefy/
Without infringing the area 
limits

Odpowiedzialność za zapewnienie 
bezpiecznej odległości od granic 
strefy/
Responsibility for providing safe 
distance from area limits

1. użytkownik strefy 
odpowiada za wyznaczenie 
bezpiecznego bufora 
gwarantującego 
bezpieczeństwo lotów poza 
strefą;/
the area user is responsible 
for establishing a safety 
buffer for safeguarding flights 
outside the area;

1. użytkownik strefy odpowiada za 
lot bez naruszenia bufora 
wewnętrznego lub bez  
naruszenia granic;/
the area user is responsible for 
flight without infringing the inner 
buffer or area limits; 

1. użytkownik MRT 
odpowiada za lot  bez  
naruszenia przydzielonych 
granic;/
the MRT user is responsible 
for flight without infringing 
the allocated limits;

1. w klasie C/D – kontroler 
ATC odpowiada za przelot 
statku powietrznego bez 
naruszenia granicy strefy;/
within Class C/D – the ATC 
controller is responsible for 
flight of aircraft without 
infringing the area limits;

2. w klasie C/D – kontroler 
ATC odpowiada za przelot 
statku powietrznego  z 
zachowaniem pionowej 
odległości od strefy;/
within Class C/D – the ATC 
controller is responsible for 
flight of aircraft with vertical 
separation from the area;

2. w klasie C/D – kontroler ATC 
(radarowy) odpowiada za przelot 
statku powietrznego w odległości 
2.5 NM separacji radarowej lub 
ATC (proceduralny) w sposób 
określony w Instrukcji 
operacyjnej;/
within Class C/D – the ATC  
controller is responsible for flight 
of aircraft with 2.5 NM radar 
separation (radar controller) or as 
specified in the Operations 
Manual (procedural controller);

2. w klasie C/D – kontroler 
ATC (radarowy) odpowiada 
za przelot statku 
powietrznego w odległości 
min. separacji radarowej lub 
ATC (proceduralny) w 
sposób określony w 
Instrukcji operacyjnej;/
within Class C/D – the ATC 
controller is responsible for 
flight of aircraft with 
minimum radar separation 
(radar controller) or as 
specified in the Operations 
Manual (procedural 
controller);

2. w klasie G – pilot 
odpowiada za przelot statku 
powietrznego bez naruszenia 
granicy strefy, w bezpiecznej 
odległości od ruchu 
wykonywanego w strefie;/
within Class G – the pilot is 
responsible for flight of aircraft 
without infringing the area 
limits and at a safe distance 
from traffic within the area

3. w klasie G – pilot 
odpowiada za przelot statku 
powietrznego bez 
naruszenia granicy strefy;/
within Class G – the pilot is 
responsible for flight of 
aircraft without infringing the 
area limits;

3. w klasie G – pilot odpowiada za 
przelot statku powietrznego bez 
naruszenia granicy strefy w 
bezpiecznej odległości od ruchu 
wykonywanego w strefie;/
within Class G – the pilot is 
responsible for flight of aircraft 
without infringing the area limits 
and at a safe distance from traffic 
within the area;

3. w klasie G – pilot 
odpowiada za przelot statku 
powietrznego bez 
naruszenia granicy MRT w 
odległości bezpiecznej od 
ruchu wykonywanego w 
MRT;/
within Class G – the pilot is 
responsible for flight of 
aircraft without infringing the 
MRT limits and at a safe 
distance from traffic within 
the MRT;

UWAGI REMARKS
1)  Zasady obowiązują dla stref P, R , które są na stałe opublikowane w AIP
Polska. Dla stref tymczasowych typu R wprowadzany jest określony rodzaj
ograniczeń lotów uzgodniony z wnioskodawcą. 

1) The rules apply to P and R areas permanently published in AIP Poland.
Temporary R areas are subject to specific flight restrictions agreed with the initiator. 

2) Użytkownik strefy prowadzący działania niebezpieczne odpowiada za
zabezpieczenie pola roboczego wraz z poziomymi strefami bezpieczeństwa
znajdującymi się w granicach administracyjnych poligonu zawartych
wewnątrz opublikowanej strefy D oraz za określenie pionowej granicy
aktywności strefy zawierającej bufor bezpieczeństwa od górnej granicy
działań. 

2) The area user carrying out dangerous activities is responsible for safeguarding
the activities along with lateral safety buffers within the administrative limits of a
military exercise area which is situated within the published D area. The area user
is also responsible for specifying the vertical limit of area activation including a
safety buffer from the upper limit of activities. 
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AIRAC effectiv
W przypadku działań lotniczych w strefach D, w których operacje nie są
wykonywane zgodnie z przepisami VFR lub wykonywane z prędkościami
powyżej 250 kt IAS, albo które nie znajdują się wewnątrz w strefach TSA/
TRA zapewniających nakazany w nich bufor - ASM 1 wyznacza odpowiednią
dodatkową strefę TSA/TRA. 
Zasada ta ma zastosowanie również do lotów wykonywanych w strefach typu
D powyżej wysokości FL 95.
Powyższe nie dotyczy stref typu D nad wodami otwartymi: D 11–15, dla
których dystanse zostały opisane w kolumnie 3.

ASM 1 establishes an adequate additional TSA/TRA for air activities within D areas
where operations are: not carried out under VFR, carried out at speeds above 250
kt IAS, or where the D areas are not located within TSAs/TRAs providing the
required buffer.

This rule is also applicable to flights conducted within D areas above FL 95.

The above provisions do not apply for D areas over the high seas: D 11–15 for
which the distances are presented in column 3.

3) W strefach (w zakresie wysokości GND – FL 195) w których operacje są
wykonywane zgodnie z przepisami VFR i z prędkościami i w warunkach
widzialności które zapewniają możliwość zauważenia innego ruchu, w czasie
wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą nie stosuje się
buforów wewnętrznych. Operacje należy wykonywać bez naruszenia
przydzielonych granic strefy – w bezpiecznej odległości od ruchu poza strefą.
Zasada ta ma zastosowanie również do lotów wykonywanych w strefach typu
D, jednak jedynie do wysokości FL 95.
Zasada ta dotyczy też stref typu AREA (opublikowanych w ENR 5.5) i dla
których istnieją odpowiednie LoA z organami  ATC. 
W przypadku wykonywania szybowcowych lotów chmurowych obowiązują
bufory wewnętrzne wynoszące: w poziomie 1 NM; w pionie 500 ft.

3) No inner buffers are used within areas (between GND – FL 195) where
operations are conducted under VFR at speeds and in visibility that give adequate
opportunity to observe other traffic in time to avoid a collision with traffic outside the
area. Operations are to be carried out without infringing the assigned area limits –
at a safe distance from traffic outside the area. The same rule applies to flights
conducted within D areas but only up to FL 95.

The rule is also applicable to areas designated as AREA (published in ENR 5.5)
and operating under conditions specified in appropriate LoAs with ATC units.
For glider cloud flying, inner buffers apply: 1 NM laterally and 500 ft vertically.

4) Zgodnie z Załącznikiem 1 ICAO – Licencjonowanie Personelu Rozdział 2 w
celu uzyskania licencji kandydat musi spełnić określone wymagania m.in. z
zakresu nawigacji (korzystanie z map) oraz procedur operacyjnych
(stosowanie dokumentacji lotniczej takich jak AIP, NOTAM). Dodatkowo
SERA 2010 b) “Czynności przed lotem” określa obowiązek zapoznania się ze
wszelkimi informacjami dotyczącymi zamierzonego lotu.

4) In accordance with ICAO Annex 1 – Personnel Licensing, Chapter 2, an
applicant shall meet requirements specified for the licence in respect of knowledge
of navigation (use of charts), operational procedures (use of aeronautical
documentation such as AIP, NOTAM) etc. Additionally, according to SERA.2010 (b)
“Pre-flight action”, before beginning a flight, the pilot-in-command of an aircraft
shall become familiar with all available information appropriate to the intended
operation.

5) W przypadku lotów UAV wykonywanych w strefach poniżej FL 95 operator/
pilot UAV musi zachować bufor pionowy 500 ft i poziomy minimalnie:
- 500 ft (150 m) dla wiropłatów lub;
- 1800 ft (500 m) dla stałopłatów lub;
- inną wartość określoną przez ASM 1 na etapie wydzielania danej strefy.
W strefach powyżej FL 95 obowiązują bufory opisane w kolumnie 3.

5) For UAV flights carried out within areas below FL 95 the UAV operator/pilot shall
maintain a vertical buffer of 500 ft and a lateral buffer of at least: 
- 500 ft (150 m) for rotor-wing UAVs or;
- 1800 ft (500 m) for fixed-wing UAVs or;
- other value specified by ASM 1 at the stage of establishing the area.
Within areas above FL 95, buffers specified in column 3 apply.
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