
MIL AIP POLAND
AIRAC effective da
MIL ENR 1.15 PRZEPISY DOTYCZĄCE LOTÓW OAT
REGULATIONS FOR OAT FLIGHTS

1. ZASADY WYKONYWANIA LOTÓW OAT 1. OAT FLIGHT RULES
1.1 W operacyjnym ruchu lotniczym (OAT)

obowiązuje utrzymywanie wysokości:
1.1 Aircraft conducting OAT flights shall use:

- w poziomach lotu (FL) - na i powyżej poziomu
przejściowego według ciśnienia STD;

- flight levels (FL) – at and above the transition
level according to STD altimeter setting;

- bezwzględnej określanej w stopach (ft) według
ciśnienia QNH – na i poniżej wysokości
przejściowej.

- altitude expressed in feet (ft) at and below the
transition altitude according to QNH altimeter
setting.

1.2 W operacyjnym ruchu lotniczym (OAT)
obowiązuje stosowanie czasu UTC.

1.2 Aircraft conducting OAT flights shall use
Coordinated Universal Time (UTC).

1.3 W operacyjnym ruchu lotniczym (OAT)
obowiązują zasady wynikające z klasyfikacji
przestrzeni powietrznej opublikowane w AIP
Polska.

1.3 Aircraft conducting OAT flights shall apply the
rules resulting from the airspace classification as
published in AIP Poland.

1.4 Na każdy lot wojskowego statku powietrznego w
przestrzeni kontrolowanej wymagane jest
zezwolenie kontroli ruchu lotniczego
przekazywane przez służby ATC:

1.4 Any military flight within controlled airspace
requires an ATC clearance passed by ATC
services:

- drogą telefoniczną do Lotniskowego Ośrodka
Służb Ruchu Lotniczego (LOSRL) przed
startem lub

- by phone to the Aerodrome ATS Unit before
take-off or

- drogą radiową do dowódcy statku
powietrznego podczas lotu.

- by radio to the aircraft commander in flight.

1.5 Przelot wojskowego statku powietrznego jako
OAT może być wykonany przez wydzielone dla
potrzeb wojska i aktywne strefy/rejony za zgodą
organizatora lotów w tych strefach lub
właściwego organu dowodzenia i
naprowadzania.

1.5 An overflight of military aircraft as OAT may be
carried out through active areas segregated for
military purposes under the clearance of the
organizer of flights or relevant command and
control unit.

1.6  LOSRL uzgadnia każdy wylot z lotniska z: 1.6 The Aerodrome ATS Unit shall agree each
departure from the aerodrome with:

- OAT ACC i ODN – dla lotów w przestrzeni
kontrolowanej z wlotem do strefy;

- OAT ACC and CRC – for flights within
controlled airspace entering an area;

- OAT ACC – dla lotów w przestrzeni
kontrolowanej;

- OAT ACC – for flights within controlled
airspace;

- ODN – dla lotów do stref przylegających do
MCTR/MTMA.

- CRC – for flights entering areas adjacent to
MCTRs/MTMAs.

1.7 Uzgodnienie zawiera: 1.7 The agreement shall contain:
- czas startu; - take-off time;
- czas wyjścia na PKO; - time of exit at PKO;
- segmenty strefy i czas wykonania zadania. - area segments and duration of the task.
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1.8 Kontroler LOSRL informuje Biuro Odbraw Załóg
LOSRL o każdym starcie statku powietrznego.

1.8 The controller of the Aerodrome ATS Unit shall
inform the ARO of the Aerodrome ATS Unit on
any aircraft take-off.

1.9 Kontroler lotniska informuje Biuro Odbraw Załóg
LOSRL o czasach startów i lądowań statków
powietrznych.

1.9 The aerodrome controller shall inform the ARO
of the Aerodrome ATS Unit on aircraft take-off
and landing times.

2. LOTY Z PRĘDKOŚCIĄ NADDŹWIĘKOWĄ 2. SUPERSONIC FLIGHTS
2.1 Loty z prędkością naddźwiękową w przestrzeni

kontrolowanej wykonywane są zgodnie z zapi-
sami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie
zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy
niż 3 miesiące pod kontrolą ACC OAT.

2.1 Supersonic flights within controlled airspace are
conducted under the control of the OAT ACC in
accordance with the provisions of the Regulation
of the Minister of Infrastructure of 5 March 2019
on flight prohibitions and restrictions for terms
greater than 3 months.

2.2 Przekraczanie prędkości dźwięku i lot z prędko-
ścią naddźwiękową w przestrzeni kontrolowanej
może być wykonywany po uzyskaniu zezwolenia
ACC OAT.

2.2 Aircraft may exceed the speed of sound and fly
at supersonic speeds within controlled airspace
after obtaining an OAT ACC clearance.

2.3 Dowódca załogi informuje ACC OAT o
rozpoczęciu i zakończeniu lotu z prędkością
naddźwiękową (dotyczy również lotu próbnego).

2.3 The commander of the aircraft shall inform the
OAT ACC on the commencement and
completion of a supersonic flight (including test
flights).

3. LOTY GRUPOWE W PRZESTRZENI
KONTROLOWANEJ

3. FORMATION FLIGHTS WITHIN
CONTROLLED AIRSPACE

3.1 Loty grupowe w przestrzeni kontrolowanej
odbywają sie pod kontrolą ACC OAT.

3.1 Formation flights within controlled airspace are
conducted under the control of the OAT ACC.

3.2 ACC OAT nie zapewnia separacji i/lub
bezpiecznych odległości pomiędzy statkami
powietrznymi wykonującymi lot grupowy.

3.2 The OAT ACC does not provide separation and/
or safe distances between aircraft in formation
flights.

3.3 Loty grupowe wykonywane są w formacji: 3.3 Formation flights are performed in:
- standardowej – wszystkie statki powietrzne

utrzymują się w promieniu 1 NM i wysokości
+/- 100 ft od prowadzącego;

- standard formations – all aircraft remain within
a radius not grater than 1 NM horizontally and
+/- 100 ft vertically from the leader aircraft;

- niestandardowej – wszystkie statki powietrzne
jednego ugrupowania utrzymują się w zakresie
10 NM jeden za drugim w łańcuszku
radiolokacyjnym na tym samym poziomie.

- non-standard formations – all aircraft from one
formation remain within 10 NM in one line
radar trail at the same FL.

UWAGA NOTE
Podczas zniżania lub wznoszenia formacji
niestandardowej samoloty mogą znajdować się
na różnych wysokościach w jednej linii.

When descending or climbig, aircraft can be at
different altitudes in one line radar trail.

3.4 Kod transpondera w formacji standardowej
może być włączony tylko w samolocie
prowadzącego lub innym wyznaczonym ze
składu grupy. 

3.4 The SSR code within a non-standard formation
may be set only by the leader aircraft or another
aircraft designated from the formation.

3.5 ACC OAT może wydać inne instrukcje dotyczące
włączania transponderów. 

3.5 The OAT ACC may issue other SSR setting
instructions.
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3.6 Separacja pozioma od grupy statków
powietrznych wykonującej lot w formacji
standardowej w stosunku do innego ruchu
kontrolowanego jest zwiększona o 1 NM.

3.6 The horizontal separation between a group of
aircraft performing a non-standard formation
flight and another controlled traffic shall be
increased by 1 NM.

3.7 Jeżeli niemożliwe jest utrzymywanie
maksymalnie 10 NM odległości w formacji
niestandardowej pomiędzy statkami powie-
trznymi, to na polecenie ACC OAT wykonana
zostanie procedura Split i dalszy lot statków
powietrznych będzie kontynuowany oddzielnie.

3.7 If it is impossible to maintain a maximum
separation of 10 NM between aircraft within a
non-standard formation, a Split procedure will be
applied and the aircraft will continue the flight
separately.

3.8 Każdy statek powietrzny przekraczający limit
formacji standardowej włączy, bez polecenia
ACC OAT, transponder z kodem 2000 lub inny
określony przez ACC OAT.

3.8 Any aircraft exceeding the standard formation
limit shall set (without prior OAT ACC instruction)
the SSR code to 2000 or another one specified
by the OAT ACC.

3.9 Pilot prowadzący ma obowiązek zgłosić do ACC
OAT wykonywanie lub zamiar wykonania lotu w
formacji niestandardowej.

3.9 The leader pilot is obliged to report to the OAT
ACC that he is performing or intending to
perform a non-standard formation flight.

3.10 Przykładowy schemat lotu grupowego w formacji
standardowej.

3.10 Example of a standard formation flight.

Przykładowy schemat lotu grupowego w formacji standardowej/
Example of a standard formation flight

4. PROCEDURA JOIN-UP W PRZESTRZENI
KONTROLOWANEJ

4. JOIN-UP PROCEDURE WITHIN
CONTROLLED AIRSPACE

4.1 Procedura Join-Up jest realizowana pod kontrolą
radarową ACC OAT.

4.1 The Join-Up procedure is conducted under the 
radar control of the OAT ACC.

4.2 Procedurę Join-Up inicjuje pilot lub w celach
treningowych kontroler radarowy ACC OAT
Warszawa za zgodą pilota i dowódcy
ugrupowania.

4.2 The Join-Up procedure is initiated by a pilot or,
for training purposes, a controller of the
Warszawa OAT ACC with the consent of the
formation commander.

4.3 ACC OAT może zabronić wykonywania
procedury Join-Up z powodów bezpieczeństwa
ruchu lotniczego.

4.3 The OAT ACC may forbid the application of the
Join-Up procedure for air traffic safety.
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4.4 Za separacje pomiędzy statkami powietrznymi w
grupie podczas realizacji procedury Join-Up od
momentu osiągnięcia minimalnej separacji ATC
do sformowania grupy odpowiada dowódca
ugrupowania i załogi realizujące procedurę.

4.4 The commander of the formation and crews
conducting the Join-Up procedure are
responsible for the separation between the
aircraft in formation from the reaching of the
minimum ATC separation to the completing of
formation. 

5. PROCEDURA SPLIT W PRZESTRZENI
KONTROLOWANEJ

5. SPLIT PROCEDURE IN CONTROLLED
AIRSPACE

5.1 Procedura Split jest realizowana pod kontrolą
radarową ACC OAT.

5.1 The Split procedure is conducted under the
radar control of the OAT ACC.

5.2 Procedurę Split inicjuje dowódca ugrupowania
lub w celach treningowych kontroler radarowy
ACC OAT Warszawa za zgodą dowódcy
ugrupowania.

5.2 The Split procedure is initiated by the
commander of the formation or, for training
purposes, a controller of the Warszawa OAT
ACC with the consent of the the commander of
the formation.

5.3 Dowódca grupy odpowiada za utrzymanie
odpowiednich separacji w grupie do czasu
uzyskania separacji ATC.

5.3 The commander of the formation is responsible
for maintaining appropriate separations within
the formation until the minimum ATC separation
is reached.

5.4 Każdy statek powietrzny po oddzieleniu od
grupy musi:

5.4 Each aircraft after leaving the formation must:

- zostać zidentyfikowany; - be identified;
- mieć własny plan lotu (np. AFIL); - have its own flight plan (e.g. AFIL);
- otrzymać indywidualne zezwolenie kontroli na

dalszy lot.
- obtain a separate ATC clearance for further

flight.
6. WYKONYWANIE SPECJALNYCH LOTÓW

ROZPOZNAWCZYCH
6. SPECIAL RECONNAISSANCE FLIGHTS

6.1 ACC OAT zapewnia służby ruchu lotniczego dla
specjalnych lotów rozpoznawczych w CTA. 

6.1 The OAT ACC provides ATS to special
reconnaissance flights within the CTA.

6.2 Każdorazowo przed wykonaniem misji
rozpoznawczej pilot/organizator ustala
telefonicznie z ACC OAT warunki wykonywania
lotu. 

6.2 Each time, prior to a reconnaissance mission,
the pilot/organizer shall arrange by phone the
conditions of the flight with the OAT ACC.

6.3 ACC OAT może zaproponować inne warunki
wykonania lotu specjalnego niż pierwotnie
założone.

6.3 The OAT ACC may suggest other conditions of a
special flight than originally intended.

6.4 ACC OAT może zezwolić na lot z ograniczeniem
korespondencji radiowej, z wyjątkiem procedury
identyfikacji oraz sytuacji mogącej zagrozić
bezpieczeństwu ruchu lotniczego.

6.4 The OAT ACC may issue clearance for a flight
with radiotelephony communication reduced to
the identification procedure and situations which
may affect the air traffic safety.

7. WYKONYWANIE MISJI AWACS W
PRZESTRZENI KONTROLOWANEJ

7. AWACS MISSIONS IN CONTROLLED
AIRSPACE 

7.1 Misje AWACS są wykonywane w rejonach
opublikowanych w rozdziale MIL ENR 2.4, które
posiadają klasę przestrzeni kontrolowanej.

7.1 AWACS missions are carried out within regions
as published in MIL ENR 2.4 chapter, which are
assigned a controlled airspace class.

7.2 Podczas wykonywania misji AWACS pozostaje
pod kontrolą ACC OAT. 

7.2 When the missions are carried out the AWACS
remains under control of the OAT ACC.
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7.3 Podczas dolotu lub odlotu do/z rejonu misji
AWACS może pozostawać pod kontrolą ACC
OAT.

7.3 During arrival and departure to/from the region of
the mission the AWACS may remain under the
control of the OAT ACC.

7.4 Koordynacja lotów OAT odbywa się pomiędzy
ACC OAT a stanowiskami operacyjnymi
nawigatora AWACS na ustalonej częstotliwości
radiowej.

7.4 The coordination of OAT flights is carried out
between the OAT ACC and operations position
of the AWACS navigator on a specified
frequency.

7.5 Nawigator AWACS nie zapewnia służby kontroli
ruchu lotniczego w myśl przepisów ICAO i nie
zapewnia separacji GAT/OAT.

7.5 The AWACS navigator does not provide ATC in
accordance with ICAO regulations nor any GAT/
OAT separations.

7.6 Powyższe nie dotyczy lotów AWACS w ramach
ćwiczeń lotniczych wymagających rezerwacji
przestrzeni powietrznej.

7.6 The above provisions are not applicable to
AWACS flights conducted as part of exercises
involving airspace reservations.

8. ZNIŻANIE STATKU POWIETRZNEGO
PONIŻEJ FL 95 DO PRZESTRZENI
POWIETRZNEJ NIEKONTROLOWANEJ

8. AIRCRAFT DESCENT BELOW FL 95 INTO
UNCONTROLLED AIRSPACE

8.1 Zniżanie statku powietrznego poniżej FL 95 w
przestrzeń klasy G odbywa się na prośbę
dowódcy załogi.

8.1 An aircraft may descend below FL 95 into
uncontrolled airspace G class at the request of
the commander of the aircraft. 

8.2 ACC OAT informuje załogę o zakończeniu
kontroli radarowej na poziomie FL 95,
przekazuje częstotliwość odpowiedniego sektora
FIS.

8.2 The OAT ACC informs the crew on radar control
termination at FL 95 and gives the frequency of
the appropriate FIS sector.

8.3 Dowódca załogi samolotu wojskowego
zobowiązany jest znać i stosować reguły i
ograniczenia stosowane w przestrzeni
powietrznej klasy G.

8.3 The commander of a military aircraft is obliged to
be familiar with the Class G rules and restrictions
and apply them.

9. LOT W PRZESTRZENI KONTROLOWANEJ W
CZASIE STOSOWANIA ZAKŁÓCEŃ RADIO-
ELEKTRONICZNYCH (WRE) 

9. FLIGHT IN CONTROLLED AIRSPACE
DURING ELECTROMAGNETIC
INTERFERENCE (EW)

9.1 Podczas wykonywania misji WRE w przestrzeni
klasy C statek powietrzny pozostaje pod kontrolą
radarową ACC OAT Warszawa. 

9.1 When conducting an EW mission in Class C
airspace, an aircraft remains under the radar
control of the Warszawa OAT ACC.

10. PROCEDURA ZNIŻANIA Z DUŻĄ PRĘD-
KOŚCIĄ PIONOWĄ (COMBAT DESCENT) W
PRZESTRZENI KONTROLOWANEJ

10. COMBAT DESCENT PROCEDURE IN
CONTROLLED AIRSPACE

10.1 Zniżanie z dużą prędkością pionową może być
wykonane w przestrzeni kontrolowanej tylko pod
kontrolą ACC OAT.

10.1 A combat descent (high rate descent) shall be
performed in controlled airspace only under the
control of the OAT ACC.

10.2 Na każde zniżanie z dużą prędkością pionową
(combat descent) wykonywane w przestrzeni
kontrolowanej wymagane jest zezwolenie
kontroli ACC OAT.

10.2 Any combat descent in controlled airspace
requires a prior OAT ACC clearance.

11. PROCEDURA DYNAMICZNEGO NABORU
WYSOKOŚCI (ZOOM CLIMB)/WZNOSZENIE Z
DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ PIONOWĄ W
PRZESTRZENI KONTROLOWANEJ

11. ZOOM CLIMB PROCEDURE IN
CONTROLLED AIRSPACE

11.1 Wznoszenie z dużą prędkością pionową może
być wykonane w przestrzeni kontrolowanej tylko
pod kontrolą ACC OAT.

11.1 A zoom climb (high rate climb) may be
conducted in controlled airspace only under the
control of the OAT ACC.
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11.2 Na każde wznoszenie z dużą prędkością
pionową wykonywane w przestrzeni
kontrolowanej wymagane jest zezwolenie
kontroli ACC OAT. 

11.2 A prior OAT ACC clearance is required for zoom
climb to be conducted in controlled airspace.

12. PROCEDURA TANKOWANIA W POWIETRZU
(AIR TO AIR REFUELLING – AAR)

12. AIR-TO-AIR REFUELLING (AAR)

12.1 W FIR WARSZAWA tankowanie w powietrzu
odbywa się w wyznaczonych do tego strefach
tankowania.

12.1 Air-to-air refuelling in the WARSZAWA FIR is
conducted within specially designated AAR
areas.

12.2 Strefy tankowania są przestrzenią
niesklasyfikowaną.

12.2 The AAR areas are unclassified airspace.

12.3 Aktywne strefy tankowania nie mogą być
wykorzystywane przez innych użytkowników
niezwiązanych z tankowaniem i do innych celów.

12.3 Active AAR areas cannot be used by other
airspace users not involved in the refuelling and
for other purposes.

12.4 Wykorzystywanie stref tankowania ma priorytet
przed wykorzystaniem innych elastycznych
struktur przestrzeni powietrznej kolizyjnych ze
strefą tankowania, o ile Szefostwo SRL SZ RP
nie określi inaczej.

12.4 The use of AAR areas has priority over the use
of other flexible airspace structures colliding with
an AAR area, unless specified otherwise by the
Military Air Traffic Office of Polish Armed Forces.

12.5 Za zapewnienie bezpieczeństwa w strefie
tankowania odpowiada NN właściwego Punktu
Naprowadzania.

12.5 Provision of safety within an AAR area is the
responsibility of GCI of the relevant Control Post.

12.6 Zamówienie na rezerwację stref tankowania
należy składać do Szefostwa SRL SZ RP na nr
faksu +48-261-821-782 lub e-mail:
asm1.matso@ron.mil.pl z wyprzedzeniem co
najmniej trzech dni roboczych, zgodnie ze
wzorem umieszczonym na stronie MIL ENR
1.15-23.

12.6 Orders for AAR areas shall be submitted to the
Military Air Traffic Office of Polish Armed Forces
by fax to +48-261-821-782 or by e-mail to
asm1.matso@ron.mil.pl at least 3 working days
in advance according to the template placed on
page MIL ENR 1.15-23.

12.7 AMC Polska umieszcza strefy tankowania w
AUP.

12.7 AMC Poland places the AAR areas in the AUP.

12.8 Dolot do strefy tankowania odbywa się na
podstawie złożonego planu lotu (FPL) jako OAT
i na łączności z OAT ACC.

12.8 An arrival to an AAR area is conducted in
accordance with the filed flight plan (FPL) as
OAT and maintaining radio communication with
OAT ACC.

12.9 Aktywacja stref tankowania dokonywana jest w
ASM-3 przez OAT ACC po nawiązaniu łączności
z tankowcem przy przekraczaniu granicy FIR
EPWW, a dezaktywacja po opuszczeniu strefy
przez tankowiec.

12.9 The AAR areas are activated by OAT ACC in
ASM-3 after establishing radio communication
with a tanker aircraft while crossing the EPWW
FIR boundary and the areas are deactivated
when the tanker leaves the area.

12.10 OAT ACC na granicy strefy tankowania
przekazuje załogi na częstotliwość NN
właściwego Punktu Naprowadzania, chyba że
współpracujące organy uzgodnią inne miejsce.

12.10 Crews are directed to the frequency of GCI of
the relevant Control Post over AAR area
boundary by OAT ACC, unless the cooperating
units agree on other location.

12.11 Tankowanie w strefie tankowania odbywa się na
łączności z NN właściwego Punktu
Naprowadzania.

12.11 Air-to-air refuelling within an AAR area is carried
out maintaining radio communication with GCI of
the relevant Control Post.
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12.12 NN właściwego Punktu Naprowadzania po
zakończonym tankowaniu przekazuje statki
powietrzne na łączność z OAT ACC na granicy
strefy, chyba że współpracujące organy
uzgodnią inne miejsce.

12.12 GCI of the relevant Control Post directs the
aircraft to OAT ACC frequency over the area’s
boundary after the refuelling has been
completed, unless the cooperating units agree
on other location.

12.13 Po zakończonym tankowaniu i wyjściu ze strefy
tankowania dolot do MCTR/MTMA lotniska
lądowania lub do granicy FIR EPWW odbywa się
na podstawie złożonego planu lotu jako OAT i na
łączności z OAT ACC.

12.13 After completing the refuelling and exiting the
AAR area, an arrival at the MCTRs/MTMAs of
the landing aerodrome or the EPWW FIR
boundary is carried out in accordance with the
filed flight plan as OAT and maintaining radio
communication with OAT ACC.

13. LOTY PRÓBNE 13. TEST FLIGHTS
13.1 Loty próbne odbywają się wg procedur

określonych dla lotów specjalnych OAT
uzgodnionych w „Porozumieniu o współpracy
operacyjnej pomiędzy Polską Agencją Żeglugi
Powietrznej a Szefostwem Służby Ruchu
Lotniczego Sił Zbrojnych RP w sprawie
wykonywania lotów wojskowych statków
powietrznych w ruchu OAT”. 

13.1 Test flights are conducted in accordance with
procedures for OAT special flights as agreed in 
“Agreement on Operational Cooperation
between Polish Air Traffic Services Agency and 
Military Air Traffic Service Office of the Polish
Armed Forces” on conducting OAT aircraft
flights.

14. LOTY DO/ZE STREF TSA/TRA, MCTR/MTMA 14. FLIGHTS TO/FROM TSAs/TRAs, MCTRs/
MTMAs

14.1 Wykonywanie lotów do/z stref (TSA//TRA) i/lub
MCTR/MTMA wykazanych w MIL ENR 2.3 oraz
do/z EA odbywa się przez wyznaczone punkty
koordynacyjne (PKO) lub inne punkty na granicy
strefy uzgodnione między współpracującymi
organami, jeżeli PKO nie zostały wyznaczone.

14.1 Flights to/from areas (TSAs/TRAs) and/or
MCTRs/MTMAs listed in MIL ENR 2.3 and to/
from EAs are conducted over designated OAT
Coordination Points (PKOs) or other points at
the area border agreed between cooperating
units if PKOs have not been established.

14.2 Wykaz PKO jest zawarty w MIL ENR 2.3. 14.2 The list of PKOs is contained in MIL ENR 2.3.
14.3 PKO dla EA wyznaczanych w CTA są

wprowadzane przez Zespół Planowania
Ćwiczeń Lotniczych PAŻP na wniosek
organizatora przedsięwzięcia lotniczego i po
akceptacji przez OAT ACC.

14.3 PKOs for EAs designated within the Control
Area are established by the PANSA Aeronautical
Exercise Planning Division on application by the
organizer of an aeronautical event and on
acceptance by the OAT ACC.

UWAGA NOTE
Jeżeli EA pokrywa się z granicami poziomymi
strefy TSA/TRA, można wykorzystać istniejące
już punkty koordynacyjne w danej TSA/TRA.

If an EA coincides with the lateral limits of a TSA/
TRA, already available coordination points can
be utilized within a TSA/TRA.

14.4 Załoga przed wylotem z MCTR/MTMA
nawiązuje łączność odpowiednio z OAT ACC,
APP, FIS lub PN/ODN/AWACS i wykonuje lot do
strefy po trasie z wyjściem nad PKO lub inny
punkt na granicy strefy uzgodniony między
współpracującymi organami, jeżeli PKO nie
zostały wyznaczone.

14.4 Before entering an MCTRs/MTMAs, a crew shall
establish communication with OAT ACC, APP,
FIS or CP/CRC/AWACS, perform flight to the
area along the route to exit at a PKO or another
point at the border agreed between the
cooperating units if no PKOs have been
established.
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14.5 Po przekazaniu statku powietrznego/grupy na
łączność do OAT ACC minimalna separacja
zapewniana przez PN/ODN/AWACS/LOSRL z
innym ruchem lotniczym w TSA/TRA/MCTR/
MTMA wynosi: 

14.5 After an aircraft/group of aircraft has been
transferred to the OAT ACC, the minimum
separation from another traffic within TSAs/
TRAs/MCTRs/MTMAs provided by CP/CPC/
AWACS/Aerodrome ATS Unit shall be:

- pozioma – 10 NM lub - lateral – 10 NM or
- pionowa – 1000 ft do FL 285 lub 2000 ft

powyżej FL 285. 
- vertical – 1000 ft up to FL 285 or 2000 ft above

FL 285.
OAT ACC i PN/ODN/AWACS w bezpośredniej
koordynacji mogą uzgodnić inne warunki
przekazania łączności i odpowiedzialności nad
statkiem powietrznym.

The OAT ACC and CP/CPC/AWACS can agree
through direct coordination other conditions of
the transfer of frequency and control.

14.6 Na wniosek OAT ACC lub dowódcy załogi
wykonującej zadania w strefie, w której
zapewniana jest służba kontroli ruchu lotniczego
oraz po uzyskaniu zgody dowódcy załogi statku
powietrznego wykonującego lot trasowy w ruchu
OAT przez taką strefę, OAT ACC może
przeprowadzić trening z wykonywania LAH.

14.6 On application by the OAT ACC or commander
of the air crew carrying out missions within an
area, where ATC service is provided, and on
acceptance by the commander of the aircraft
carrying out an OAT en-route flight through such
an area, the OAT ACC can conduct a training in
aerial escort.

14.7 PROCEDURY LOTÓW DO TSA/TRA 14.7 PROCEDURES FOR FLIGHTS TO TSAs/TRAs
14.7.1 OAT ACC przekazuje do PN/ODN/AWACS: 14.7.1 The OAT ACC shall pass to CP/CRC/AWACS:

- pozycję statku powietrznego/PKO, - aircraft position/PKO,
- znak wywoławczy, - call sign,
- liczbę statków powietrznych i status formacji, - number of aircraft and formation status,
- kod transpondera statku powietrznego/grupy, - transponder code (squawk) of the aircraft/

formation,
- oczekiwany czas i FL nad PKO, - expected time and FL at PKO,
- informacje dodatkowe. - additional information.

14.7.2 Przekazanie odpowiedzialności nad statkiem
powietrznym do PN/ODN/AWACS następuje na
granicy TSA/TRA/EA. 

14.7.2 The control of aircraft shall be transferred to CP/
CRC/AWACS at the border of a TSA/TRA/EA.

14.7.3 Współpracujące organy mogą ustalić inne
miejsce przekazania odpowiedzialności nad
statkiem powietrznym w zależności od sytuacji
operacyjnej. 

14.7.3 The cooperating units can specify another place
at which the control of aircraft will be transferred
depending on the operational situation.
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AIRAC effective da
Schemat wykonywania lotów do TSA/TRA/EA/
Pattern of flights to TSAs/TRAs/EAs

UWAGA NOTE
Punkty a) i b) są punktami oznaczającymi
orientacyjną pozycję, z której statek powietrzny
może być skierowany do wykonania dalszej fazy
lotu z pominięciem PKO. PN/ODN/AWACS
może ustalić z OAT ACC inny punkt wejścia do
strefy.

Points a) and b) mark the approximate position,
from which an aircraft can be directed to the
subsequent phase of flight avoiding a PKO. CP/
CRC/AWACS can specify together with the OAT
ACC another point at which the aircraft is to
enter the area.

14.8 PROCEDURA OPUSZCZENIA TSA/TRA/EA 14.8 PROCEDURE FOR EXITING TSAs/TRAs/EAs
14.8.1 PN/ODN/AWACS po zakończeniu zadania

kieruje statek powietrzny/grupę z kursem na
PKO planowany w trasie lotu i przekazuje do
OAT ACC informacje:

14.8.1 CP/CRC/AWACS shall, after the completion of a
mission, direct an aircraft/aircraft group to the
PKO planned in the route and pass to the OAT
ACC:

- czas zakończenia zadania, - time of the mission completion,
- pozycja statku powietrznego (o ile to możliwe), - aircraft position (if possible),
- ilość statków powietrznych w grupie. - number of aircraft in the formation.

14.8.2 OAT ACC przekazuje do PN/ODN/AWACS
warunki opuszczenia strefy dla każdego statku
powietrznego/grupy, podając:

14.8.2 The OAT ACC shall pass to CP/CRC/AWACS
the conditions under which the area will be
exited by each aircraft:

- PKO odlotu lub kurs odlotowy, - departure PKO or departure heading,
- poziom lotu, - flight level,
- numer transpondera (jeżeli inny niż w FPL lub

AFIL),
- transponder code (if other than that specified

in FPL or AFIL),
- nazwę i częstotliwość organu przyjmującego

kontrolę nad statkiem powietrznym.
- name and frequency of the unit taking over the

control of the aircraft.
14.8.3 PN/ODN/AWACS akceptuje warunki zawarte w

punkcie 14.8.2 lub proponuje inne.
14.8.3 CP/CRC/AWACS shall accept the conditions

referred to in 14.8.2 or suggest other ones.
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14.8.4 PN/ODN/AWACS odpowiada za
bezpieczeństwo i separowanie innego ruchu w
strefie od statków powietrznych opuszczających
strefę zgodnie z zaakceptowanymi warunkami
podanymi w punkcie 14.8.2 i separacjami
zgodnymi z punktem 14.5.

14.8.4 CP/CRC/AWACS is responsible for providing
security and separation of other traffic within an
area from aircraft exiting the area in accordance
with the accepted conditions referred to in 14.8.2
and separation in accordance with 14.5.

14.8.5 W przypadku odlotu kilku statków powietrznych/
grup w tym samym czasie OAT ACC przydziela
im różne poziomy lotu w celu utrzymania
separacji pionowej.

14.8.5 In case several aircraft depart at the same time,
the OAT ACC shall allocate them different flight
levels to provide vertical separation.

14.8.6 PN/ODN/AWACS nakazuje pilotowi przyjęcie
uzgodnionych warunków i przekazuje do OAT
ACC odpowiedzialność nad statkiem
powietrznym zgodnie z punktem 14.8.2 lub
14.8.3.

14.8.6 CP/CRC/AWACS shall order the pilot to perform
flight under the agreed flight conditions and
transfer the control of the aircraft to the OAT
ACC in accordance with 14.8.2 or 14.8.3.

14.8.7 OAT ACC odpowiada za utrzymanie przez załogi
uzgodnionych warunków opuszczenia strefy.

14.8.7 The OAT ACC is responsible for ensuring that air
crews maintain the agreed conditions of exiting
the area.

14.8.8 OAT ACC wydaje pilotowi zezwolenie na wlot w
przestrzeń kontrolowaną.

14.8.8 The OAT ACC shall clear the pilot to enter
controlled airspace.

14.8.9 Jeżeli do czasu osiągnięcia PKO warunki
opuszczenia strefy nie zostaną przekazane, pilot
wykonuje oczekiwanie w kręgu nad PKO do
czasu otrzymania warunków zezwolenia.

14.8.9 If conditions under which the area is to be exited
have not been provided, the pilot shall perform a
holding procedure at the PKO until he receives
them.

Schemat wykonania odlotów ze strefy TSA/TRA/EA/
Pattern of departures from TSAs/TRAs/EAs
AIRAC effective date
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AIRAC effective da
UWAGA NOTE
Punkty a), b) i c) są punktami oznaczającymi
orientacyjną pozycję, z której statek powietrzny
może być skierowany do wykonania dalszej fazy
lotu z pominięciem PKO. PN/ODN/AWACS
może ustalić z OAT ACC inny punkt wyjścia ze
strefy.

Points a), b), c) mark the approximate position,
from which an aircraft can be directed to the
subsequent phase of flight avoiding the PKO.
CP/CRC/AWACS can agree with the OAT ACC
another area exit point.

14.9 PROCEDURA ODLOTU Z MCTR/MTMA 14.9 PROCEDURE FOR DEPARTURE FROM A
MCTR/MTMA

14.9.1 OAT ACC przekazuje do LOSRL zezwolenie na
wejście w przestrzeń kontrolowaną przez
określony PKO.

14.9.1 The OAT ACC shall pass to the Aerodrome ATS
Unit the clearance to enter controlled airspace
via a specified PKO.

UWAGA NOTE
Zezwolenie na odlot z lotniska EPKS jest
przekazywane z OAT ACC do APP POZNAŃ.

Clearance to depart from EPKS aerodrome is
passed from the OAT ACC to POZNAŃ APP.

14.9.2 Kontroler APP/TWR przekazuje statek
powietrzny/grupę na łączność i
odpowiedzialność do OAT ACC nie później niż
nad PKO i nie wyżej niż na poziomie lotu
przekazanym w zezwoleniu.

14.9.2 The APP/TWR controller shall transfer the
control of aircraft/formation of aircraft to the OAT
ACC not later than at the PKO and not higher
than at the flight level specified in the clearance.

14.9.3 Załoga otrzymuje zezwolenie od OAT ACC
poprzez kontrolera TWR/APP przed startem lub
po zakończeniu zadania w MCTR/MTMA.

14.9.3 The air crew shall receive the clearance from the
OAT ACC through the TWR/APP before take-off
or after completing a mission within the MCTRs/
MTMAs.

Jeżeli do czasu osiągnięcia PKO zezwolenie na
wejście w CTA nie zostanie wydane, pilot
oczekuje w kręgu nad PKO utrzymując się w
granicach MCTR/MTMA do czasu otrzymania
dalszych instrukcji od OAT ACC.

If, until reaching the PKO, a clearance to enter
the CTA has not been issued, the pilot shall hold
in a circuit at the PKO within the MCTRs/MTMAs
boundaries until he receives further instructions
from the OAT ACC.

14.9.4 LOSRL utrzymuje separację poziomą minimum
10 NM lub pionową minimum 1000 ft pomiędzy
własnym ruchem lotniczym a odlatującym
statkiem powietrznym/grupą przekazywanym
pod kontrolę OAT ACC.

14.9.4 The Aerodrome ATS Unit shall ensure a lateral
separation minimum of 10 NM or vertical
separation minimum of 1000 ft between its own
air traffic or departing aircraft/formation of aircraft
transferred to the OAT ACC.
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Schemat odlotów z MCTR/MTMA/
Pattern of departures from a MCTR/MTMA

UWAGA NOTE
Punkty a), b) i c) są punktami oznaczającymi
orientacyjną pozycję, z której statek powietrzny
może być skierowany do wykonania dalszej fazy
lotu z pominięciem PKO. PN/ODN/AWACS
może ustalić z OAT ACC inny punkt wyjścia z
MCTR/MTMA.

Points a), b), c) mark the approximate position,
from which an aircraft can be directed to carry
out the subsequent phase of flight avoiding a
PKO. CP/CRC/AWACS can agree with the OAT
ACC another MCTR/MTMA exit point.

14.10 PROCEDURA DOLOTU DO MCTR/MTMA 14.10 PROCEDURE OF ARRIVAL AT A MCTR/MTMA
14.10.1 OAT ACC przekazuje do LOSRL na 10 min

przed wlotem lub niezwłocznie jeżeli czas dolotu
do granicy MCTR/MTMA jest krótszy podając:

14.10.1 The OAT ACC shall pass to the Aerodrome ATS
Unit the following information 10 minutes before
the entry or immediately if the time of reaching
the MCTR/MTMA boundary is shorter:

- znak wywoławczy, - call sign,
- liczbę statków powietrznych i status formacji, - number of aircraft and formation status,
- kody transpondera statku powietrznego/grupy, - transponder code (squawk) of the aircraft/

formation of aircraft,
- oczekiwany czas oraz FL nad PKO, - expected time and FL at the PKO,
- informacje dodatkowe. - additional information.

14.10.2 Przekazanie na łączność i odpowiedzialność do
LOSRL następuje na granicy MCTR/MTMA,
chyba że współpracujące organy uzgodniły
inaczej.

14.10.2 The transfer of control to the Aerodrome ATS
Office shall take place at the MCTR/MTMA
boundary unless the cooperating units have
specified otherwise.
AIRAC effective date
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AIRAC effective da
Schemat dolotów do MCTR/MTMA
Pattern of arrivals at the MCTR/MTMA

Rysunek przedstawia ideę procedury podejścia do lądowania. Rzeczywista procedura może znacznie odbiegać od
przedstawionej w zależności od lotniska, rodzaju procedury, urządzeń radionawigacyjnych, warunków meteorologicznych i
bieżącej systuacji operacyjnej./
The figure depicts an idea of landing approach procedure. The actual procedure can considerably vary from this one
depending on the aerodrome, type of procedure, radio navigation facilities, weather conditions and current operational
situation.

UWAGA NOTE
Punkty a) i b) są punktami oznaczającymi
orientacyjną pozycję, z której statek powietrzny
może być skierowany do wykonania dalszej fazy
lotu z pominięciem PKO. PN/ODN/AWACS
może ustalić z OAT ACC inny punkt wejścia do
MCTR/MTMA.

Points a) and b) mark the approximate position,
from which an aircraft can be directed to carry
out the subsequent part of flight avoiding the
PKO. CP/CRC/AWACS can agree with the OAT
ACC another MCTR/MTMA entry point.

14.11 LOTY W RAMACH ĆWICZEŃ LOTNICZYCH 14.11 EXERCISE FLIGHTS
14.11.1 Przestrzeń powietrzna na potrzeby realizacji

ćwiczeń lotniczych jest wydzielana przez OPS
PAŻP.

14.11.1 The airspace for the purposes of aeronautical
exercises is segregated by the PANSA Strategic
Planning Unit.

14.11.2 Lot do/z rejonu ćwiczeń w obszarze
kontrolowanym (CTA) odbywa się pod kontrolą
OAT ACC.

14.11.2 A flight to and from the exercise area within the
Control Area (CTA) shall be carried out under the
control of the OAT ACC.

14.11.3 Dodatkowa informacja dotycząca wykonywania
lotów jest przekazywana przez SSRL do PAŻP
nie później niż 24 godziny przed planowanym
rozpoczęciem ćwiczenia.

14.11.3 Additional information regarding the carrying out
of flights is passed by the SSRL to PANSA not
later than 24 hours in advance of the planned
commencement of an exercise.

Informacja taka musi zawierać: Such information shall include:
- kryptonimy PN i częstotliwości pracy PN/ODN/

AWACS,
- code names of CPs and frequencies of

operation of CP/CRC/AWACS,
- planową tabelę lotów, - schedule of flights,
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

AIRAC
te
MIL ENR 1.15-13

09 SEP 2021
 AMD
T 134



MIL AIP POLAND
- inne informacje na wniosek OAT ACC. - other information provided at the request of the
OAT ACC.

14.11.4 Doloty i wyloty z rejonu ćwiczeń należy
planować przez stałe punkty PKO lub inne,
uzgodnione pomiędzy OPS i SSRL. 

14.11.4 Arrivals and departures from an exercise area
shall be planned via constant PKOs or other
points agreed between the PANSA Strategic
Planning Unit and the SSRL.

14.11.5 Planowany punkt wlotowy do rejonu ćwiczeń nie
może być równocześnie punktem wylotowym.

14.11.5 A planned EA entry point cannot be an exit point
at the same time.

14.11.6 Wloty i wyloty do/z rejonu ćwiczeń mogą
odbywać się po dokonaniu koordynacji
pomiędzy OAT ACC i PN/ODN/AWACS.

14.11.6 Entries and exits to/from the exercise area can
take place after coordination between the OAT
ACC and CP/CRC/AWACS.

Koordynacja powinna zawierać: A coordination shall cover:
- znak wywoławczy, - call sign,
- kod transpondera, - transponder code,
- poziom lotu – obecny, wlotowy/wylotowy, - flight level – current, entry/exit,
- liczbę statków powietrznych w formacji, - number of aircraft in the formation,
- pozycję statku powietrznego/PKO, - aircraft position/PKO,
- kurs, - heading,
- czas, - time,
- organ i częstotliwość. - unit and frequency.

14.11.7 Nawigator PN/ODN/AWACS przekazuje do OAT
ACC statek powietrzny odseparowany od innego
ruchu w strefie zgodnie z punktem 14.5.

14.11.7 The CP/CRC/AWACS navigator shall transfer
the aircraft to the OAT ACC separated from other
traffic within the area in accordance with 14.5.

14.11.8 Załoga odlatująca z rejonu ćwiczeń przy
nawiązaniu łączności z OAT ACC podaje:

14.11.8 An air crew departing from an exercise area
shall, when establishing communication with the
OAT ACC, report:

- znak wywoławczy, - call sign,
- kod transpondera, - transponder code,
- obecny oraz planowany dla RTB poziom lotu, - current and planned flight level for return to

base,
- liczbę statków powietrznych w formacji z

podaniem czy lot wykonywany jest w formacji
standardowej czy w niestandardowej.

- number of aircraft in the formation and
information on whether the flight is carried out
in a standard or non-standard formation.

15. SYTUACJE AWARYJNE W LOTACH OAT 15. EMERGENCY SITUATIONS IN OAT FLIGHTS
15.1 POZOSTAŁOŚĆ PALIWA 15.1 FUEL REMAINING
15.1.1 Na żądanie OAT ACC pilot zgłasza pozostałość

paliwa, podając:
15.1.1 At the request of the OAT ACC, the pilot shall

report the amount of fuel remaining providing:
- pozostałość paliwa w tonach na zapytanie:

“Report fuel state”,
- the amount of fuel remaining in tonnes at the

request: “Report fuel state”,
- pozostały czas lotu na zapytanie: “Report

endurance” lub, używając frazeologii “Bingo
plus...”.

- the remaining flying time at the request:
“Report fuel endurance” or using the
phraseology “Bingo plus ...”.

15.1.2 Pilot ma obowiązek zgłosić pozostałość paliwa
“Bingo” lub “Minimum fuel” przy pierwszym
nawiązaniu łączności lub natychmiast po
zaistnieniu takiego zdarzenia.

15.1.2 The pilot is obliged to report the amount of fuel
remaining “Bingo” or “Minimum fuel” on first
radio contact or immediately after the
occurrence of such event.
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AIRAC effective da
15.1.3 Pilot zgłasza “Emergency fuel” oraz włącza kod
transpondera 7700 i przekazuje dodatkowe
informacje dotyczące:

15.1.3 The pilot shall report “Emergency fuel” and set
the transponder to code 7700 and provide
additional information regarding:

- własnych zamierzeń, np. wyboru lotniska
lądowania,

- own intention or chosen landing aerodrome,

- żądanej (potrzebnej) pomocy, - requested (needed) help,
- wymaganego poziomu lotu, - required flight level,
- wymagań odnośnie procedury podejścia do

lądowania i przygotowania lotniska.
- requirements for approach procedure and

aerodrome preparation.
15.2 UTRATA ŁĄCZNOŚCI 15.2 COMMUNICATION FAILURE
15.2.1 W przypadku utraty łączności w wydzielonym

elemencie przestrzeni (TSA, TRA, EA) pilot:
15.2.1 In the case of communication failure within a

segregated airspace element (TSA, TRA, EA),
the pilot shall:

- podejmuje próbę nawiązania łączności z
innym organem ATS,

- attempt to establish radio contact with another
ATS unit,

- ustawia kod transpondera 7600, - set the transponder to code 7600,
- wykonuje lot do PKO, - perform flight to a PKO,
- nad PKO wykonuje oczekiwanie w kręgu, - hold in a circle at the PKO,
- odlatuje znad PKO minimum po 7 minutach,

licząc od czasu włączenia kodu transpondera
7600 (jeśli pozostałość paliwa to umożliwia),

- depart from the PKO at least after 7 minutes
following the time the transponder is set to
Code 7600 (if the remaining fuel amount
enables this),

- opuszcza strefę (TSA, EA) wykonując lot
zgodnie ze złożonym FPL.

- exit the area (TSA, EA) performing flight in
accordance with the filed FPL.

15.2.2 Procedura dodatkowa w przypadku pracy tylko
za pomocą fali nośnej radiostacji

15.2.2 Additional procedure applied when utilizing the
radio station carrier wave only

Naciśnięcie przycisku nadawania radiostacji
oznacza:

Pressing the radio station transmission button
shall mean:

- 1 naciśnięcie = yes (tak), - 1 click = yes,
- 2 naciśnięcia = no (nie), - 2 clicks = no,
- 3 naciśnięcia = say again (powtórz), - 3 clicks = say again,
- (....) Kod Morse’a litera H (Morse code letter H

= for homing /RTB/),
- (....) Morse Code letter H = for homing/RTB

- długie wciśnięcie wskazuje zakończenie lub
przerwanie wcześniejszej procedury lub
instrukcji,

- long click – indicates the completion or
suspension of the previous procedure or
instruction,

- (…..) Kod Morse’a litera X (Morse code letter
X) – wskazuje dodatkową awarię/
niebezpieczeństwo.

- (.....)Morse Code letter X – indicates an
additional failure/distress.

15.2.3 Przykładowa frazeologia lotnicza, którą można
wykorzystać podczas procedur niebezpie-
czeństwa:

15.2.3 Examples of aviation phraseology to be used
during distress procedures:

- Can you maintain height/altitude/flight level? - Can you maintain height/altitude/flight level?
- Can you make a normal recovery? - Can you make a normal recovery?
- Can you make a normal approach to land? - Can you make a normal approach to land?
- Do you have a casualty on board? - Do you have a casualty on board?
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- Do you have hydraulic failure? - Do you have hydraulic failure?
- Do you have electrical failure? - Do you have electrical failure?
- Do you have fuel failure? - Do you have fuel failure?
- Do you have oxygen failure? - Do you have oxygen failure?
- Do you have engine failure? - Do you have engine failure?

15.3 AWARIA TRANSPONDERA 15.3 TRANSPONDER FAILURE
15.3.1 W przypadku odlotu z MCTR/MTMA wejście w

CTA jest zabronione. OAT ACC wydaje
instrukcję przerwania zadania i powrotu na
lotnisko.

15.3.1 When departing from a MCTR/MTMA it is
forbidden to enter the CTA.

15.3.2 OAT ACC przekazuje statek powietrzny na
łączność z LOSRL.

15.3.2 The OAT ACC shall transfer the aircraft to the
Aerodrome ATS Unit.

UWAGA NOTE
Punkt 15.3.1 nie dotyczy misji Air Policing na
sygnał ALFA.

Point 15.3.1 does not apply to Air Policing
missions at the signal ALFA.

15.3.3 W przypadku awarii transpondera w TSA, TRA
lub EA pilot powinien dołączyć do statku
powietrznego wyposażonego w sprawny
transponder i w takiej formacji wykonać wylot ze
strefy i lot w przestrzeni kontrolowanej.

In the event of a transponder failure within a
TSA, TRA or EA, the pilot shall join an aircraft
equipped with a functioning transponder and
perform exit from the area and flight within
controlled airspace in this formation.

15.3.4 Jeżeli wykonanie lotu z innym statkiem
powietrznym wyposażonym w sprawny
transponder jest niemożliwe:

15.3.4 If it is impossible to perform flight with another
aircraft equipped with a functioning transponder:

a) Pilot zgłasza awarię transpondera do OAT ACC, a) The pilot shall report the failure to the OAT ACC,
b) OAT ACC wydaje zezwolenie na przelot na

najniższym dostępnym poziomie w przestrzeni
kontrolowanej lub na innej wysokości
skoordynowanej z GAT ACC w kierunku lotniska
docelowego.

b) The OAT ACC shall issue a clearance to perform
flight at the lowest available flight level or at
another altitude coordinated with the GAT ACC
to the destination aerodrome.

c) OAT ACC przekazuje pilota na łączność do APP/
TWR lub LOSRL po przekroczeniu granicy
MCTR/MTMA lub TMA, w oparciu o meldunki
pozycyjne pilota oraz informacje z Ośrodka
Zobrazowania i Nadzoru Przestrzeni Powietrznej
(OZiNPP) i APP.

c) The OAT ACC shall transfer the pilot to the
frequency of APP/TWR or Aerodrome ATS Unit
after crossing the MCTR/MTMA or TMA
boundary basing on the pilot’s position reports
and information from the Airspace Presentation
and Monitoring Centre (OZiNPP) and APP.

d) Zniżanie następuje w MCTR/MTMA lub TMA w
oparciu o informację z radarów pierwotnych i
meldunki pilota.

d) Descent is performed within a MCTR/MTMA or
TMA basing on the information from primary
radars and the pilot’s reports.

e) W przypadku konieczności zniżania poza TMA
lub MCTR/MTMA, OAT ACC koordynuje z GAT
ACC bezpieczny rejon zniżania w oparciu o
meldunki pozycyjne pilota oraz informacje z
OZiNPP.

e) In case a descent outside a TMA or MCTR/
MTMA is necessary, the OAT ACC shall
coordinate with the GAT ACC a safe area for
descent basing on the pilot’s position reports and
information from the Airspace Presentation and
Monitoring Centre.

15.4 PROCEDURA EMERGENCY WITH CHASE 15.4 EMERGENCY WITH CHASE PROCEDURE
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15.4.1 W sytuacji awaryjnej stosowana jest
obowiązkowa asysta drugiego statku
powietrznego.

15.4.1 In an emergency situation, an obligatory aerial
escort by another aircraft is provided.

15.4.2 Zawsze asystuje tylko jeden statek powietrzny
(„chaser”), wykonując lot za statkiem
powietrznym znajdującym się w sytuacji
awaryjnej. 

15.4.2 Only one aircraft (chaser) shall carry out the
escort by flying behind the aircraft in emergency.

15.4.3 “Chaser” może znajdować się w odległości do
1000 ft od statku powietrznego asystowanego. 

15.4.3 The chaser can be at a minimum distance of
1000 ft from the escorted aircraft.

15.4.4 Nad lotniskiem “chaser” zniża się do
maksymalnie 100 ft i wykonuje odejście na
drugie zajście lub na inne lotnisko zgodnie z
zezwoleniem ATS.

15.4.4 Above the aerodrome, the chaser shall descend
to a maximum of 100 ft and go around for
another approach or another aerodrome as per
ATC clearance.

15.5 PROCEDURA LOST WINGMAN 15.5 LOST WINGMAN PROCEDURE
15.5.1 W przypadku awaryjnego (nieplanowanego)

rozluźnienia ugrupowania załogi wykonują
manewry zgodnie z poniższą procedurą.

15.5.1 In the event of an emergency (not planned)
loosening of a formation, air crews shall perform
manoeuvres in accordance with the following
procedure.

Przykładowa procedura rozluźnienia ugrupo-
wania 4 statków powietrznych (A, B, C, D):

Example of procedure for loosening a formation
of 4 aircraft (A, B, C, D):

- A – kontynuuje lot po prostej; - A – shall continue flight straight ahead,
- B – skręca w prawo z przechyleniem 20° przez

20 sekund i wraca na kurs;
- B – shall turn right with a bank of 20° for 20

seconds and resume its own course,
- C – skręca w lewo z przechyleniem 20° przez

20 sekund i wraca na kurs;
- C – shall turn left with a bank of 20° for 20

seconds and resume its own course,
- D – skręca w lewo z przechyleniem 30° przez

30 sekund i wraca na kurs.
- D – shall turn left with a bank of 30° for 30

seconds and resume its own course.
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Schemat wykonania procedury Lost Wingman/
Pattern of the Lost Wingman procedure

15.5.2 Dowódca ugrupowania w takiej sytuacji
natychmiast włącza kod transpondera 7700 i
informuje OAT ACC o zamiarach grupy.

15.5.2 The formation commander shall in such situation
immediately set the transponder code to 7700
and inform the OAT ACC on the formation’s
intensions.

OAT ACC, po rozluźnieniu szyku, przydziela
indywidualne kody transponderów poszcze-
gólnym statkom powietrznym i wydaje
zezwolenia na kontynuowanie lotu pojedynczo z
zachowaniem separacji ATC.

The OAT ACC, after the loosening of the
formation, shall allocate individual transponder
codes to each aircraft and issue clearance to
continue the flight individually with ATC
separation.

Na prośbę dowódcy ugrupowania OAT ACC
może wydać zezwolenie na kontynuowanie lotu
w formacji niestandardowej.

At the request of the formation commander, the
OAT ACC can issue a clearance to continue
flight in a non-standard formation.

15.6 PROCEDURA EPU Z UŻYCIEM HYDRAZYNY
DLA SAMOLOTÓW F-16

15.6 EPU PROCEDURE WITH APPLICATION OF
HYDRAZINE FOR F-16 AIRCRAFT

15.6.1 Pilot zgłasza użycie EPU/wycieku hydrazyny
oraz włącza kod transpondera 7700 i przekazuje
dodatkowe informacje dotyczące:

15.6.1 The pilot shall report the application of an
emergency power unit (EPU)/leakage of
hydrazine, set the transponder to code 7700 and
provide additional information regarding:

- zamiarów, - intentions,
- pogorszenia parametrów operacyjnych i

aerodynamicznych statku powietrznego,
- deterioration of the aircraft’s operational and

aerodynamic parameters,
- czasu na dolot do lotniska, - time required to reach the aerodrome,
- prędkości zniżania, - descent speed,
- wymagań dotyczących przygotowania

lotniska.
- requirements regarding the aerodrome

preparation.
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15.6.2 OAT ACC informuje współpracujące organy
(LOSRL/SOF/OpSup) zgodnie ze zgłoszonym
zamiarem załogi statku powietrznego o użyciu
EPU.

15.6.2 The OAT ACC shall inform the cooperating units
(Aerodrome ATS Unit, Special Operation Forces,
Operational Support), according to the reported
intention of the crew, about the application of an
EPU

15.7 ZACIĘCIE/ZABLOKOWANIE UZBROJENIA 15.7 HUNG ORDNANCE
15.7.1 Pilot informuje o zaciętym/zablokowanym

uzbrojeniu, włącza kod transpondera 7700 i
podaje dalsze informacje na żądanie OAT ATC.

15.7.1 The pilot shall inform on the hung ordnance, set
the transponder to code 7700 and provide other
information at the request of OAT ATC.

15.7.2 OAT ACC informuje zainteresowane służby. 15.7.2 The OAT ACC shall inform relevant services.
15.7.3 W przypadku zaciętego działka lub pocisków

rakietowych OAT ACC wektoruje statek
powietrzny, unikając lotu za innym statkiem
powietrznym.

15.7.3 In case a gun or missiles have jammed, the OAT
ACC shall vector the aircraft avoiding flight
behind another aircraft.

15.7.4 W przypadku zaciętych bomb lub zbiorników
podwieszanych OAT ACC wektoruje statek
powietrzny, unikając o ile to możliwe skupisk
ludności i przelotu nad innym statkiem
powietrznym.

15.7.4 In case bombs or underslung tanks have
jammed, the OAT ACC shall vector the aircraft
avoiding, as far as possible, centres of
population and flight over another aircraft.

15.8 PROCEDURA LOW LEVEL ROUTE ABORT 15.8 LOW LEVEL ROUTE ABORT PROCEDURE
15.8.1 Pilot zgłasza do OAT ACC konieczność

wykonania procedury Route Abort oraz włącza
kod transpondera 7700 i wykonuje wznoszenie
do FL 100.

15.8.1 The pilot shall report to the OAT ACC the
necessity to execute the Route Abort procedure,
set the transponder to code 7700 and climb to
FL 100.

15.8.2 Pilot wykonujący procedurę Route Abort
odpowiada za zapewnienie bezpiecznych
odległości od innych użytkowników przestrzeni
do czasu osiągnięcia FL 100.

15.8.2 The pilot executing the Route Abort procedure is
responsible for providing safe distances from
other airspace users until reaching FL 100.

15.8.3 Jeżeli podczas wznoszenia nastąpi wejście w
TMA, pilot jest zobowiązany do nawiązania
łączności z właściwym organem APP.

15.8.3 If, during climb, the aircraft enters a TMA, the
pilot is obliged to establish communication with
the relevant APP unit.

15.8.4 Po osiągnięciu FL 100 pilot nawiązuje łączność z
OAT ACC, wykonując lot poziomy.

15.8.4 After reaching FL 100, the pilot shall establish
communication with the OAT APP performing
level flight.

15.8.5 OAT ACC identyfikuje statek powietrzny,
przydzielając indywidualny kod transpondera i
wydaje zezwolenie na dalszy lot.

15.8.5 The OAT ACC shall identify the aircraft by
allocating it a specific transponder code and
clearing for further flight.

15.9 AWARIA JEDNEGO SILNIKA STATKU
POWIETRZNEGO WIELOSILNIKOWEGO

15.9 FAILURE OF ONE ENGINE IN A MULTI-
ENGINE AIRCRAFT (ASYMMETRIC
APPROACH)

15.9.1 W przypadku awarii jednego silnika statku
powietrznego wielosilnikowego pilot melduje o
sytuacji do OAT ACC oraz włącza kod
transpondera 7700 i przekazuje dodatkowe
informacje dotyczące:

15.9.1 In the event of a failure of one engine in a multi-
engine aircraft, the pilot shall report the situation
to the OAT ACC and set the transponder to code
7700 and provide additional information
regarding:

- dalszych zamiarów (prób uruchomienia
silnika),

- further intentions (attempts to restart the
engine),
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- pogorszenia parametrów operacyjnych i
aerodynamicznych statku powietrznego,

- deterioration of the aircraft’s operational and
aerodynamic parameters,

- wymagań odnośnie przygotowania lotniska i
dodatkowych urządzeń hamujących na
lotnisku.

- requirements regarding the preparation of the
aerodrome and additional braking facilities at
the aerodrome.

15.10 KATAPULTOWANIE 15.10 BAIL OUT/EJECTION
15.10.1 O ile jest to możliwe, pilot melduje do OAT ACC

podjęcie decyzji o katapultowaniu podając:
15.10.1 As far as possible, the pilot shall report to the

OAT ACC his decision to eject in the following
manner:

- znak wywoławczy “Ejection” lub - call sign “Ejection” or
- znak wywoławczy “Bail out” lub - call sign “Bail out”.
- znak wywoławczy “Katapultuję się”.

15.10.2 Jeżeli katapultowanie zostało wykonane
podczas lotu grupowego, drugi statek powietrzny
w grupie przekazuje do OAT ACC dodatkowe
informacje odnośnie miejsca, wysokości i
dodatkowych warunków katapultowania.

15.10.2 If the ejection has been carried out during a
formation flight, the second aircraft in the
formation shall pass to the OAT ACC additional
information regarding the place, altitude and
additional conditions of ejection.

15.11 AWARIA INSTALACJI HYDRAULICZNEJ 15.11 HYDRAULIC UTILITY FAILURE
Po stwierdzeniu awarii instalacji hydraulicznej
pilot włącza kod transpondera 7700 i zgłasza do
organów ATS:

When a hydraulic utility failure has been
discovered, the pilot shall set the transponder to
code 7700 and report to the ATS units the
following:

- dalsze zamiary wykonania lotu, - further intentions regarding the flight,
- informacje o pogorszeniu parametrów

operacyjnych i aerodynamicznych statku
powietrznego – ograniczeń w prędkościach
podejścia zniżania, problemach z podwoziem,
problemach ze sterowaniem,

- information on the deterioration of the aircraft’s
operational and aerodynamic parameters –
restrictions in the approach descent speed,
problems with the undercarriage or control
system,

- wymagania odnośnie przygotowania lotniska. - requirements regarding the aerodrome
preparation.

15.12 PROBLEMY W KABINIE 15.12 PROBLEMS IN THE COCKPIT
Pilot melduje organom ATS o rodzaju problemu
dotyczącego kabiny/owiewki, włącza kod
transpondera 7700, przekazuje dodatkowe
informacje dotyczące:

The pilot shall report to the ATS units the nature
of the problem with the cockpit/canopy, set the
transponder to code 7700 and provide additional
information on the following:

- zamiarów – awaryjnego zniżania, - intensions – emergency descent,
- zrzucenia owiewki kabiny, - removal of the canopy,
- pogorszenia parametrów operacyjnych i

aerodynamicznych statku powietrznego,
- deterioration of the aircraft’s operational and

aerodynamic parameters,
- wymagań dotyczących przygotowania

lotniska.
- requirements regarding the aerodrome

preparation.
Jeżeli pilot nie usłyszy korespondencji radiowej
służb ruchu lotniczego (np. ze względu na
odrzucenie owiewki), ustawia kod transpondera
7600 i nadaje meldunki “na ślepo”.

If the pilot cannot hear the ATS message (e.g. in
the case of a removed canopy) , he shall set the
transponder to code 7600 and transmit blind.
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15.13 PROBLEMY Z ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 15.13 ELECTRICAL PROBLEMS
Pilot melduje do OAT ACC o rodzaju problemu
dotyczącego systemu elektrycznego, włącza kod
transpondera 7700 i przekazuje dodatkowe
informacje dotyczące:

The pilot shall report to the OAT ACC the nature
of the problem regarding the electrical system,
set the transponder to code 7700 and provide
additional information regarding:

- zamiarów – ograniczeń w użyciu radia,
transpondera lub systemu nawigacyjnego;

- intensions – limitations in the use of radio,
transponder or navigation system,

- pozostawania w warunkach VMC; - the maintaining of VMC,
- pogorszenia parametrów operacyjnych i

aerodynamicznych statku powietrznego,
- deterioration of the aircraft’s operational and

aerodynamic parameters,
- czasu potrzebnego na dolot do lotniska. - time required to reach the aerodrome.

15.14 AWARIA SILNIKA 15.14 FLAMEOUT
Pilot melduje kontrolerowi OAT ACC o
problemach z silnikiem (zgaśnięcie, pompaż),
włącza kod transpondera 7700, przekazuje
dodatkowe informacje dotyczące:

The pilot shall report to the OAT ACC controller
problems with the engine (stall, compression
stall), set the transponder to code 7700 and
provide the ATS with additional information
regarding:

- zamiarów, - intentions,
- pogorszenia parametrów operacyjnych i

aerodynamicznych statku powietrznego,
- deterioration of the aircraft’s operational and

aerodynamic parameters,
- czasu na dolot do lotniska. - time required to reach the aerodrome.

15.15 AWARYJNY/PRZYPADKOWY ZRZUT ZE
STATKU POWIETRZNEGO

15.15 EMERGENCY/ACCIDENTAL JETTISONING

Po stwierdzeniu awaryjnego/przypadkowego
zrzutu pilot włącza kod transpondera 7700 i
podaje do ATS:

When emergency/accidental fuel jettisoning
takes place, the pilot shall set the transponder to
code 7700 and provide the ATS with:

- pozycję, kurs, prędkość, wysokość podczas
zrzutu,

- position, heading, speed, altitude during the
jettisoning,

- zamiary/inne zagrożenia statku powietrznego, - intentions/other hazards to the aircraft,
- pogorszenie parametrów operacyjnych i

aerodynamicznych statku powietrznego,
- deterioration of the aircraft’s operational and

aerodynamic parameters,
- wymagania odnośnie przygotowania lotniska. - requirements regarding the aerodrome

preparation.
15.16 AWARIA URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH/

UTRATA ORIENTACJI GEOGRAFICZNEJ
15.16 NAVIGATION UTILITY FAILURE/LOSS OF

ORIENTATION
Pilot melduje do OAT ACC o awarii urządzeń
nawigacyjnych lub utracie orientacji
geograficznej, włącza kod transpondera 7700,
przekazuje dodatkowe informacje dotyczące:

The pilot shall notify the OAT ACC of a failure of
navigation equipment or loss of orientation, set
the transponder to code 7700 and provide the
ATS with:

- pozycji, kursu, prędkości, wysokości; - position, heading, speed, altitude,
- swoich zamiarów i innych zagrożeń statku

powietrznego;
- his intentions and other hazards to the aircraft,

- pogorszenia parametrów operacyjnych i
aerodynamicznych statku powietrznego.

- deterioration of the aircraft’s operational and
aerodynamic parameters.
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16. ZASADY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI
METEOROLOGICZNYCH 

16. RULES OF PROVIDING METEOROLOGICAL
INFORMATION

16.1 Podstawowa informacja meteorologiczna
przekazywana będzie z LOSRL do OAT ACC
według systemu NATO (“Weather Color State”) z
wykorzystaniem internetowego serwisu
meteorologicznego Szefostwa Służby
Hydrometeorologicznej SZ RP.

16.1 Basic meteorological information shall be
forwarded from the Aerodrome ATS Unit to the
OAT ACC in accordance with the NATO
“Weather Colour State” system using the web-
based weather service of the
Hydrometeorological Service Chiefdom of the
Polish Armed Forces.

16.2 Informacje meteorologiczne będą podawane w
następującej kolejności:

16.2 Meteorological information shall be provided in
the following order:

- observation time *time*, - observation time *time*,
- runway *number* (black), - runway *number* (black),
- color state *colour*, - colour state *colour*,
- forecast *colour*, - forecast *colour*,
- QNH *number*, (transition level *number*),

(*information*).
- QNH *number*, (transition level *number*),

(*information*).

Kolory służące do określenia warunków meteorologicznych/
Colours used for determining weather conditions:

Colour state Ceiling Ground visibility
BLUE+ (BLU+) no ceiling 8 km
BLUE (BLU) 2500 ft 8 km
WHITE (WHT) 1500 ft 5000 m
GREEN (GRN) 700 ft 3700 m Complete weather

required
YELLOW (YLO) 300 ft 1600 m Complete weather

required
AMBER (AMB) 200 ft 800 m Complete weather

required
RED (RED) <200 ft <800 m Complete weather

required
BLACK (BLACK) RWY not usable for other

reasons than ceiling and/
or visibility minimum

RWY not usable for other
reasons than ceiling and/
or visibility minimum

Black will be reported
additionally and precedes
the current color state

UWAGA NOTE
Jeżeli pogoda będzie gorsza niż “WHITE”, OAT
ACC podaje pilotowi pełną informację zgodnie z
formatem ICAO.

If the weather conditions are less than “WHITE”,
the OAT ACC shall provide the pilot with
complete information in accordance with the
ICAO format.
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AAR REQUEST MESSAGE
To: CHIEF OF MILITARY AIR TRAFFIC SERVICE 

OFFICE OF POLISH ARMED FORCES
Tel.: +48-261-821-024
Fax: +48-261-821-782

E-mail: asm1.matso@ron.mil.pl
From:
DATE OF FLIGHT
REGISTRATION
UNIT
CALL SIGN
TYPE AND NUMBER OF A/C
DEPARTURE ICAO INDICATOR
DESTINATION ICAO 
INDICATOR
FLIGHT PLAN ROUTE 
(IN WARSZAWA FIR)
REQUESTED AAR AREA
REQUESTED AAR FLIGHT 
LEVEL
REQUESTED AAR BLOCK 
TIME
REQUESTED AAR BLOCK 
LEVELS
ESTIMATED AAR START TIME
POC
NOTE: Please send the Confirmation Number/Note to assigned e-mail address.
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	7.4
	7.5
	7.6

	8.
	8.1
	8.2
	8.3
	9.1

	10.
	10.1
	10.2

	11.
	11.1
	11.2
	12.1
	12.2
	12.3
	12.4
	12.5
	12.6
	12.7
	12.8
	12.9
	12.10
	12.11
	12.12
	12.13

	13.
	13.1
	14.1
	14.2
	14.3
	14.4
	14.5
	14.6
	14.7.1
	14.7.2
	14.7.3

	The Join-Up procedure is conducted under the radar control of the OAT ACC.

	Schemat wykonywania lotów do TSA/TRA/EA/
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	14.8.4
	14.8.5
	14.8.6
	14.8.7
	14.8.8
	14.8.9
	14.8.1
	14.8.2
	14.8.3
	14.8.4
	14.8.5
	14.8.6
	14.8.7
	14.8.8
	14.8.9
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	14.9.1
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	14.9.3
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	14.9.3
	14.9.4

	Schemat odlotów z MCTR/MTMA/
	Pattern of departures from a MCTR/MTMA
	14.10.1
	14.10.2
	14.10.1
	14.10.2

	Schemat dolotów do MCTR/MTMA
	Pattern of arrivals at the MCTR/MTMA
	14.11.1
	14.11.2
	14.11.3
	14.11.4
	14.11.5
	14.11.6
	14.11.7
	14.11.8
	15.
	15.1.1
	15.1.2
	15.1.3
	15.2.1
	15.2.2
	15.2.3
	15.3
	15.3.1
	15.3.2
	15.3.3
	15.3.4
	a)
	b)
	c)
	d)
	e)
	15.4.1
	15.4.2
	15.4.3
	15.4.4
	15.5.1
	14.11.1
	14.11.2
	14.11.3
	14.11.4
	14.11.5
	14.11.6
	14.11.7
	14.11.8
	15.
	15.1.1
	15.1.2
	15.1.3
	15.2.1
	15.2.2
	15.2.3
	15.3
	15.3.1
	15.3.2
	15.3.4
	a)
	b)
	c)
	d)
	e)
	15.4.1
	15.4.2
	15.4.3
	15.4.4
	15.5.1

	Schemat wykonania procedury Lost Wingman/
	Pattern of the Lost Wingman procedure
	15.5.2
	15.6.1
	15.6.2
	15.7.1
	15.7.2
	15.7.3
	15.7.4
	15.8.1
	15.8.2
	15.8.3
	15.8.4
	15.8.5
	15.9.1
	15.10.1
	15.10.2
	16.1
	16.2
	15.5.2
	15.6.1
	15.6.2
	15.7.1
	15.7.2
	15.7.3
	15.7.4
	15.8.1
	15.8.2
	15.8.3
	15.8.4
	15.8.5
	15.9.1
	15.10.1
	15.10.2
	16.1
	16.2

	Kolory służące do określenia warunków meteorologicznych/
	Colours used for determining weather conditions:
	AAR REQUEST MESSAGE

	MIL ENR 1.15-1
	MIL ENR 1.15-2
	MIL ENR 1.15-3
	MIL ENR 1.15-4
	MIL ENR 1.15-5
	MIL ENR 1.15-6
	MIL ENR 1.15-7
	MIL ENR 1.15-8
	MIL ENR 1.15-9
	MIL ENR 1.15-10
	MIL ENR 1.15-11
	MIL ENR 1.15-12
	MIL ENR 1.15-13
	MIL ENR 1.15-14
	MIL ENR 1.15-15
	MIL ENR 1.15-16
	MIL ENR 1.15-17
	MIL ENR 1.15-18
	MIL ENR 1.15-19
	MIL ENR 1.15-20
	MIL ENR 1.15-21
	MIL ENR 1.15-22
	MIL ENR 1.15-23
	03 DEC 2020
	03 DEC 2020
	07 DEC 2017
	07 DEC 2017
	07 DEC 2017
	07 DEC 2017
	09 SEP 2021
	09 SEP 2021
	09 SEP 2021
	09 SEP 2021
	09 SEP 2021
	09 SEP 2021
	09 SEP 2021
	09 SEP 2021
	09 SEP 2021
	09 SEP 2021
	09 SEP 2021
	23 MAY 2019
	09 SEP 2021
	09 SEP 2021
	09 SEP 2021
	09 SEP 2021
	07 DEC 2017
	126
	126
	088
	088
	088
	088
	134
	134
	134
	134
	134
	134
	134
	134
	134
	134
	134
	106
	134
	134
	134
	134
	088
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