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MIL ENR 1.3 PRZEPISY DOTYCZĄCE LOTÓW WEDŁUG WSKAZAŃ PRZYRZĄDÓW
INSTRUMENT FLIGHT RULES

1. PRZEPISY DOTYCZĄCE LOTÓW WEDŁUG
WSKAZAŃ PRZYRZĄDÓW

1.  INSTRUMENT FLIGHT RULES

1.1 Przepisy dotyczące wszystkich lotów IFR 1.1 Rules applicable to all IFR flights

1.1.1 Wyposażenie statku powietrznego 1.1.1 Aircraft equipment

Do wykonania lotu IFR statek powietrzny
powinien być wyposażony w odpowiednie
przyrządy i urządzenia nawigacyjne, które
pozwolą wykonać zaplanowany lot.

Aircraft shall be equipped with suitable
instruments and navigation equipment
appropriate to the route to be flown.

1.1.2 Minimalne poziomy 1.1.2 Minimum levels

Z wyjątkiem, gdy jest to konieczne dla startu lub
lądowania lub z wyjątkiem, gdy właściwa władza
udzieliła specjalnego zezwolenia, lot IFR jest
wykonywany na poziomie, który nie znajduje się
poniżej minimalnej bezwzględnej wysokości lotu
ustalonej przez Państwo, nad którego
terytorium odbywa się lot, lub gdy taka
minimalna bezwzględna wysokość lotu nie
została ustalona:

Except when necessary for take-off or landing,
or except when specifically authorized by the
appropriate authority, an IFR flight shall be flown
at a level which is not below the minimum flight
altitude established by the State whose territory
is overflown, or, where no such minimum flight
altitude has been established:

a) nad terenem wyżynnym lub nad górami – co
najmniej 600 m (2 000 ft) nad najwyższą
przeszkodą, znajdującą się w promieniu 8 km
od przypuszczalnej pozycji statku powietrznego,

a) over high terrain or in mountainous areas, at a
level which is at least 600 m (2 000 ft) above the
highest obstacle located within 8 km of the
estimated position of the aircraft;

b) nad terenem innym niż wymieniony w lit. a) co
najmniej 300 m (1 000 ft) nad najwyższą
przeszkodą, znajdującą się w promieniu 8 km
od przypuszczalnej pozycji statku powietrznego.

b) elsewhere than as specified in a), at a level
which is at least 300 m (1 000 ft) above the
highest obstacle located within 8 km of the
estimated position of the aircraft.

UWAGA 1 NOTE 1

Przy określaniu przypuszczalnej pozycji
statku powietrznego należy uwzględniać
dokładność nawigacji, jaką można osiągnąć
na danym odcinku trasy, mając na uwadze
dostępne urządzenia nawigacyjne na ziemi
oraz na pokładzie statku powietrznego.

The estimated position of the aircraft will
take account of the navigational accuracy
which can be achieved on the relevant route
segment, having regard to the navigational
facilities available on the ground and in the
aircraft.

UWAGA 2 NOTE 2

Patrz również punkt 3.1.2 Załącznika 2 do
Konwencji o międzynarodowym lotnictwie
cywilnym.

See also 3.1.2 of Annex 2 to the Convention
on International Civil Aviation.
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1.1.3 Przejście z lotu IFR do lotu VFR 1.1.3 Change from IFR flight to VFR flight

1.1.3.1 Dowódca statku powietrznego zamierzający
przejść z lotu wykonywanego zgodnie z
przepisami dla lotów, według wskazań
przyrządów do lotu zgodnie z przepisami dla
lotów z widocznością, jeżeli plan lotu został
przedstawiony, zawiadamia właściwy organ
służb ruchu lotniczego, że lot IFR został
anulowany i podaje zmiany, jakie wprowadzane
są do jego bieżącego planu lotu.

1.1.3.1 An aircraft electing to change the conduct of its
flight from compliance with the instrument flight
rules to compliance with the visual flight rules
shall, if a flight plan was submitted, notify the
appropriate air traffic services unit specifically
that the IFR flight is cancelled and communicate
thereto the changes to be made to its current
flight plan. 

1.1.3.2 Jeśli dowódca statku powietrznego, wykonujący
lot zgodnie z przepisami dla lotów, według
wskazań przyrządów, wykonuje lot w
warunkach meteorologicznych dla lotu z
widocznością lub napotyka takie warunki, nie
anuluje swego lotu IFR, jeżeli nie przewiduje, że
w ciągu wystarczającego odstępu czasu, lot
będzie wykonywany w stabilnych warunkach
meteorologicznych dla lotu z widocznością.

1.1.3.2 When an aircraft operating under the instrument
flight rules is flown in or encounters visual
meteorological conditions it shall not cancel its
IFR flight unless it is anticipated, and intended,
that the flight will be continued for a reasonable
period of time in uninterrupted visual
meteorological conditions.

1.2 Przepisy dotyczące wykonywania lotów IFR w
przestrzeni powietrznej kontrolowanej 

1.2 Rules applicable to IFR flights within
controlled airspace

1.2.1 Loty IFR w przestrzeni powietrznej
kontrolowanej są wykonywane zgodnie z
ustaleniami zawartymi w punkcie 3.6 Załącznika
2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie
cywilnym.

1.2.1 IFR flights shall comply with the provisions of
3.6 of Annex 2 to the Convention on
International Civil Aviation when operated in
controlled airspace.

1.2.2 Lot IFR wykonywany jako przelot w przestrzeni
powietrznej kontrolowanej, odbywa się na
poziomie przelotu lub – jeżeli dowódca statku
powietrznego został upoważniony do
stosowania technik przelotu ze wznoszeniem –
między dwoma poziomami lub powyżej poziomu
wybranego:

1.2.2 An IFR flight operating in cruising flight in
controlled airspace shall be flown at a cruising
level, or, if authorized to employ cruise climb
techniques, between two levels or above a level,
selected from:

a) z tabel poziomów przelotu podanych w Dodatku
3 Załącznika 2 do Konwencji o
międzynarodowym lotnictwie cywilnym , lub 

a) the tables of cruising levels in Appendix 3 of
Annex 2 to the Convention on International Civil
Aviation, or

b) ze zmodyfikowanej tabeli poziomów przelotu,
gdy taka została ustalona zgodnie z Dodatkiem
3 Załącznika 2 do Konwencji o
międzynarodowym lotnictwie cywilnym, dla lotu
powyżej FL 410, z tym, że uzależnienie
poziomów od kąta drogi podanych w tabeli nie
obowiązuje, jeżeli w zezwoleniach kontroli
ruchu lotniczego podano inaczej lub właściwa
władza ATS ustaliła inaczej w Zbiorze Informacji
Lotniczych. 

b) a modified table of cruising levels, when so
prescribed in accordance with Appendix 3 of
Annex 2 to the Convention on International Civil
Aviation for flight above FL 410, except that the
correlation of levels to track prescribed therein
shall not apply whenever otherwise indicated in
air traffic control clearances or specified by the
appropriate ATS authority in the Aeronautical
Information Publication.
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1.3 Przepisy dotyczące wykonywania lotów IFR
poza przestrzenią powietrzną kontrolowaną

1.3 Rules applicable to IFR flights outside controlled
airspace

1.3.1 Poziomy przelotów 1.3.1 Cruising levels

Lot IFR w przelocie poziomym, wykonywany
poza przestrzenią powietrzną kontrolowaną,
odbywa się na poziomie przelotu odpowiednim
dla jego kąta drogi, jak podano: 

An IFR flight operating in level cruising flight
outside of controlled airspace shall be flown at a
cruising level appropriate to its track as
specified in:

a) w tabelach poziomów przelotu w Dodatku 3
Załącznika 2 do Konwencji o międzynarodowym
lotnictwie cywilnym, chyba że właściwa władza
ATS ustaliła inaczej dla lotów na/poniżej 900 m
(3000 ft) nad średnim poziomem morza, lub 

a) the tables of cruising levels in Appendix 3 of
Annex 2 to the Convention on International Civil
Aviation, except when otherwise specified by
the appropriate ATS authority for flight at or
below 900 m (3 000 ft) above mean sea level; or 

b) w zmodyfikowanej tabeli poziomów przelotu,
jeżeli taka jest ustalona zgodnie z Dodatkiem 3
Załącznika 2 do Konwencji o międzynarodowym
lotnictwie cywilnym, dla lotu powyżej FL 410.

b) a modified table of cruising levels, when so
prescribed in accordance with Appendix 3 of
Annex 2 to the Convention on International Civil
Aviation for flight above FL 410.

UWAGA NOTE

Przepis ten nie wyklucza stosowania technik
przelotu ze wznoszeniem, przez statki
powietrzne w lotach naddźwiękowych.

This provision does not preclude the use of
cruise climb techniques by aircraft in
supersonic flight.

1.3.2 Łączność 1.3.2 Communications

W locie IFR wykonywanym poza przestrzenią
powietrzną kontrolowaną, lecz w strefach lub do
stref albo wzdłuż tras określonych przez
właściwą władzę ATS zgodnie z punktem
3.3.1.2 c) lub d) Załącznika 2 do Konwencji o
międzynarodowym lotnictwie cywilnym,
utrzymywany jest nasłuch na właściwym kanale
łączności fonicznej powietrze-ziemia i
nawiązana, odpowiednio do potrzeb,
dwukierunkowa łączność z organem służb
ruchu lotniczego, zapewniającym służbę
informacji powietrznej.

An IFR flight operating outside controlled
airspace but within or into areas, or along
routes, designated by the appropriate ATS
authority in accordance with 3.3.1.2 c) or d)
Annex 2 to the Convention on International Civil
Aviation shall maintain an air-ground voice
communication watch on the appropriate
communication channel and establish two-way
communication, as necessary, with the air traffic
services unit providing flight information service.

UWAGA NOTE

Patrz uwaga następująca po punkcie 3.6.5.1
Załącznika 2 ICAO do Konwencji o
międzynarodowym lotnictwie cywilnym.

See Notes following 3.6.5.1 of Annex 2 to the
Convention on International Civil Aviation.

1.3.3 Meldunki pozycyjne 1.3.3 Position reports

Jeśli właściwa władza ATS wymaga, aby
dowódca statku powietrznego, wykonujący lot
IFR poza przestrzenią powietrzną
kontrolowaną: 

An IFR flight operating outside controlled
airspace and required by the appropriate ATS
authority to:

-  przedstawił plan lotu, - submit a flight plan,
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- utrzymywał nasłuch na właściwym kanale
łączności fonicznej powietrze–ziemia i
nawiązał, odpowiednio do potrzeb, dwu-
kierunkową łączność z organem służb ruchu
lotniczego, zapewniającym służbę informacji
powietrznej, 

- maintain an air-ground voice communication
watch on the appropriate communication
channel and establish two-way com-
munication, as necessary, with the air traffic
services unit providing flight information
service,

to melduje on pozycję, jak podano w punkcie
3.6.3 Załącznika 2 do Konwencji o
międzynarodowym lotnictwie cywilnym dla lotów
kontrolowanych.

shall report position as specified in 3.6.3 of
Annex 2 to the Convention on International Civil
Aviation for controlled flights.

MIL ENR 1.3-4
07 DEC 2017

088


		2021-01-16T18:07:26+0100
	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej | AIM Polska e700a905eea418286e542853dde2fa15f6dd1f69




