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ENR 5.2.3 STREFA IDENTYFIKACYJNA OBRONY POWIETRZNEJ - ADIZ
AIR DEFENCE IDENTIFICATION ZONE - ADIZ

Nazwa
Name

Granica boczna
Lateral limit

Górna/dolna granica
Upper/lower limit

Rodzaj ograniczeń
Type of restriction

ADIZ ROSJA

Wzdłuż granicy państwowej  Rzeczpospolitej Polskiej z Obwodem
Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej o szerokości 15 km w głąb
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/Along land state border of
the Republic of Poland with Kaliningrad Oblast of the Russian
Federation with a width of 15 km deep into the territory of the
Republic of Poland

UNL
GND

Obowiązek złożenia planu lotu zawierającego
informację o zamiarze wykonania lotu w strefie
ADIZ i utrzymywania dwustronnej łączności
radiowej z właściwym terytorialnie organem ATS./
It is obligatory to file a flight plan including
information on the intention to perform an operation
within the ADIZ and maintain a two-way radio
contact with the teritorially competent ATS unit.

ADIZ BIAŁORUŚ

Wzdłuż granicy państwowej Rzeczpospolitej Polskiej z Białorusią
o szerokości 15 km w głąb terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/
Along land state border of the Republic of Poland with Belarus
with a width of 15 km deep into the territory of the Republic of
Poland

ADIZ UKRAINA

Wzdłuż granicy państwowej Rzeczpospolitej Polskiej z Ukrainą o
szerokości 15 km w głąb terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/
Along land state border of the Republic of Poland with Ukraine
with a width of 15 km deep into the territory of the Republic of
Poland

1. Ograniczeń wykonywania lotów w strefach ADIZ nie stosuje się do:
- lotów wykonywanych w celu ochrony granicy państwowej;
- wykonywanych na hasło GARDA lub ALFA SCRAMBLE;
- wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach
zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w szczególności w
czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń
ekologicznych lub sytuacji awaryjnych;
- związanych z wykonywaniem kontroli z powietrza lotniczych
urządzeń naziemnych.

Restritions of flights within the ADIZ do not apply to:
- flights carried out for the protection of state border;
- GARDA and ALPHA SCRAMBLE flights;
- flights carried out in order to provide help in case of human or animal
life or health hazard, especially in the events of natural disasters,
catastrophes,  environmental threats or emergency circumstances;

- flights related to flight-checks of ground-based aeronautical facilities.

2. W strefach ADIZ, za zgodą właściwego organu wojskowego, dopuszcza
się loty statków powietrznych, które nie posiadają wyposażenia
umożliwiającego utrzymanie dwustronnej łączności z organami ATS,
bez złożenia planu lotu po poinformowaniu organu ATS
odpowiedzialnego za przestrzeń, w której ma być wykonywany lot lub
AMC Polska, o lokalizacji i czasie lotów.

With the permission of the relevant military unit, flights within the ADIZ of
aircraft not provided with communication equipment which will enable them
to maintain two-way communication with ATS units are permitted without
filing a flight plan provided that the ATS unit responsible for airspace, within
which the flight is to be carried out or AMC Poland has been notified of the
location and times of flights.

Uwaga: Właściwy organ wojskowy:
Centrum Operacji Powietrznych -
Dowództwo Komponentu Powietrznego
tel.: +48-261-828-766

Note: Relevant military unit: 
Air Operations Centre -
Air Component Command
phone: +48-261-828-766
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