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VFR ENR 1.3 WARUNKI METEOROLOGICZNE DLA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ
VISUAL METEOROLOGICAL CONDITIONS

Minima widzialności i odległości od chmur w VMC
przedstawiono w tabeli poniżej:

The VMC visibility and distance from cloud minima are
contained in the table below:

ZAKRES WYSOKOŚCI
ALTITUDE BAND

KLASA PRZESTRZENI 
POWIETRZNEJ

AIRSPACE CLASS

WIDZIALNOŚĆ W 
LOCIE

FLIGHT VISIBILITY

ODLEGŁOŚĆ OD CHMUR
DISTANCE FROM CLOUD

Na poziomie FL 100 i powyżej/
At and above FL 100

C 8 km 1500 m – pozioma/
horizontally
300 m (1000 ft ) – pionowa/
vertically

Poniżej FL 100 i powyżej 900 m (3000 ft)
AMSL lub powyżej 300 m (1000 ft) nad
terenem – w zależności od tego, która z tych
wartości jest większa/
Below FL 100 and above 900 m (3000 ft) 
AMSL or above 300 m (1000 ft) above 
terrain, whichever is the higher

C D G 5 km

1500 m – pozioma/
horizontally
300 m (1000 ft ) – pionowa/
vertically

Na i poniżej 900 m (3000 ft) AMSL lub 300 m
(1000 ft) nad terenem – w zależności od
tego, która z tych wartości jest większa/ C D 5 km

1500 m – pozioma/
horizontally
300 m (1000 ft ) – pionowa/
vertically

At and below 900 m (3000 ft) AMSL or 300
m (1000 ft) above terrain, whichever is the
higher G 5 km*

Z dala od chmur i z
widocznością powierzchni
ziemi/
Clear of cloud and with the
surface in sight

*  Loty z widocznością (VFR – Visual Flight Rules) w
dzień w klasie przestrzeni G, o której mowa w pkt.
SERA.6001 lit. a) pkt 7 załącznika do rozporządzenia
wykonawczego Komisji (UE) nr 923/2012, na i poniżej
wysokości 900 m (3 000 ft) nad poziomem morza albo
300 m (1 000 ft) nad poziomem terenu – w zależności
od tego, która z tych wartości jest większa, przy
widzialności w locie poniżej 5 km, wykonuje się:

* VFR flights by day in airspace Class G referred to
in SERA.6001 (a)(7) of the Annex to Commission
Implementing Regulation (EU) No 923/2012 at or
below 900 m (3 000 ft) above mean sea level or 300
m (1000 ft) above terrain – whichever is the higher,
in a flight visibility of not less than 5 km shall be
conducted:

1) przy widzialności w locie nie mniejszej niż 1500 m: 1) in flight visibilities reduced to not less than
1500 m:

a) z prędkością przyrządową (IAS – Indicated
Airspeed) 140 węzłów (kt) lub mniejszą, dającą
wystarczającą możliwość dostrzeżenia pozostałego
ruchu lub wszelkich przeszkód w celu uniknięcia
kolizji, lub

a) at speeds of 140 kt (IAS – Indicated Airspeed) or
less to give adequate opportunity to observe other
traffic or any obstacles in time to avoid collision; or
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

AIRAC
te
VFR ENR 1.3-1

25 FEB 2021
 AMD
T 138



AIP VFR POLAND
b) w warunkach, w których prawdopodobieństwo
spotkania innego ruchu będzie zazwyczaj małe, w
szczególności w strefach o małej intensywności ruchu
oraz w czasie wykonywania prac lotniczych na małych
wysokościach;

b) in circumstances in which the probability of
encounters with other traffic would normally be low,
e.g. in areas of low volume traffic and for aerial work
at low levels; 

2) śmigłowcami przy widzialności w locie nie mniejszej
niż 800 m, jeżeli wykonują manewry z prędkością
zapewniającą w odpowiednim stopniu możliwość
zauważenia innego ruchu lub jakichkolwiek przeszkód
w czasie wystarczającym dla uniknięcia kolizji.

2) by helicopters in less than 800 m flight visibility, if
manoeuvred at a speed that will give adequate
opportunity to observe other traffic or any obstacles
in time to avoid collision;
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