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Loty związane z bezpieczeństwem państwa
wykonywane są bez ograniczeń wynikaących z
klasyfikacji przestrzeni powietrznej w FIR
Warszawa.

Flights concerned with the State’s safety are
performed without the Warszawa FIR airspace
classification restrictions. 

1. Podporządkowanie się przepisom, warunkom,
ograniczenio i aktom prawnym wymienionym w
rozdziale ENR 1.1 umożliwi obcym statkom
powietrznym, zarejestrowanym w jakimkolwiek
obcym kraju, który jest jednocześnie członkiem
Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa
Cywilnego (ICAO) wykonywanie lotów w
polskiej przestrzeni powietrznej.

1. Subject to the observance of the applicable
rules, conditions, limitations and legislation
described in chapter ENR 1.1 foreign civil
aircraft registered in any foreign country which
at the same time is a member of the
International Civil Aviation Organization (ICAO)
may be navigated in Poland.

2. Statki powietrzne zarejestrowane w obcych
krajach nie będących członkami Organizacji
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
a stosujących zasady wzajemności w
traktowaniu statków i pilotów polskich, mogą
wykonywać loty w Polsce, podporządkowując
się przepisom, warunkom i ograniczeniom
stosowanym wobec statków powietrznych
państw członkowskich ICAO.

2. Aircraft registered under the laws of foreign
countries, not members of the International Civil
Aviation Organization, which apply reciprocal
treatment rules to Polish aircraft and airmen,
may be navigated in Poland subject to the
observance of the same rules, conditions, and
limitations applicable in the case of aircraft of
ICAO member states.

3. PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW W
PRZESTRZENI RVSM

3. FLIGHT RULES WITHIN RVSM AIRSPACE

Zgodnie z Regionalnymi Procedurami
Uzupełniającymi dla Regionu Europy (Doc
7030), w przestrzeni powietrznej EUR RVSM
lub ponad nią należy wykonywać loty wg
wskazań przyrządów (IFR).

As specified in the Regional Supplementary
Procedures (Doc 7030), flights shall be
conducted in accordance with Instrument Flight
Rules (IFR) when operated within or above the
EUR RVSM airspace.

Dlatego też loty w ogólnym ruchu lotniczym
(GAT) IFR w FIR WARSZAWA są wykonywane
na poziomie lub powyżej FL 290 zgodnie z
przepisami dla lotów wg wskazań przyrządów
(IFR).

Therefore, flights operating as General Air
Traffic (GAT) within the WARSZAWA FIR at or
above FL 290 shall be conducted in accordance
with the Instrument Flight Rules.

Z wyjątkiem wyznaczonej przestrzeni
powietrznej, w której wykonuje się działania
tranzytowe RVSM, w europejskiej przestrzeni
RVSM dopuszcza się tylko loty statków
powietrznych posiadających zezwolenie na
operacje RVSM oraz nie posiadających takiego
zezwolenia państwowych statków powietrznych.

Except for designated airspace where RVSM
transition tasks are carried out, only RVSM
approved aircraft and non-RVSM approved
State aircraft shall be permitted to operate within
the EUR RVSM airspace.
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Statkami powietrznymi posiadającymi zezwo-
lenie na operacje RVSM są te, dla których
operator uzyskał zezwolenie RVSM w państwie,
w którym stacjonuje, bądź w państwie rejestracji
statku powietrznego.

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

Informacje dotyczące zdatności do lotu oraz jej
utrzymywania, a także praktyk operacyjnych i
procedur dla europejskiej przestrzeni powie-
trznej RVSM są zawarte w Tymczasowych
Wytycznych (Temporary Guidance Leaflet, TGL)
Nr 6, Wersja Poprawiona 1 Wspólnych Władz
Lotniczych (JAA) oraz w Regionalnych
Procedurach Uzupełniejących dla Regionu
Europy (Doc 7030).

Guidance material on the airworthiness,
continued airworthiness and the operational
practices and procedures for the EUR RVSM
airspace is provided in the Joint Aviation
Authorities (JAA) Temporary Guidance Leaflet
(TGL) Number 6, Revision 1, and the Regional
Supplementary Procedures (Doc 7030).

Na operacje statków powietrznych – z wyją-
tkiem państwowych statków powietrznych – w
przestrzeni RVSM w FIR WARSZAWA
wymagane jest zezwolenie RVSM.

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

UWAGA NOTE
Warunki prowadzenia operacji podczas
wykonywania działań tranzytowych RVSM w
europejskiej przestrzeni powietrznej RVSM
przez cywilne statki powietrzne nie
posiadające zezwolenia RVSM określają
Regionalne Procedury Uzupełniające dla
Regionu Europy (Doc 7030).

The provisions applicable to non-RVSM
approved civil operations in EUR RVSM
airspace where RVSM transition tasks are
carried out are as specified in the Regional
Supplementary Procedures (Doc 7030).

Odstępstwa od standardów, zalecanych
praktyk i procedur ICAO

Differences from ICAO Standards,
Recommended Practices and Procedures

W FIR WARSZAWA nie notuje się odstępstw od
standardów, zalecanych praktyk, procedur
ICAO dotyczących operacji RVSM.

No differences from ICAO standards,
recommended practices and procedures related
to RVSM operations are in force within the
WARSZAWA FIR.

4. REGIONALNE PROCEDURY UZUPEŁ-
NIAJĄCE

4. REGIONAL SUPPLEMENTARY
PROCEDURES

Regionalne procedury uzupełniające są
stosowane zgodnie z Regionalnymi
Procedurami Uzupełniającymi dla Regionu
Europy (Doc 7030).

Regional Supplementary Procedures are
applied in accordance with Regional
Supplementary Procedures (Doc 7030).

Zgodnie z paragrafem 3.2.2 Regionalnych
Procedur Uzupełniających dla Regionu Europy
(Doc 7030) udzielane są zwolnienia dla statków
powietrznych nie wyposażonych w radiowy
sprzęt łączności 8,33 kHz, pod warunkiem, że:

In accordance with paragraph 3.2.2 of Regional
Supplementary Procedures (Doc 7030),
exemptions are granted to aircraft not equipped
with 8.33 kHz channel spacing capable radio
equipment  on condition that:

a) taki lot jest planowany poza którymkolwiek FIR/
UIR w regionie europejskim ICAO EUR, gdzie
nie opublikowano odstępstw z wyjątkiem
państwowych statków powietrznych wyposażo-
nych w sprzęt UHF (patrz AIP kraju, do którego
FIR/UIR ma nastąpić wlot);

a) such flight is planned to remain clear of any FIR/
UIR in the EUR Region where no exemption has
been published except for UHF equipped State
aircraft (refer to the State AIP covering the FIR/
UIR concerned);
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lub or
b) taki lot wykonywany jest zgodnie z

opublikowanymi odstępstwami od wymaganego
wyposażenia 8,33 kHz (patrz AIP kraju,  do
którego FIR/UIR ma nastąpić wlot).

b) such flight is operated in accordance with
exemptions published (refer to the State AIP
covering the FIR/UIR concerned).

W odniesieniu do państwowych statków
powietrznych zwolnienie będzie obowiązywać
bezterminowo.

In respect to State aircraft, no time limit applies.

Statki państwowe (Wojsko, Służby Celne,
Policja)

State Aircraft (Military, Customs, Police)

Państwowe statki powietrzne, które są
nieregularnymi użytkownikami FIR/UIR (lub
sektorów) gdzie separacja 8,33 kHz jest
wykorzystywana, korzystają ze stałego zwolnie-
nia, pod warunkiem zdolności komunikowania
się w paśmie UHF, tam gdzie jest to możliwe.

Those State aircraft which are infrequent users
of the FIR/UIR (or sectors, as applicable) where
8.33 kHz channel spacing is in actual use, are
permanently exempted from the above carriage
requirement, provided that they are able to
communicate on UHF, where available. 

Państwowy statek powietrzny bez wyposażenia
8,33 kHz, ale wyposażony w UHF, który jest
nieregularnym użytkownikiem przestrzeni
powietrznej Polski, będzie obsługiwany na VHF
(25 kHz) na częstotliwości opublikowanej dla
tego sektora.

State aircraft not equipped for 8.33 kHz but with
UHF, which are infrequent users of the airspace
of Poland will be handled on VHF (25 kHz)
channel published for this sector.

Tam gdzie nie istnieje pokrycie UHF, państwowe
statki powietrzne nie wyposażone w radiowy
sprzęt łączności 8,33 kHz, mogą być nie
dopuszczone do operowania w przestrzeni
powietrznej, gdzie wymagana jest  separacja
międzykanałowa 8,33 kHz.

Where UHF coverage is not available, State
aircraft not equipped with 8.33 kHz channel
spacing equipment may be excluded from 8.33
kHz airspace.

UWAGA NOTE
Nieregularny użytkownik przestrzeni powie-
trznej jest określany jako użytkownik, który
nie przekracza 30 godzin lotu na rok w danej
przestrzeni powietrznej.

Infrequent user is the one defined as not
exceeding about 30 hours flying time per
airframe per year in the 8.33 kHz airspace.

5. ZABEZPIECZENIE SŁUŻB RUCHU LOTNI-
CZEGO DLA PAŃSTWOWYCH STATKÓW
POWIETRZNYCH W FIR WARSZAWA

5. PROVISION OF AIR TRAFFIC SERVICES IN
WARSZAWA FIR TO STATE AIRCRAFT

5.1 Państwowy statek powietrzny wykonujący lot
jako GAT w przestrzeni powietrznej
kontrolowanej zobowiązany jest do posiadania
radiostacji VHF o odstępie kanałowym 8,33 kHz
i nawiązania łączności ze służbami ruchu
lotniczego na odpowiednich częstotliwościach
jakie opublikowano w AIP Polska.

5.1 A state aircraft operating as GAT in controlled
airspace is required to carry VHF radio with
8.33 kHz channel spacing and to contact ATS
on appropriate frequencies, as published in AIP
Poland.
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5.2 Państwowy statek powietrzny nie wyposażony
w radiostację VHF o dostępie kanałowym
8,33 kHz nie może wlatywać w kontrolowaną
przestrzeń powietrzną, w której łączność
prowadzona jest na kanale o szerokości
8,33 kHz z wyjątkiem sytuacji awaryjnych,
w przypadku których dopuszcza się możliwość
użycia częstotliwości w niebezpieczeństwie
121,500 MHz.

5.2 A state aircraft not equipped with VHF with
8.33 kHz channel spacing is not allowed to enter
controlled airspace within which communication
is held on 8.33 kHz, excluding emergency
situations in the event of which it is possible to
use emergency frequency 121.500 MHz.

5.3 Państwowy statek powietrzny wykonujący lot
jako GAT w przestrzeni powietrznej
niekontrolowanej zobowiązany jest do
posiadania radiostacji VHF o odstępie
kanałowym 25 kHz i nawiązania łączności ze
służbami informacji powietrznej, zgodnie
z obowiązującymi przepisami na odpowiednich
częstotliwościach, jakie opublikowano w AIP
Polska.

5.3 A state aircraft operating as GAT in uncontrolled
airspace is required to carry VHF radio with
25 kHz channel spacing and to contact FIS
according to applicable provisions on
appropriate frequencies, as published in AIP
Poland.

5.4 Państwowy statek powietrzny nie wyposażony
w sprzęt łączności VHF, ale wyposażony
w sprzęt łączności w paśmie UHF może
zaplanować lot jako OAT w części FIR
WARSZAWA, gdzie istnieje pokrycie
radiokomunikacyjne UHF.

5.4 A state aircraft not equipped with VHF but
equipped with UHF may plan an OAT flight
within a part of the WARSZAWA FIR where UHF
radio communication coverage is used.

5.5 Państwowy statek powietrzny nie wyposażony
w sprzęt łączności VHF, zamierzający
wykonywać lot w FIR WARSZAWA, gdzie nie
ma pokrycia radiokomunikacyjnego UHF,
powinien skoordynować lot z:

5.5 A state aircraft unable to communicate on VHF
and intending to operate in the portion of the
WARSZAWA FIR, where there is no adequate
UHF coverage, is required to coordinate with:

Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego 
Sił Zbrojnych RP

Military Air Traffic Service Office of the
Polish Armed Forces

ul. Żwirki i Wigury 103 ul. Żwirki i Wigury 103
00-912 Warszawa 69 00-912 Warszawa 69
Polska Poland
w celu uzyskania zgody i warunków na lot w
przestrzeni wydzielonej. W takim przypadku nie
jest zapewniona służba kontroli ruchu lotniczego
w myśl przepisów ICAO.

in order to obtain approval and conditions to
operate in segregated airspace. In such case
ICAO-type ATS are not provided.

5.6 Państwowemu statkowi powietrznemu bez
transmisji danych w ADS-B i/lub mode S z
powodów technicznych lub operacyjnych,
będzie zapewniona służba ruchu lotniczego w
oparciu o tradycyjne metody dozoru w modach
3/A i C. Plan lotu w polu 18 powinien zawierać
informacje SUR/EUAADSBX, SYR/EUEHSX,
SUR/EUELSX lub ich kombinację.

5.6 State aircraft that do not transmit ADS-B and/or
Mode S for technical or operational reasons will
be provided with ATS through traditional
methods such as Mode 3/A and C. Flight plan
shall include in item 18 the indicators SUR/
EUAADSBX, SYR/EUEHSX, SUR/EUELSX or a
combination thereof.

5.7 Obsługa ruchu OAT w TMA Poznań 5.7 Handling of OAT within Poznań TMA
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Kontrolerzy ruchu lotniczego z uprawnieniami
APS EPPO mogą zapewniać służby ruchu
lotniczego wobec ruchu OAT w TMA Poznań, w
tym wykorzystywać operacyjnie poniższe
procedury:

Air traffic controllers with an EPPO APS rating
may provide air traffic services to operational air
traffic within the Poznań TMA, including the
following procedures:

- tworzenie formacji (Join-Up),
- rozdzielenie formacji (Break-Up/Split),
- dynamiczna zmiana wysokości (Zoom Climb,
Combat Descent), 
- odlot/przylot formacji niestandardowej (Radar
Assisted Trail Departure, Radar Assisted Trail
Recovery), 
- procedura SFO (Simulated Flame Out) dla
samolotu F-16, 
- wektorowanie do Overhead Pattern, 
- nieplanowany powrót z uzbrojeniem (Red Spot
Recovery),
- utrata łączności w locie grupowym,

- zgubienie skrzydłowego/prowadzącego (Lost-
Wingman).

- Join-Up,
- Break-Up/Split,
- Zoom Climb, Combat Descent,

- Radar Assisted Trail Departure, Radar
Assisted Trail Recovery,

- Simulated Flame Out for F-16 aircraft,

- vectoring to Overhead Pattern,
- Red Spot Recovery,

- Radio Communication Failure in formation
flight,
- Lost-Wingman.

6. MINIMALNE WYSOKOŚCI WEKTOROWANIA
W FIR WARSZAWA

6. MINIMUM VECTORING ALTITUDES IN
WARSZAWA FIR

6.1 Definicja MVA 6.1 MVA definition
W przypadku wektorowania statku
powietrznego znajdującego się w przestrzeni
kontrolowanej ale nie wykonującego
opublikowanej procedury IFR, ustala się
minimalną wysokość bezwzględną
wektorowania (MVA) jako najniższą możliwą do
wykorzystania.

In case of guidance of aircraft within controlled
airspace, but outside the published IFR
procedures, the minimum vectoring altitude
(MVA) is established as the lowest usable
altitude.

Podział na sektory MVA oparty jest na
istniejących już strukturach przestrzeni
powietrznej, przeszkodach oraz odległości od
ARP. Minimalna wysokość bezwzględna
wektorowania (MVA) nie uwzględnia żadnych
dodatkowych pionowych ograniczeń przestrzeni
powietrznej (wysokość bezwzględna/wysokość
względna), które powinny być oddzielnie
przestrzegane (np. strefy zakazane). Minimalne
wysokości bezwzględne wektorowania (MVA)
pokazane są na mapach Minimalnych
Wysokości Bezwzględnych Dozorowania ATC
(MIL ENR rozdział 6.7).

The MVA sectorization is based on the airspace
structure already established, the obstacle
situation and the distance from ARP. MVA does
not take into account any additional vertical
(altitude/height) restrictions, which should be
obeyed separately (e.g. prohibited areas).
Minimum vectoring altitudes are shown on ATC
Surveillance Minimum Altitude Charts (MIL ENR
chapter 6.7).

6.2 MVA – korekta ze względu na niską
temperaturę

6.2 MVA – correction for low temperature
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Wysokości bezwzględne wskazywane przez
wysokościomierz barometryczny mogą nie
zgadzać się z rzeczywistymi wysokościami
bezwzględnymi lotu w wyniku oddziaływania
temperatury.

Flight altitudes indicated by the barometric
altimeter may not correspond to the real flight
altitudes due to temperature.

Temperatury poniżej międzynarodowej
temperatury wzorcowej (ISA) powodują, że
wskazania wysokościomierza są wyższe, niż
rzeczywiste wysokości bezwzględne lotu. W
związku z tym, aby zapewnić minimalne
wymagane przewyższenie nad przeszkodami
wartości MVA są obliczone z uwzględnieniem
korekty wysokości bezwzględnej ze względu na
temperaturę.

Temperatures below the Standard Temperature
(ISA) lead to lower real flight altitudes. As a
result, to provide the required obstacle
clearance, the MVA values are calculated after
taking into account altitude correction due to
temperature.

W przypadku występowania niskich temperatur
poniżej -10°C służby ATC będą stosować
dodatkową korektę do publikowanych
minimalnych wysokości bezwzględnych
wektorowania.

In case of low temperatures below -10°C, ATC
services will apply additional correction to the
published minimum vectoring altitudes.

7. MINIMALNA WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA
DLA OBSZARU (AMA)

7. AREA MINIMUM ALTITUDE (AMA)

7.1 AMA (Area Minimum Altitude) jest to najniższa
wysokość bezwzględna obowiązująca w
warunkach meteorologicznych ustalonych dla
lotów wg wskazań przyrządów (IMC). 

7.1 AMA is the lowest altitude to be used under
instrument meteorological conditions (IMC)
which provides a minimum obstacle clearance
(MOC) over all known air navigation obstacles in
the specified area.  

AMA zapewnia minimalne pionowe
przewyższenie wynoszące 1000 ft lub 2000 ft w
terenie górzystym (teren górzysty: patrz AIP
Polska, rozdział GEN 3.3, punkt 6) nad
wszystkimi znanymi przeszkodami (obiektami
sztucznymi i naturalnymi oraz wyniosłościami
terenu) w określonym obszarze, zaokrąglona do
100 ft w górę.

AMA provides a minimum obstacle clearance of
1000 ft or 2000 ft in mountainous areas (for
designated mountainous areas see AIP Poland,
GEN 3.3, point 6) and is rounded up to the next
100 ft.

W przypadku przeszkód naturalnych (góry,
wzgórza, pagórki) oraz wyniosłości terenu,
stosuje się dodatkowe zabezpieczenie
wynoszące 329 ft ze względu na możliwość
występowania na nich przeszkód sztucznych,
które ze względu na swoją wysokość nie muszą
być zgłaszane i publikowane.

In case of natural obstacles (e.g. mountains,
hills) or terrain elevations, an additional safety
margin of 329 ft m is applied to account for the
possibility of the existence of man-made
obstacles which, because of their height, do not
have to be reported and published.

7.2 AMA wyznacza się w oparciu o przeszkody
lotnicze, które zostały zgłoszone i opublikowane
w AIP Polska, rozdział ENR 5.4 oraz w oparciu
o wysokości terenu uzyskane z numerycznego
modelu terenu DTED 2 dla obszaru Polski i/lub
Mapy przeglądowej Polski w skali 1:500 000.

7.2 AMA is calculated on the basis of known and
reported air navigation obstacles, which have
been published in AIP Poland, ENR 5.4 and
also on the basis of elevations obtained from the
numerical terrain model DTED 2 for the area of
Poland and/or from the Reference Map of
Poland 1:500 000.
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7.3 AMA wyznacza się dla każdego oczka siatki
geograficznej utworzonego przez południki i
równoleżniki poprowadzone co 30' na mapach
w skali 1:500 000 oraz co 1° na mapach w skali
1:1 000 000 lub mniejszej. 

7.3 AMA is calculated for each quadrangle of the
cartographic grid formed by meridians and
parallels every 30' on maps with a scale of
1:500 000 and every 1° on maps with a scale of
1:1 000 000 or less. 

W terenie przygranicznym, w oczkach siatki,
które obejmują swym zasięgiem obszary
sąsiednich FIR, AMA wyznacza się wyłącznie
na podstawie informacji o przeszkodach
sztucznych i naturalnych oraz wyniosłościach
terenu znajdujących się w FIR EPWW.

In areas adjacent to the border of EPWW FIR,
where the quadrangle of the cartographic grid
covers a part of EPWW FIR and a part of a
neighbouring FIR, AMA is calculated solely on
the basis of obstacle information (terrain
elevations, natural and man-made obstacles)
from within EPWW FIR.

7.4 Nad otwartym morzem (obszar Bałtyku),
przyjmuje się wartość AMA równą 1500 ft (15),
stosując MOC 1000 ft i zakładając możliwość
występowania obiektów pływających i instalacji
technicznych nie większych niż 500 ft.

7.4 Above open sea waters (the Baltic Sea area) an
AMA equal to 1500 ft (15) is established. This
value provides a MOC of 1000 ft, taking into
account the possibility of existence of water
vessels and technical installations not greater
than 500 ft.

7.5 Na mapach lotniczych AMA jest wyrażona w
stopach dwiema wielkościami cyfr: większe
reprezentują tysiące stóp, mniejsze setki i
dziesiątki stóp.

7.5 On aeronautical charts, AMA is expressed in
feet and is represented by digits of two sizes.
The larger digit represents thousands of feet,
while the smaller digit represents hundreds and
tens of feet.

Przykład: 25=2500 ft, 74=7400 ft Example: 25=2500 ft, 74=7400 ft
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