
MIL AIP POLAND
AIRAC effective da
MIL ENR 1. PRZEPISY I PROCEDURY OGÓLNE
GENERAL RULES AND PROCEDURES

MIL ENR 1.1 PRZEPISY OGÓLNE
GENERAL RULES

WPROWADZENIE INTRODUCTION
1. KRAJOWE PRZEPISY LOTNICZE 1. NATIONAL AIR REGULATIONS
1.1 Podstawowym aktem prawnym dotyczącym

lotnictwa cywilnego w FIR Warszawa jest
ustawa Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r.,
opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2019 r. poz.
1580 z późn. zm.

1.1 The basic legal act on aviation in the Warszawa
FIR is the Aviation Law Act of 3 July 2002
promulgated in the Journal of Laws of 2019,
item 1580 with later amendments.

1.2 Szczegółowe krajowe przepisy lotnicze są
wydawane przez ministra właściwego do spraw
transportu. Wytyczne i instrukcje związane ze
stosowaniem przepisów lotniczych w dziedzinie
lotnictwa cywilnego wydaje Prezes ULC.

1.2 Detailed national aviation regulations shall be
issued by the Minister with responsibility for
transport. Guidance and instructions related to
application of aviation regulations in the area of
civil aviation shall be issued by the President of
the Civil Aviation Authority.

1.3 W FIR Warszawa przepisy lotnicze zawarte
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE)
nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r.
ustanawiającym wspólne zasady w odniesieniu
do przepisów lotniczych i operacyjnych
dotyczących służb i procedur żeglugi
powietrznej (SERA) oraz zmieniającym
rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 1035/
2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007,
(WE) nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE)
nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010 (Dz.U. L 281
z 13.10.2012, s. 1 z późn. zm.) są
uszczegółowione w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 17 lipca 2020 roku
w sprawie przepisów ruchu lotniczego (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1305).

1.3 Within the Warszawa FIR aviation regulations
included in Commission Implementing
Regulation (EU) No 923/2012 of
26 September 2012 laying down the common
rules of the air and operational provisions
regarding services and procedures in air
navigation (SERA) and amending Implementing
Regulation (EC) No 1035/2011 and Regulations
(EC) No 1265/2007, (EC) No 1794/2006,
(EC) 730/2006, (EC) No 1033/2006 and (EU)
No 255/2010 (OJ L 281, 13.10.2012, p. 1 with
later amendments) are specified in the
Regulation of the Minister of Infrastructure of
17 July 2020 on air traffic regulations (Journal of
Laws of 2020, item 1305).

1.4 W FIR Warszawa nie stosuje się ograniczenia
prędkości przyrządowej (IAS – Indicated
Airspeed) do 250 węzłów (kt) na wysokości
bezwzględnej (AMSL – Above Mean See Level)
poniżej 3050 m (10 000 ft) dla wojskowych
statków powietrznych, które nie mogą utrzymać
tej prędkości ze względów technicznych lub
bezpieczeństwa podczas realizacji zadań na
potrzeby obronności państwa zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
17 lipca 2020 roku w sprawie przepisów ruchu
lotniczego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1305).

1.4 Within the Warszawa FIR limitations of indicated
airspeed (IAS) to 250 kt shall not apply at an
altitude (AMSL – Above Mean See Level) below
3050 m (10 000 ft) for military aircraft which
cannot maintain this speed for technical or
safety reasons during realisation of the tasks for
the purposes of national defence in accordance
with the Regulation of the Minister of
Infrastructure of 17 July 2020 on air traffic
regulations (Journal of Laws of 2020, item
1305).
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1.5 Loty statków powietrznych, o których mowa
w punkcie 1.4, mogą odbywać się wyłącznie
w uzasadnionych przypadkach bez
wykorzystania elementów zastosowania
bojowego, po pozytywnej ocenie zagrożenia
związanego z wykonywanym lotem,
z prędkością (IAS – Indicated Airspeed) nie
większą niż 450 węzłów (kt), z widzialnością
poziomą w locie nie mniejszą niż 8 km oraz
z utrzymaniem dwustronnej łączności radiowej
z właściwym organem służby ruchu lotniczego.

1.5 Flights of aircraft mentioned in point 1.4 may be
carried out only in justified cases without the use
of elements of military use, after positive
assessment of hazard related to the performed
flight, at speeds (IAS – Indicated Airspeed) not
greater than 450 kt, with the horizontal flight
visibility not smaller than 8 km and with a two-
way radio contact with a relevant air traffic
services unit.

1.6 Wszelkie zwolnienia z wymogów
rozporządzenia nr 923/2012 mogą być
dokonane na zasadach opisanych w art. 4 tego
rozporządzenia.

1.6 Any exemptions from the requirements of
Regulation No 923/2012 may be made as
described in Art. 4 of the Regulation.

1.6.1 Wniosek, o którym mowa w art. 4 ust. 1
rozporządzenia nr 923/2012, zawiera:

1.6.1 The application as referred to in Art. 4,
paragraph 1 of Regulation No 923/2012 shall
include:

1) nazwę i adres siedziby wnioskodawcy; 1) name and address of the applicant’s head
office;

2) określenie działania wykonywanego w
interesie publicznym; 

2) specification of activity of public interest;

3) wskazanie szczegółowych wymogów
rozporządzenia nr 923/2012, od
przestrzegania których ma być przyznane
zwolnienie;

3) indication of detailed requirements of
Regulation No 923/2012 for which an
exemption shall be granted;

4) uzasadnienie potrzeby zwolnienia z
poszczególnych wymogów, wskazanych
zgodnie z pkt 3); 

4) justification for the need of exemption from
particular requirements indicated in
accordance with point 3);

5) okres wnioskowanego zwolnienia. 5) period of the requested exemption.
1.6.2 Do wniosku dołącza się: 1.6.2 The application shall be accompanied by:

1) identyfikację zagrożeń związanych z
zakresem wykonywanych działań,
wynikających z wnioskowanego
zwolnienia;

1) identification of hazards related to the the
scope of conducted activities, resulting
from the requested exemption;

2) ocenę ryzyka w zakresie
zidentyfikowanych zagrożeń; 

2) risk assessment for identified hazards;

3) opis działań minimalizujących ryzyko do
poziomu akceptowalnego.

3) description of risk-mitigating actions.

1.7 Loty grupowe w przestrzeni kontrolowanej, o
których mowa w pkt. SERA.3135 załącznika do
rozporządzenia nr 923/2012, wykonuje się
zgodnie z poniższymi wymogami:

1.7 Formation flights in controlled airspace
described under SERA.3135 of the annex to
Regulation No 923/2012 shall be performed in
accordance with the following conditions:

a) jeden z pilotów dowódców zostaje
wyznaczony dowódcą statku powietrznego
prowadzącego;

a) one of the pilots-in-command shall be
designated as the flight leader;

b) pod względem nawigacji i składania
meldunku pozycyjnego grupa wykonuje lot
jako pojedynczy statek powietrzny;

b) the formation operates as a single aircraft
with regard to navigation and position
reporting;
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c) za zapewnienie separacji między statkami
powietrznymi w locie odpowiada pilot
dowódca statku powietrznego
prowadzącego oraz piloci dowódcy innych
statków powietrznych w locie, także w
okresach przejściowych, w trakcie których
statki powietrzne manewrują, ustalając
własną separację w grupie, a także
podczas formowania i rozformowania
grupy; oraz

c) separation between aircraft in the flight
shall be the responsibility of the flight
leader and the pilots-in-command of the
other aircraft in the flight and shall include
periods of transition when aircraft are
manoeuvring to attain their own separation
within the formation and during join-up and
breakaway; and

d) w przypadku państwowych statków
powietrznych maksymalna odległość
poprzeczna, podłużna i pionowa między
każdym statkiem powietrznym a dowódcą
statku powietrznego prowadzącego jest
zgodna z konwencją chicagowską.
Wszystkie statki powietrzne, z wyjątkiem
państwowych, zachowują odległość od
statku prowadzącego poprzeczną
i podłużną nieprzekraczającą 1 km
(0,5 NM) oraz 30 m (100 ft) w pionie.

d) for state aircraft a maximum lateral,
longitudinal and vertical distance between
each aircraft and the flight leader in
accordance with the Chicago Convention.
For other than state aircraft a distance not
exceeding 1 km (0.5 NM) laterally and
longitudinally and 30 m (100 ft) vertically
from the flight leader shall be maintained
by each aircraft.

1.8 Procedury składania planu lotu są opisane
w MIL ENR 1.10.

1.8 Procedures for filing a flight plan are described
in MIL ENR 1.10.

1.9 Opisane poniżej zasady i procedury mają
zastosowanie do wojskowych statków powie-
trznych w ruchu krajowym lub międzyna-
rodowym oraz cywilnych statków powietrznych
w ruchu GAT wykonujących loty w MCTR/
MTMA i przestrzeniach zamówionych na
potrzeby wojska: TSA, TRA, TFR, EA i strefach
D. 

1.9 The rules and procedures described hereunder
are applicable to military aircraft in domestic or
international air traffic as well as civil aircraft
operating in GAT and carrying out flights within
MCTRs/MTMAs and airspace ordered for
military purposes: TSAs, TRAs, TFRs, EAs and
D areas.

1.10 W polskiej przestrzeni powietrznej loty
wojskowych statków powietrznych mogą być
wykonywane w ruchu GAT lub OAT.

1.10 Flights performed by military aircraft within the
Polish airspace may be carried out as GAT or
OAT traffic.

2. OGÓLNY RUCH LOTNICZY (GAT) 2. GENERAL AIR TRAFFIC (GAT)
2.1 Ogólny ruchu lotniczy (GAT) obejmuje

wszystkie loty wykonywane zgodnie z regułami i
zasadami ICAO. 

2.1 General air traffic (GAT) encompasses all flights
carried out in accordance with ICAO regulations.

2.2 Za zapewnienie służb ruchu lotniczego
wojskowym statkom powietrznym wykonującym
loty jako GAT odpowiada ACC Warszawa.

2.2 The unit responsible for the provision of services
for military aircraft performing GAT operations is
the Warszawa ACC

2.3 Przed wykonaniem lotu jako GAT obowiązkowe
jest złożenie planu lotu i uzyskanie zezwolenia
na lot od właściwego organu kontroli ruchu
lotniczego.

2.3 Before performing a GAT operation, it is
mandatory to file a flight plan and obtain
clearance for the flight from an appropriate air
traffic control unit.

2.4 Loty GAT podlegają procedurom ATFCM. 2.4 GAT operations are subject to ATFCM.
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3. OPERACYJNY RUCHU LOTNICZY (OAT) 3. OERATIONAL AIR TRAFFIC  (OAT)
3.1 Operacyjny ruch lotniczy (OAT) obejmuje

wszystkie loty, które nie w pełni odpowiadają
warunkom ustanowionym dla GAT i dla których
zasady oraz procedury określają odpowiednie
instrukcje dotyczące lotnictwa wojskowego.

3.1 Operational air traffic (OAT) encompasses all
flights that do not fully comply with the
conditions set for GAT operations and for which
rules and procedures are set in appropriate
instructions relating to military aviation.

3.2 Loty jako OAT mogą być wykonywane zgodnie
z przepisami dla lotów z widocznością lub lotów
wg wskazań przyrządów. 

3.2 OAT operations may be performed in
accordance with visual or instrument flight rules.

3.3 Operacyjny ruch lotniczy odbywa się poza
wydzielonymi drogami lotniczymi. Służba
kontroli ruchu lotniczego zapewniana jest przez
ACC OAT Warszawa. 

3.3 Operational air traffic shall be performed outside
the designated air routes. Air traffic control
service shall be provided by the Warszawa OAT
ACC.

3.4 Na lot w ruchu OAT wymagane jest złożenie
planu lotu.

3.4 Filing a flight plan is required for performing an
OAT operation.

3.5 Loty w ruchu OAT nie podlegają ograniczeniom
ATFCM.

3.5 OAT operations are not subject to ATFCM
restrictions.

4. LOTY GRUPOWE 4. FORMATION FLIGHTS
4.1 Ogólne zasady dotyczące lotów grupowych 4.1 General rules for formation flights
4.1.1 Generalnie lot grupowy będzie rozpatrywany

jako pojedynczy statek powietrzny pod
względem nawigacji, składania meldunku
pozycyjnego i zezwoleń wydanych przez ATC.

4.1.1 In general, a formation flight shall operate as a
single aircraft in regard to navigation and
position reporting and clearances issued by
ATC.

4.1.2 Odpowiedzialność za zapewnienie
wystarczającej bezpiecznej odległości
pomiędzy statkami powietrznymi tworzącymi
formację spoczywa na liderze formacji oraz na
poszczególnych dowódcach statków
powietrznych we wszystkich fazach lotu, w tym
podczas startu i lądowania, tworzenia formacji
(Join-Up), rozdzielania formacji (Break-Up/Split)
oraz we wszystkich fazach lotu po trasie.

4.1.2 Sufficient safety distance between the aircraft
comprising a formation flight shall be the
responsibility of the formation leader and the
individual pilots-in-command at all phases  of
the  flight,  which  includes  take-off  and
landing,  join-up,  break-up  and  all  parts of the
en-route flight.

4.1.3 W przypadku każdego zgłoszenia
początkowego na nowej częstotliwości, lider
formacji zawiadomi ATC o locie grupowym oraz
o liczbie statków powietrznych, które tworzą
grupę (np. Callsign/Formation Flight of 4).

4.1.3 Upon  each  initial  report  on  a  new  radio
frequency,  the  formation leader  shall  indicate
to ATC that his flight is a formation and the
number of aircraft the formation flight consists
of. (e.g. Callsign/Formation Flight of 4).

4.2 Bezpieczna odległość pomiędzy dwiema lub
większą liczbą formacji

4.2 Safety distance between two or more
formation flights

4.2.1 W przypadku kiedy operacja lotnicza wymaga
dwóch lub większej ilości lotów grupowych
wykonywanych poniżej określonych dla lotów
IFR minimów separacji pomiędzy
poszczególnymi lotami grupowymi, liderzy
formacji będą odpowiedzialni za utrzymanie
wystarczających bezpiecznych odległości
pomiędzy poszczególnymi formacjami.

4.2.1 In the event that an air operation requires two
or more formation flights to operate below
prescribed IFR separation minima between
individual formation flights, the formation
leaders shall be responsible for sufficient safety
distance between their individual formation
flights.
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4.2.2 Odpowiedzialność ta będzie zaakceptowana
przez odpowiednich liderów formacji poprzez
komunikat MARSA, zwalniający kontrolera
ruchu lotniczego z odpowiedzialności za
utrzymanie wyznaczonych minimów separacji
IFR w odniesieniu do danych lotów grupowych.

4.2.2 This responsibility shall be accepted from the
respective formation leaders by stating
“MARSA”, relieving the air traffic controller from
his responsibility to maintain prescribed IFR
separation minima in regard to the formation
flights concerned.

4.3 Formacja standardowa 4.3 Standard formation
4.3.1 W standardowej formacji wojskowej pozostaje

każdy statek powietrzny/element formacji, gdy
odległość każdego statku powietrznego od
prowadzącego /lidera formacji/ nie przekracza:

4.3.1 In a standard military formation each aircraft/
element of this formation shall remain from the
formation leader as follows:

a) loty GAT: 0,5 NM odległości poprzecznej i
podłużnej oraz 100 ft w pionie;

a) for GAT flights: within 0.5 NM laterally and
longitudinally, and 100 ft vertically;

b) loty OAT: 1 NM odległości poprzecznej i
podłużnej oraz 100 ft w pionie.

b) for OAT flights: within 1 NM laterally and
longitudinally, and 100 ft vertically.

4.3.2 Tylko prowadzący statek powietrzny (lider
formacji) ustawi kod transpondera zgodnie z
poleceniem kontrolera ruchu lotniczego.

4.3.2 Only the lead aircraft (formation leader) shall
squawk as directed by ATC.

4.4 Formacja niestandardowa 4.4 Non-standard formation
4.4.1 Statki powietrzne/elementy lotu grupowego nie

spełniające limitów odległości w poziomie i/lub
pionie określonych w pkt 4.3.1 uznaje się za
formację niestandardową.

4.4.1 Aircraft/elements of a formation flight that are
outside the horizontal and/or vertical limits
specified in item 4.3.1 are considered a non-
standard formation. 

4.4.2 W takim przypadku każdy prowadzący statek
powietrzny lub, jeżeli także w ramach
elementów formacji przekroczone są
standardowe limity dla lotów grupowych, każdy
pojedynczy statek powietrzny tej formacji ustawi
kod transpondera zgodnie z poleceniem ATC.

4.4.2 In  this  case  each  formation-element-lead
aircraft  or,  if  also  within  the  formation-
elements  standard  formation  limits  are
exceeded,  each  individual  aircraft  of  the
formation shall squawk as directed by ATC.

4.4.3 Formacje niestandardowe należą do nietypowej
działalności lotniczej, która będzie uprzednio
skoordynowana przez lidera formacji z
właściwym organem ATC w odpowiednim
czasie przed odlotem.

4.4.3 Non-standard  formation  flights  represent  an
unusual  air  activity  that  shall  be pre-
coordinated  between  the  flight  leader  and
the  ATC  unit  concerned  in  due  time  prior
departure.

4.4.4 Do ATC należy decyzja o wyrażeniu lub
niewyrażeniu zgody na lot w formacji
niestandardowej oraz określenie specjalnych
warunków dotyczących wykonywania lotu w
formacji niestandardowej.

4.4.4 It  is  an  ATC  decision  to  approve  or
disapprove  a  non-standard  formation  and  to
determine special conditions for the conduct of a
non-standard formation flight.
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4.5 Tworzenie formacji (procedura Join-Up) 4.5 Formation Join-Up
4.5.1 Podczas zapewniania kontroli przez kontrolera

ruchu lotniczego dla tworzenia formacji (Join-
Up) kontroler zastosuje standardowe kryteria
dotyczące separacji pomiędzy poszczególnymi
statkami powietrznymi, które mają zamiar
dołączyć do ugrupowania, do momentu kiedy
lider formacji przejmie odpowiedzialność za
utrzymanie wystarczającej bezpiecznej
odległości pomiędzy tymi statkami
powietrznymi.

4.5.1 When  a  formation  join-up  is  controlled  by  an
air traffic controller,  he/she  shall  apply
standard  separation  criteria  between
individual  aircraft  wishing  to  join  a  formation,
until  the  formation leader  accepts
responsibility  for  maintaining  sufficient  safety
distance between the aircraft concerned.

4.5.2 Kiedy pozwala na to bezpieczeństwo, lider
formacji potwierdzi przejęcie odpowiedzialności
za utrzymanie bezpiecznej odległości pomiędzy
jego statkiem powietrznym, statkami
powietrznymi prowadzonymi oraz dołączającym
statkiem powietrznym poprzez komunikat
"MARSA", po czym ATC przekaże
odpowiedzialność za dołączający statek
powietrzny liderowi formacji.

4.5.2 The formation leader, once he is safely able to
do so, shall confirm his assumption of
responsibility for maintaining sufficient safety
distance between his aircraft, the aircraft
comprising the formation and the joining aircraft
by stating “MARSA”; whereupon ATC shall
transfer responsibility for the joining aircraft to
the formation leader. 

4.6 Rozdzielenie formacji (procedura Break-Up/
Split)

4.6 Formation Break-Up (Split)

4.6.1 Z wyjątkiem sytuacji awaryjnej, rozdzielenie
formacji będzie mieć miejsce tylko po
uprzednim zaplanowaniu, przy wcześniejszej
koordynacji i zgodzie ATC.

4.6.1 Except in an emergency, a formation break-up
shall only occur after pre-planning, advanced
coordination and approval by ATC.

4.6.2 Przed zaplanowanym wykonaniem rozdzielenia,
lider formacji poinformuje ATC, czy podział
ugrupowania następuje na pojedyncze statki
powietrzne czy elementy.

4.6.2 Prior to the planned formation break-up, the
formation leader shall inform ATC whether to
break-up the formation flight into single aircraft
or elements.

4.6.3 Lider formacji poinformuje ATC o zamierzonej
sekwencji wykonania rozdzielenia przez statki
powietrzne/elementy ugrupowania, znakach
wywoławczych (callsign) oraz pozycji tych
statków powietrznych/elementów w stosunku do
prowadzącego statku powietrznego.

4.6.3 The formation leader shall inform ATC about his
intended aircraft/element break-up sequence,
call-signs and position of these aircraft/elements
relative to the formation leader’s aircraft.

4.6.4 Statki powietrzne/elementy otrzymają oddzielne
zezwolenia i kody transpondera od ATC.

4.6.4 Aircraft/elements shall receive separate
clearances and transponder codes from ATC.

4.6.5 W momencie wydania przez ATC polecenia do
wykonania rozdzielenia formacji przez
odpowiedni statek powietrzny/element, statek
powietrzny/element ten przestaje być częścią
poprzedniego lotu grupowego i będzie
przestrzegać dalszych wytycznych wydawanych
przez ATC.

4.6.5 As soon as the formation break-up has been
directed by ATC for the respective aircraft/
element, this aircraft/element is no longer part of
the previous formation flight and shall follow
subsequent ATC directions issued to them.
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4.6.6 Jednakże ATC przyjmuje odpowiedzialność
wyłącznie za separacje pomiędzy statkami
powietrznymi/elementami, które wykonują
rozdzielenie po uprzednim ustaleniu minimów
separacyjnych. Do tego czasu za utrzymanie
odpowiednich bezpiecznych odległości
odpowiedzialny jest indywidualnie dowódca
statku powietrznego/lider elementu.

4.6.6 However, ATC will only assume responsibility for
separation between the aircraft/elements that
are conducting the formation break-up after
prescribed separation minima have been
established. Until then, the individual pilot-in-
command/element-leader is responsible for
maintaining sufficient safety distance.

4.7 Utrata łączności w locie grupowym 4.7 Formation radio failure
4.7.1 W przypadku utraty łączności w wydzielonym

elemencie przestrzeni (TSA, TRA) pilot:
4.7.1 In  the  event  of  formation  radio  failure  within

assigned  airspace  element  (TSA, TRA), the
pilot shall:

i. ustawia kod transpondera 7600; i. set transponder code 7600;
ii. wykonuje lot do PKO; ii. perform a flight to PKO;
iii. nad PKO wykonuje oczekiwanie w kręgu; iii. perform circuit holding over PKO;
iv. odlatuje znad PKO minimum po 7 minutach,

licząc od czasu włączenia kodu transpondera
7600, jeżeli pozostałość paliwa to umożliwia;

iv. depart from PKO after a minimum of 7 minutes,
counting from the time  the  7600  transponder
code  is  activated,  if  the  remaining  fuel
allows;

v. opuszcza strefę, wykonując lot zgodnie ze
złożonym planem lotu.

v. leave the area performing a flight in accordance
with the filed flight plan.

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

Additional  procedure  in  the  case  of  operation
only  by  means  of  a  radio  carrier wave.

Naciśnięcie przycisku nadawania radiostacji
oznacza:

Pressing the radio broadcast button means:

i. 1 naciśnięcie = yes (tak); i. 1 press = yes;
ii. 2 naciśnięcia = no (nie); ii. 2 presses = no;
iii. 3 naciśnięcia = say again (powtórz); iii. 3 presses = say again;
iv. (....) litera H w kodzie Morse’a = homing /RTB/; iv. (....) Morse code letter H = for homing /RTB/;
v. długie wciśnięcie wskazuje zakończenie lub

przerwanie wcześniejszej procedury lub
instrukcji;

v. a  long  press  shall  indicate  the  end  or
interruption  of  an  earlier  procedure or
instruction;

vi. (_.._) litera X w kodzie Morse’a – wskazuje
dodatkową awarię/ niebezpieczeństwo.

vi. (_.._) Morse code letter X – shall indicate
additional failure/danger.

4.8 Zgubienie skrzydłowego/prowadzącego
(procedura Lost-Wingman)

4.8 Lost-Wingman (Lost-Lead) Procedure

4.8.1 W przypadku awaryjnego (nieplanowanego)
rozluźnienia ugrupowania załogi wykonują
manewry zgodnie z poniższą procedurą.
Procedura rozluźnienia ugrupowania 4 statków
powietrznych (A, B, C, D):

4.8.1 In any lost-wingman situation, aircrews shall
maneuvre in accordance with the following
procedure.
Lost-wingman procedure for 4 aircraft (A, B, C,
D):

i. A – kontynuuje lot po prostej; i. A – shall continue straight and level flight;
ii. B – skręca w prawo z przechyleniem 20° przez

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

seconds and shall resume heading;
iii. C – skręca w lewo z przechyleniem 20° przez

20 sekund i wraca na kurs;
iii. C – shall turn left with a 20° bank for 20 seconds

and shall resume heading;
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iv. D – skręca w lewo z przechyleniem 30° przez
30 sekund i wraca na kurs.

iv. D – shall turn left with a 30° bank for 30 seconds
and shall resume heading.

Lider formacji w takiej sytuacji natychmiast
włącza kod transpondera 7700 i informuje
właściwy organ ATC o zamiarach grupy.

In such a situation, the formation leader shall
immediately set the transponder code 7700 and
shall inform the appropriate ATC unit about the
intentions of the formation.

Właściwy organ ATC, po rozluźnieniu
ugrupowania, przydziela indywidualne kody
transponderów poszczególnym statkom
powietrznym i wydaje zezwolenia na
kontynuowanie lotu pojedynczo z zachowaniem
separacji ATC.

After occurring the lost-wingman situation, the
appropriate ATC unit shall  assign individual
transponder codes to individual aircraft and
issue clearances to continue the flight
individually maintaining ATC separations.

Na prośbę lidera formacji właściwy organ ATC
może wydać zezwolenie na kontynuowanie lotu
w formacji niestandardowej.

At the request of the formation leader, the
appropriate ATC unit may issue a clearance to
continue flight in a non-standard formation.

5. LOTY AKROBACYJNE 5. ACROBATIC FLIGHTS
5.1 Loty akrobacyjne wojskowych statków

powietrznych wykonywane są zgodnie z
zasadami ujętymi w Załączniku 2 do Konwencji
o międzynarodowym lotnictwie cywilnym –
Przepisy ruchu lotniczego. 

5.1 Acrobatic flights of military aircraft are
conducted in accordance with the rules
specified in Annex 2 to the Convention on
International Civil Aviation – Rules of the Air.

6. LOTY Z PRĘDKOŚCIĄ NADDŹWIĘKOWĄ 6. SUPERSONIC FLIGHTS
6.1 Zakaz przekraczania prędkości dźwięku lub lotu

z prędkością naddźwiękową:
6.1 Exceeding the speed of sound or flying at

supersonic speeds is prohibited:
a) na FL 340 i poniżej tego poziomu; a) at FL 340 and below;
b) w całej przestrzeni powietrznej w godzinach

2100 - 0500 (2000 - 0400) UTC (patrz MIL
GEN 2.1).

b) within the whole airspace between 2100 - 0500
(2000 - 0400) UTC (patrz MIL GEN 2.1).

6.2 Zakaz nie dotyczy lotów wykonywanych w celu
przechwycenia statków powietrznych
naruszających granicę państwową lub
obowiązujące zasady wykorzystania przestrzeni
powietrznej.

6.2 The prohibition shall not apply to flights
performed for interception of aircraft which
infringe the state border or bindings rules of
airspace use.

7. LOTY UZBROJONYCH STATKÓW
POWIETRZNYCH

7. FLIGHTS OF COMBAT-EQUIPPED AIRCRAFT

7.1 Użycie uzbrojenia lotniczego może mieć miej-
sce podczas lotów bojowych lub w ramach
szkolenia i treningu personelu latającego lot-
nictwa wojskowego.

7.1 Airborne weapons may be used in combat
flights or trainings of military flight crews.

Zasady użycia uzbrojenia w lotach bojowych
określają odrębne przepisy.

The principles of using weapons in combat
flights are specified by separate regulations.

7.2 Użycie uzbrojenia lotniczego w ramach
szkolenia i treningu personelu latającego może
mieć miejsce wyłącznie na poligonach, zgodnie
z ustaleniami zawartymi w instrukcji
użytkowania danego poligonu.

7.2 Airborne weapons may be used in trainings of
military flight crews exclusively within exercise
areas in accordance with the provisions of the
Operations Manual of the exercise area
concerned.
AIRAC effective date
MIL ENR 1.1-8

03 D
AIRAC AMDT
EC 2020
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY
126



MIL AIP POLAND
AIRAC effective da
8. LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW
POWIETRZNYCH

8. FLIGHTS OF UNMANNED AIRCRAFT

8.1 Szczegóły w zakresie wykonywania lotów
wojskowych bezzałogowych statków
powietrznych w elastycznych elementach
przestrzeni powietrznej zostały określone
w Rozkazie Nr 362 Dowódcy Generalnego
Rodzajów Sił Zbrojnych z dnia 10 sierpnia
2016 r. w sprawie wprowadzenia do użytku
służbowego „Zasad użytkowania wydzielonych
elementów (D, TSA, TRA, TFR, MRT, MCTR/
MTMA) polskiej przestrzeni powietrznej przez
bezzałogowe statki powietrzne (UAV)”.

8.1 Details on the conducting of flights by military
unmanned aerial vehicles within flexible
airspace elements are specified by the Order
No. 362 of General Commander of Branches of
Armed Forces of 10 August 2016 on the
introduction for official use of Principles of the
Use of Segregated Polish Airspace Elements
(D, TSA, TRA, TFR, MRT, MCTR/MTMA) by
unmanned aerial vehicles (UAV).

8.2 Szczegóły w zakresie wykonywania lotów
wojskowych bezzałogowych statków
powietrznych poza elastycznymi elementami
przestrzeni powietrznej zostały określone
w Rozporządzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia
zastosowania niektórych przepisów ustawy -
Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków
powietrznych oraz określenia warunków i
wymagań dotyczących używania tych statków
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1993, z późniejszymi
zmianami).

8.2 Details on the conducting of flights by military
unmanned aerial vehicles outside flexible
airspace elements are specified by the
Regulation of the Minister of Transport,
Construction and Maritime Economy of
26 March 2013 on the exemption from use of
certain provisions of the Act - Aviation Law to
certain types of aircraft and on determining
conditions and requirements related to the use
of these aircraft (OJ 1993 of 2016 as amended).

9. LOTY W POZOROWANYCH WARUNKACH
BRAKU WIDOCZNOŚCI

9. FLIGHTS UNDER SIMULATED ZERO
VISIBILITY CONDITIONS

9.1 Loty w pozorowanych warunkach braku
widoczności wykonuje się wyłącznie na
statkach powietrznych wyposażonych w
podwójny układ sterowania oraz na statkach
powietrznych z załogą jednoosobową
wyposażonych w automatyczny system
odsłaniania kabiny zdublowany systemem
ręcznym i rejestrator parametrów lotu
rejestrujący zasłonięcie i odsłonięcie kabiny.

9.1 Flights under simulated zero visibility conditions
are conducted exclusively by aircraft  equipped
with a double control system or aircraft flown by
one-man crews, equipped with a  retractable
cockpit cover system supported by    an
equivalent manual system or flight data recorder
able  to  record  the  covering  and  uncovering
of the cockpit.

9.2 Szczegółowe zasady wykonywania lotów w
pozorowanych warunkach lub braku
widoczności zawarte są w RL2016.

9.2 Dedailed rules for conducting flights under
simulated or zero visibility conditions are
contained in the RL2016 document.

10. LOTY KOSZĄCE 10. LOW LEVEL FLIGHTS
10.1 Loty koszące zezwala się wykonywać zgodnie

z przepisami wykonywania lotów według VFR
z widocznością ziemi w dzień
w wyselekcjonowanych dla potrzeb lotnictwa
wojskowego przestrzeniach powietrznych. 

10.1 Low level flights may be performed under VFR,
with the surface in sight, by day, and within
airspace elements segregated for the purposes
of Polish Armed Forces aviation.
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10.2 Załoga statku powietrznego obowiązana jest
utrzymywać wysokość rzeczywistą lotu
koszącego w stosunku do ukształtowania i
pokrycia terenu według oceny wzrokowej.

10.2 The crew of the aircraft is obliged to maintain a
true height relative to the features of the ground
according to visual assessment.

10.3 W przestrzeniach wykonywania lotów
koszących należy uwzględnić okresy migracji
ptaków i rejony ich koncentracji.

10.3 Within the areas of low level flights, the bird
migration periods and bird concentration areas
shall be taken into consideration.

10.4 Szczegółowe zasady wykonywania lotów
koszących zawarte są w RL-2016. 

10.4 Detailed rules for conducting low level flights are
contained in the RL-2016 document.

11. LOTY NAD OBSZAREM WODNYM 11. FLIGHTS OVER WATER
11.1 Zabrania się wykonywania lotów nad obszarem

wodnym bez zapewnienia środków
ratowniczych dla wszystkich osób znajdujących
się na pokładzie statku powietrznego. Wyjątek
stanowią loty nad śródlądowymi obszarami
wodnymi, nad którymi warunki wykonywania
lotu zapewniają wykonanie przymusowego
lądowania lub przyziemienia ze spadochronem
na lądzie.

11.1 Flights over water are prohibited if survival
equipment is not available for every person on
board of the aircraft. An exception to this is
flights over inland water areas, where the flight
conditions allow the aircraft to conduct a forced
landing or touchdown deploying a parachute on
the ground.

11.2 Środki ratownicze dla załóg statków
powietrznych wykonujących loty nad obszarami
wodnymi określa instrukcja użytkowania
(techniki pilotowania, eksploatacji) statku
powietrznego oraz instrukcja zabezpieczenia
wysokościowo-ratowniczego. Każdej z
pozostałych osób znajdujących się na pokładzie
statku powietrznego wymaga się zapewnić co
najmniej kamizelkę ratunkową (asekuracyjną), a
w lotach na odległość powyżej 30 minut lotu od
linii brzegowej – również miejsce na tratwie
ratunkowej.

11.2 The survival equipment for crews of aircraft
conducting flights over water is specified by the
Aircraft Operations Manual (flying and
maintenance techniques) and the Air Rescue
Provision Manual. Each of the remaining
persons on board of the aircraft shall be
provided at least a life jacket, and, on flights
longer than 30 minutes flying time from the
coastline – a place in the life raft.

11.3 Zabrania się przelotów na wysokościach lotu
koszącego nad jednostkami pływającymi, jeżeli
nie było to przewidziane w zadaniu.

11.3 It is prohibited to conduct flights at low levels
over vessels if this is not specified in the task.

12. LOTY W RAMACH MISJI “AIR POLICING” 12. "AIR-POLICING" FLIGHTS
Zasady wykonywania lotów w ramach misji AIR
POLICING określa Porozumienie o współpracy
pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a
Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo
Komponentu Powietrznego w zakresie
wykonywania misji AIR POLICING.

The rules for conducting AIR POLICING flights
are specified by the Agreement on Cooperation
between Polish Air Navigation Services Agency
and Operations Command of Armed Forces –
Air Force Command with regard to the conduct
of AIR POLICING missions.

13. LOTY Z WYKORZYSTANIEM NVG
Loty z wykorzystaniem NVG wykonywane są na
podstawie minimów określonych w
wewnętrznych przepisach organizatorów tych
lotów.

13. FLIGHTS USING NVG
Flights using NVG are conducted in compliance
with minima specified by internal rules of the
organisers of those flights.
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