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MIL ENR 1.5 PROCEDURY OCZEKIWANIA, PRZYLOTU ORAZ ODLOTU
HOLDING, APPROACH AND DEPARTURE PROCEDURES

1. ZASADY OGÓLNE 1. GENERAL RULES

1.1 Procedury oczekiwania, zbliżania i odlotu oparte
są na procedurach zawartych w dokumencie
ICAO Doc 8168-OPS/611.

1.1 The holding, approach and departure
procedures are based on those contained in
ICAO Doc 8168-OPS/611.

2. STATKI POWIETRZNE PRZYLATUJĄCE I
LĄDUJĄCE

2. ARRIVING AND LANDING FLIGHTS

2.1 Statki powietrzne w locie IFR, wlatujące do
rejonu lotniska kontrolowanego (TMA) lub do
strefy lotniska kontrolowanego (CTR) i lądujące
na tych lotniskach, otrzymują zezwolenie na
oczekiwanie w określonym punkcie i polecenie
nawiązania łączności z organem kontroli
zbliżania lub kontroli lotniska w określonym
czasie, na określonym poziomie lub w
określonej pozycji. 

2.1 IFR flights entering a Terminal Control Area
(TMA) or Aerodrome Control Zone (CTR) and
landing will be cleared to hold at a specific
holding point and instructed to contact the
approach or aerodrome control unit at a
specified time, level or position.

Statki powietrzne powinny stosować się do tych
poleceń aż do otrzymania dalszych instrukcji od
organu kontroli zbliżania lub kontroli lotniska. 

 The terms of this clearance shall be adhered to
until further instructions are received from the
approach or aerodrome control unit.

Jeżeli ważność zezwolenia kończy się, a statek
powietrzny nie otrzymał dalszych instrukcji, to
powinien on wykonywać procedurę oczekiwania
na poziomie podanym w ostatnim zezwoleniu.

 If the clearance limit is reached before further
instructions have been received, a holding
procedure shall be carried out at the last
authorized flight level.

2.2 Ze względu na ograniczoną dostępną
przestrzeń powietrzną ważne jest, aby
podejście do strefy oczekiwania i wykonanie
procedur oczekiwania były jak najdokładniejsze.
Piloci obowiązani są do zawiadomienia ATC,
jeżeli z jakichkolwiek powodów zbliżanie i/lub
oczekiwanie nie może być wykonane zgodnie z
wymaganiami.

2.2 Due to the limited airspace available, it is
important that the approaches to the holding
patterns and the holding procedures are carried
out as accurately as possible. Pilots are obliged
to inform ATC if for any reason the approach
and/or holding cannot be performed as required.

3. STATKI POWIETRZNE ODLATUJĄCE 3. DEPARTING FLIGHTS

3.1 Statki powietrzne podejmujące lot IFR z lotnisk
kontrolowanych otrzymują zezwolenie ATC od
miejscowej kontroli lotniska. Granicą ważności
tego zezwolenia będzie zazwyczaj lotnisko
pierwszego zamierzonego lądowania.

3.1 IFR flights departing from controlled
aerodromes will receive ATC clearance from the
local Areodrome Control (TWR). The clearance
limit will normally be the aerodrome of the first
intended landing.

3.2 Statki powietrzne mające wykonać lot
międzynarodowy z lotnisk niekontrolowanych
nie powinny startować bez uprzedniego
uzgodnienia z ACC WARSZAWA.

3.2 International flights departing from non-
controlled aerodromes shall not take-off without
prior arrangement with WARSZAWA ACC.

3.3 Po nawiązaniu łączności z właściwym organem
ACC dowódca statku powietrznego zobowią-
zany jest do potwierdzenia planowanego/żąda-
nego poziomu lotu.

3.3 After initial contact with the ACC unit the pilot-in-
command is obliged to confirm the planned/
requested crusing level.
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