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GEN 1.5 PRZYRZĄDY POKŁADOWE, WYPOSAŻENIE I DOKUMENTACJA LOTNICZA
AIRCRAFT INSTRUMENTS, EQUIPMENT AND FLIGHT DOCUMENTS

WPROWADZENIE INTRODUCTION
1. Cywilne statki powietrzne wykonujace lot w FIR WARSZAWA muszą

przestrzegać postanowień Załącznika 6 do Konwencji o
międzynarodowym lotnictwie cywilnym – Eksploatacja statków
powietrznych w części właściwej dla danego rodzaju lotnictwa:

Civil aircraft operating within the WARSZAWA FIR must adhere to the
provisions of Annex 6 to the Convention on International Civil Aviation –
Operation of Aircraft, in the part appropriate to the type of aviation:

1.1 Część I, Międzynarodowy zarobkowy transport lotniczy – Samoloty,
rozdział 6 (Przyrządy i wyposażenie pokładowe samolotu oraz
dokumentacja lotnicza) oraz rozdział 7 (Wyposażenie samolotu w
urządzenia łączności, nawigacyjne i nadzoru).

Part I – International Commercial Air Transport – Aeroplanes, Chapter 6
(Aeroplane instruments, equipment and flight documents) and Chapter 7
(Aeroplane communication, navigation and surveillance equipment). 

1.2 Część II, Międzynarodowe lotnictwo ogólne – Samoloty, rozdział 2.4
(Przyrządy, wyposażenie samolotu i dokumentacja lotnicza) oraz rozdział
2.5 (Wyposażenie samolotu w urządzenia łączności i urządzenia
nawigacyjne).

Part II – International General Aviation – Aeroplanes, Chapter 2.4
(Aeroplane instruments, equipment and flight documents) and Chapter
2.5 (Aeroplane communication, navigation and surveillance equipment).

1.3 Część III, Operacje międzynarodowe – Śmigłowce, rozdział 4
(Przyrządy, wyposażenie i lotnicze dokumenty śmigłowca) oraz rozdział 5
(Wyposażenie śmigłowca w urządzenia łączności i nawigacyjne).

Part III – International Operations – Helicopters, Chapter 4 (Helicopter
instruments, equipment and flight documents) and Chapter 5 (Helicopter
communication, navigation and surveillance equipment).

2. EUROPEJSKA PRZESTRZEŃ RVSM EUROPEAN RVSM AIRSPACE
2.1. Z wyjątkiem wyznaczonej przestrzeni RVSM, w której wykonywane są

działania tranzytowe, w przestrzeni EUR RVSM mogą operować tylko te
statki powietrzne, które uzyskały stosowne zezwolenie oraz państwowe
statki powietrzne.

Except for designated RVSM airspace where transition tasks are carried
out, only RVSM approved aircraft and non-RVSM approved State aircraft
shall be permitted to operate within the EUR RVSM airspace.

2.2. Za statek powietrzny dopuszczony do wykonywania lotów w przestrzeni
RVSM uważa się statek, dla którego operator uzyskał zezwolenie RVSM
w kraju macierzystym operatora lub w kraju, w którym dany statek
powietrzny jest zarejestrowany.

RVSM approved aircraft are those aircraft for which the Operator has
obtained an RVSM approval, either from the State in which the operator
is based, or from the State in which the aircraft is registered.

2.3. Wskazówki dotyczące zdatności, stałej zdatności oraz procedur i praktyk
operacyjnych obowiązujących w przestrzeni operacyjnej EUR RVSM są
zawarte w publikacji Temporary Guidance Leaflet (TGL) No. 6, Revision 1
oraz w dokumencie Regionalne procedury uzupełniające dla regionu
Europy (Doc 7030).

Guidance material on the airworthiness, continued airworthiness and the
operational practices and procedures for the EUR RVSM airspace is
provided in Temporary Guidance Leaflet (TGL) No. 6, Revision 1 and the
ICAO Regional Supplementary Procedures (Doc 7030).

2.4. Wszystkie statki powietrzne zamierzające operować w przestrzeni RVSM
w FIR WARSZAWA muszą posiadać stosowne zezwolenie RVSM.
Obowiązek ten nie dotyczy państwowych statków powietrznych.

Except for State aircraft, RVSM approval is required for aircraft to operate
in the RVSM airspace within the WARSZAWA FIR.

3. RNAV RNAV
3.1. Wyposażenie do prowadzenia nawigacji RNAV w lotach IFR: RNAV equipement on IFR flights:

Statek powietrzny zamierzający wykonać lot IFR w przestrzeni RNAV i/
lub w drodze lotniczej RNAV powinien być wyposażony w sprzęt o
specyfikacji nawigacyjnej RNAV lub RNP zgodnej z aplikacją
nawigacyjną, jaka została wyznaczona i opublikowana dla tej przestrzeni
powietrznej, drogi lotniczej lub procedury lotu przez Urząd Lotnictwa
Cywilnego.

An aircraft intending to perform an IFR flight in RNAV space and/or an
RNAV air route should be equipped with the appropriate navigation
equipment meeting the RNAV or RNP navigation specification adequate
to the navigation application that has been designated and published for
that airspace, route or flight procedure by the CIivil Aviation Authority.

3.2 Przestrzeń z wymaganym wyposażeniem B-RNAV (RNAV 5): B-RNAV (RNAV 5) airspace:
Loty w przestrzeni FIR WARSZAWA (EPWW) powyżej FL95 mogą być
wykonywane tylko przez statki powietrzne wyposażone, co najmniej, w
urządzenia nawigacyjne spełniające wymagania specyfikacji
nawigacyjnej RNAV 5.

Flights within the WARSZAWA FIR (EPWW) above FL95 may be carried
out only by aircraft equipped with, at least, navigation equipment
compliant with RNAV 5 specification requirements.

3.3 Zwolnienie: Exemptions:
Loty państwowych statków powietrznych są zwolnione z tego wymogu.
Muszą one jednak przestrzegać specjalnych procedur określonych przez
właściwe organa ATS.

Flights of State aircraft are exempt from the above requirement. However,
they must adhere to special procedures as indicated by the competent
ATS units. 

4. SEPARACJA MIĘDZYKANAŁOWA 8,33 kHz 8.33 kHz CHANNEL SPACING
4.1. Statki powietrzne, w odniesieniu do których indywidualne świadectwa

zdatności do lotu lub indywidualne zezwolenia na lot wydawane są po raz
pierwszy od dnia 17 listopada 2013 r. i w odniesieniu do których
obowiązuje wymóg w zakresie urządzeń radiowych, muszą być
obowiązkowo wyposażone w radiostacje posiadające funkcję separacji
międzykanałowej 8,33 kHz.

Aircraft issued with individual certificates of airworthiness or individual
flight permissions for the first time from 17 November 2013 and to which
radio equipment requirement is applicable, have to be equipped with
8.33 kHz channel spacing function radio stations.

4.2. Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r., operator nie eksploatuje statku
powietrznego wykonującego loty zgodnie z przepisami wykonywania
lotów według wskazań przyrządów w przestrzeni powietrznej klasy C i D
FIR WARSZAWA, chyba że jego pokładowe aparaty radiowe posiadają
funkcję separacji międzykanałowej 8,33 kHz.

From 1 January 2018 an operator shall not operate an aircraft flying
under instrument flight rules (IFR) in airspace class C and D in the
WARSZAWA FIR unless the aircraft radio equipment has the 8.33 kHz
channel spacing capability.
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4.3. Od dnia 1 stycznia 2018 r. operator nie eksploatuje statku powietrznego
w przestrzeni powietrznej, w której posiadanie radiostacji jest
obowiązkowe, chyba że jego pokładowe aparaty radiowe posiadają
funkcję separacji międzykanałowej 8,33 kHz.

From 1 January 2018 an operator shall not operate an aircraft in airspace
where carriage of radio is required unless the aircraft radio equipment
has the 8.33 kHz channel spacing capability.

4.4. Użytkownicy lub właściciele pokładowych aparatów radiowych
posiadających funkcję separacji międzykanałowej 8,33 kHz dopilnowują,
aby jakość działania tych aparatów była zgodna z normami ICAO
określonymi w pkt 2 załącznika II do rozporządzenia Komisji (WE) nr
1079/2012.

Users or owners of aircraft radio equipment having the 8.33 kHz channel
spacing capability shall ensure that the performance of these radios
comply with the ICAO standards specified in point 2 of Annex II to EC
1079/2012.

4.5. W polu 10 planu lotu dla statku powietrznego wyposażonego w
radiostacje posiadającą funkcję separacji międzykanałowej 8,33 kHz
należy wpisać literę “Y”.

For 8.33 kHz channel spacing capable radio equipped aircraft, the letter
"Y" shall be inserted in item 10 of a flight plan.

5. ACAS II ACAS II
5.1. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1332/2011 z 16 grudnia

2011 r. oraz wymaganiami Regionalnych procedur uzupełniających dla
regionu Europy (Doc 7030) ACAS II musi być przewożony i używany w
rejonie EUR (włącznie z FIR Canarias) przez wszystkie cywilne statki
powietrzne o skrzydle stałym, napędzane silnikami turbinowymi, o
maksymalnej masie do startu przekraczającej 5700 kg lub maksymalnej
zatwierdzonej konfiguracji miejsc pasażerskich większej niż 19.

As required by Commission Regulation (EU) No 1332/2011 of 16
December 2011 and ICAO Regional Supplementary Procedures (Doc
7030), ACAS II shall be carried and operated in the EUR Region
(including Canarias FIR) by all civil fixed-wing turbine-engined aircraft
having maximum take-off mass exceeding 5700 kg or maximum
approved passenger seating configuration of more than 19.

5.2. Urządzeniami spełniającymi wymagania standardów i zalecanych działań
ICAO (SARPs) są urządzenia ACAS II z oprogramowaniem wersji 7.0
oraz 7.1. Wszystkie nowe samoloty wyprodukowane od 1 marca 2012 r.
spełniające ww. warunki powinny posiadać ACAS II w wersji 7.1. Po 1
grudnia 2015 r. wersja 7.0 nie będzie już spełniać wymagań
rozporządzenia, dlatego też wszystkie samoloty posiadające ACAS II
powinny być od tego czasu wyposażone w ACAS II wersji 7.1.

The equipment of ACAS II that complies with the ICAO ACAS II
Standards and Recommended Practices (SARPs) is ACAS II Software
Version 7.0 and 7.1. All new aeroplanes manufactured from 1 March
2012, fulfilling the above-mentioned requirements, shall be equipped with
ACAS II Version 7.1. After 1 December 2015 Version 7.0 will no longer
meet the requirements of the regulation, therefore all ACAS II equipped
aircraft shall be equipped with ACAS II Version 7.1 since this time.

5.3. Państwowe statki powietrzne nie podlegają obowiązkowi wyposażenia w
ACAS II. Zachęca się jednak wszystkich użytkowników państwowych
statków powietrznych do wyposażenia swojej floty w ACAS II i jego
użytkowania podczas lotu.

State aircraft are not subject to ACAS II mandate. All State aircraft
operators are strongly encouraged to equip their fleet and operate ACAS
II.

5.4. Lot statku powietrznego z niesprawnym ACAS II na pokładzie jest
dozwolony w FIR WARSZAWA zgodnie z listą minimalnego wyposażenia
wymaganego (MEL) dotyczącą ACAS II, sporządzoną przez właściwego
użytkownika tego statku powietrznego i zatwierdzoną przez władzę
lotniczą. Niesprawny ACAS II musi być wyłączony i zabezpieczony przed
włączeniem, a loty z niesprawnym ACAS II nie mogą odbywać się dłużej
niż przez 10 kolejnych dni od dnia stwierdzenia niesprawności włącznie.

Flight of an aircraft with unserviceable ACAS II on board is permitted
within the WARSZAWA FIR in accordance with ACAS II Minimum
Equipment List (MEL) provisions established by the appropriate aircraft’s
operator and approved by the aviation authority. The unserviceable
ACAS II must be deactivated and secured and it may not be flown for
more than 10 calendar days from the day of failure. 

5.5. Dodatkowe informacje i wskazówki dotyczące ACAS II w przestrzeni
powietrznej państw ECAC można uzyskać od:

Further information or guidance on any ACAS II matter associated with
flights within the airspace of ECAC Member States or elsewhere, may be
obtained from:

EUROCONTROL Network Manager
Safety Unit

EUROCONTROL Network Manager
Safety Unit

E-mail: acas@eurocontrol.int E-mail: acas@eurocontrol.int
www: http://www.eurocontrol.int/acas www: http://www.eurocontrol.int/acas

lub w Polsce: or in Poland:

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
Polska

Civil Aviation Authority
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
Poland

Tel.: +48-22-520-7239 Phone: +48-22-520-7239
Faks: +48-22-520-7269 Fax: +48-22-520-7269
E-mail: lol@ulc.gov.pl E-mail: lol@ulc.gov.pl
www: http://www.ulc.gov.pl www: http://www.ulc.gov.pl

6. ILS-LOC ILS-LOC
6.1. Wszystkie statki powietrzne zarejestrowane w Rejestrze cywilnych

statków powietrznych, wykonujące loty IFR i/lub podejścia precyzyjne w
FIR WARSZAWA, muszą być wyposażone w zmodernizowane
odbiorniki ILS-LOC i VOR spełniające wymagania ICAO zawarte w
Załączniku 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym -
Telekomunikacja lotnicza, tom I, paragrafy 3.1.4 i 3.3.8 oraz w
dokumencie EUROCAE ED-22B dla odbiorników VOR i ED-46B dla
odbiorników ILS/LOC.

All aircraft registered in Civil Aircraft Register conducting IFR flights and/
or precision approaches within the WARSZAWA FIR shall be equipped
with modernized ILS-LOC and VOR receivers. These receivers shall
comply with ICAO requirements described in Annex 10 to the
Convention on International Civil Aviation - Aeronautical
Telecommunications, Vol. I, para 3.1.4, 3.3.8 and in EUROCAE Doc ED-
22B (for VOR receivers) and ED-46B (for ILS-LOC receivers).
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7. FM IMMUNITY I ZAKŁÓCENIA FM IMMUNITY AND INTERFERENCES
7.1. Załogi statków powietrznych zobowiązane są do zgłaszania do organów

ruchu lotniczego wszelkich informacji dotyczących występowania
zakłóceń pracy odbiorników VHF/ILS-LOC/VOR z określeniem dnia,
godziny i rejonu ich występowania, wykorzystując formularz Post Flight
Report (AIP Polska, ENR 1.14) dostępny we wszystkich Biurach Odpraw
Załóg oraz na stronie www.ais.pansa.pl.

Aircraft crews are obliged to report to ATS units all cases concerning
interference on VHF/ILS-LOC/VOR radio equipment operations using
the form of Post-Flight Report published in AIP Poland, ENR 1.14,
available at all ATS Reporting Offices in Poland and on
www.ais.pansa.pl. The report shall contain a detailed description of date,
time and area where the interference occured.
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