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VFR ENR 2.6 SZYBOWCOWE CZĘSTOTLIWOŚCI PRZELOTOWE W FIR WARSZAWA
CRUISING FREQUENCIES FOR GLIDERS WITHIN THE WARSZAWA FIR

1. WSTĘP PREFACE
1.1 W FIR Warszawa ustanowiono 8 sektorów AIRCOM

- udostępnione zostały częstotliwości łączności
powietrze-powietrze z przeznaczeniem dla przelotów
szybowcowych. Do poszczególnych sektorów
zostały przypisane następujące kanały
częstotliwości z separacją międzykanałową
8,33 kHz:

Eight AIRCOM sectors have been established in
the Warszawa FIR - air to air communication
frequencies for glider flights have been provided.
The following frequency channels with 8.33 kHz
channel spacing have been assigned to the
individual sectors:

AIRCOM A – 122,165 MHz;
AIRCOM B – 119,615 MHz;
AIRCOM C – 123,815 MHz;
AIRCOM D – 125,115 MHz;
AIRCOM E – 127,565 MHz;
AIRCOM F – 124,690 MHz;
AIRCOM G – 132,485 MHz;
AIRCOM H – 127,910 MHz.

AIRCOM A – 122.165 MHz;
AIRCOM B – 119.615 MHz;
AIRCOM C – 123.815 MHz;
AIRCOM D – 125.115 MHz;
AIRCOM E – 127.565 MHz;
AIRCOM F – 124.690 MHz;
AIRCOM G – 132.485 MHz;
AIRCOM H – 127.910 MHz.

1.2 Używanie danej częstotliwości przelotowej możliwe
jest wyłącznie w przypisanych jej granicach
poziomych i pionowych.

The use of the appropriate cruising frequency is
possible only within the allocated lateral and
vertical limits.

Częstotliwości AIRCOM A, B, C, D, E, F dostępne są
w zakresie wysokości GND-FL95.
Częstotliwości AIRCOM G, H dostępne są w
zakresie wysokości GND-FL250, przy czym
użytkowanie przypisanych im częstotliwości
przelotowych powyżej FL95 możliwe jest wyłącznie
w przypadku aktywowania w ich rejonie
szybowcowych stref na loty falowe i maksymalnie do
górnej granicy aktywnej strefy.

AIRCOM A, B, C, D, E, F frequencies are available
between GND-FL95.
The AIRCOM G, H frequencies are available within
GND-FL250, while the use of the assigned cruising
frequencies above FL95 is possible only if the
glider zones are activated in their area for wave
soaring and up to the upper limit of the active zone.

2. SEKTORY AIRCOM AIRCOM SECTORS
AIRCOM A AIRCOM A
53°56'00"N 014°13'00"E 53°56'00"N 014°13'00"E
Dalej na północ, wschód, północny i południowy
wschód wzdłuż granicy FIR Warszawa do punktu
rozgraniczenia sektora FIS Gdańsk.

Then to the north, east, north-east and south-east
along the Warszawa FIR boundary to the Gdańsk
FIS demarcation point.

Dalej na południe wzdłuż rozgraniczenia sektora FIS
Gdańsk i do Włocławka – punkt rozgraniczenia
sektorów FIS Gdańsk, FIS Poznań, FIS Warszawa.

Then to the south along the boundary of the
Gdańsk FIS and to Włocławek – demarcation point
between the Gdańsk, Poznań, Warszawa FIS
sectors.

Dalej na zachód i północny zachód wzdłuż
rozgraniczenia sektora FIS Gdańsk i FIS Poznań do
punktu przecięcia z południową granicą TMA
Bydgoszcz.

Then to the west and north-west along the
boundary of the Gdańsk FIS and Poznań FIS
sectors to the intersection with the southern
boundary of Bydgoszcz TMA .
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Dalej na zachód do punktu 52°56'00"N 016°45'00"E
(na południe od Piły).

Then to the west to the point 52°56'00"N
016°45'00"E (south of Piła).

Dalej na zachód do punktu styku linii rozgraniczenia
sektora FIS Gdańsk i FIS Poznań z FIR Warszawa w
rejonie Kostrzyna nad Odrą.

Then to the west to the intersection of the Gdańsk
FIS and Poznań FIS sector boundary with the
Warszawa FIR boundary in the area of Kostrzyn
nad Odrą.

Dalej na północ wzdłuż granicy FIR Warszawa do
punktu początkowego 53°56'00"N 014°13'00"E.

Then to the north along the Warszawa FIR
boundary to the start point 53°56'00"N
014°13'00"E.

AIRCOM B AIRCOM B
Punkt rozgraniczenia sektora FIS Gdańsk na
północnej granicy FIR Warszawa (na północ od
Braniewa).

The Gdańsk FIS sector demarcation point on the
northern boundary of the Warszawa FIR (north of
Braniewo).

Dalej na wschód wzdłuż północnej i wschodniej
granicy FIR Warszawa do punktu rozgraniczenia
sektora FIS Warszawa (część północna i
wschodnia).

Then to the east along the northern and eastern
boundaries of the Warszawa FIR to the
demarcation point of Warszawa FIS sector
(northern and eastern parts).

Dalej na zachód wzdłuż rozgraniczenia sektora FIS
Warszawa (część północna i zachodnia) do
Włocławka - punkt rozgraniczenia sektorów FIS
Gdańsk, FIS Poznań, FIS Warszawa.

Then to the west along the boundary of Warszawa
FIS sector (northern and eastern parts) to
Włocławek - demarcation point between the
Gdańsk, Poznań and Warszawa FIS sectors.

Dalej na północ wzdłuż rozgraniczenia sektora FIS
Gdańsk do punktu początkowego - rozgraniczenia
sektora FIS Gdańsk na północnej granicy FIR
Warszawa (na północ od Braniewa).

Then to the north along the boundary of Gdańsk
FIS sector to the start point - Gdańsk FIS sector
demarcation point on the northern boundary of the
Warszawa FIR (north of Braniewo).

AIRCOM C AIRCOM C
Od punktu styku linii rozgraniczenia sektora FIS
Gdańsk i FIS Poznań z FIR Warszawa w rejonie
Kostrzyna nad Odrą na wschód do punktu
52°56'00"N 016°45'00"E (na południe od Piły).

From the point of intersection of the boundary of
Gdańsk FIS and Poznań FIS sectors with the
boundary of the Warszawa FIR in the area of
Kostrzyn nad Odrą to the east to the point
52°56'00"N 016°45'00"E (south of Piła).

Dalej na południe do punktu przecięcia z TMA
Poznań South 50°49'00"N 016°41'30"E (na południe
od Wrocławia).

Then to the south to the intersection with Poznań
South TMA 50°49'00"N 016°41'30"E (south of
Wrocław).

Dalej na północny-zachód do Pieńska na zachodniej
granicy FIR Warszawa.

Then to the north-west to Pieńsk on the western
boundary of the Warszawa FIR .

Dalej na północ wzdłuż granicy FIR Warszawa do
punktu początkowego - styku linii rozgraniczenia
sektora FIS Gdańsk i FIS Poznań z FIR Warszawa w
rejonie Kostrzyna nad Odrą.

Then to the north along the boundary of the
Warszawa FIR to the start point - intersection of
the boundary of Gdańsk FIS and Poznań FIS
sectors with the Warszawa FIR boundary in the
area of Kostrzyn nad Odrą.

AIRCOM D AIRCOM D
Od punktu 52°56'00"N 016°45'00"E (na południe od
Piły).

From the point 52°56'00"N 016°45'00"E (south of
Piła).

Dalej na wschód wzdłuż linii rozgraniczenia sektora
FIS Gdańsk i FIS Poznań do Włocławka – punkt
rozgraniczenie sektorów FIS Gdańsk, FIS Poznań,
FIS Warszawa. 

Then to the east along the boundary of the Gdańsk
and Poznań FIS sectors to Włocławek -
demarcation point of the Gdańsk, Poznań,
Warszawa FIS sectors.
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Dalej na południe do punktu 50°19'11"N
018°32'14"E (na zachód od Gliwic).

Then to the south to the point 50°19'11"N
018°32'14"E (west of Gliwice).

Dalej na północny-zachód do punktu przecięcia z
TMA Poznań South 50°49'00"N 016°41'30"E (na
południe od Wrocławia).

Then to the north-west to the intersection with
Poznań South TMA 50°49'00"N 016°41'30"E
(south of Wrocław).

Dalej na północ do punktu początkowego
52°56'00"N 016°45'00"E (na południe od Piły).

Then to the north to the start point 52°56'00"N
016°45'00"E (south of Piła).

AIRCOM E AIRCOM E
Od punktu rozgraniczenia sektorów FIS Gdańsk, FIS
Poznań, FIS Warszawa na wschód wzdłuż
rozgraniczenia sektora FIS Warszawa (część
północna i zachodnia) do punktu VFR EPWA GOLF
51°59'27"N 021°14'05"E (most drogowy nad Wisłą
na wschód od Góry Kalwarii).

From the demarcation point of the Gdańsk,
Poznań, Warszawa FIS sectors to the east along
the boundary of the Warszawa FIS sector
(northern and western parts) to the VFR point
EPWA GOLF 51°59'27"N 021°14'05" E (road
bridge over the Vistula River east of Góra
Kalwaria).

Dalej na południe do punktu przecięcia z południową
granicą TMA Rzeszów 49°50'30"N 021°20'00"E.

Then to the south to the point of intersection with
the southern boundary of Rzeszów TMA
49°50'30"N 021°20'00"E.

Dalej na zachód do punktu 49°55'00"N 018°33'00"E
(punkt na zachodnim narożniku południowej granicy
FIR Warszawa, na południe od Jastrzębia-Zdrój).

Then to the west to the point 49°55'00"N
018°33'00"E (point in the western corner of the
southern boundary of the Warszawa FIR, south of
Jastrzębie-Zdrój).

Dalej na północ do punktu 50°19'11"N 018°32'14"E
(na zachód od Gliwic).

Then to the north to the point 50°19'11"N
018°32'14"E (west of Gliwice).

Dalej na północ do punktu początkowego -
rozgraniczenia sektorów FIS Gdańsk, FIS Poznań,
FIS Warszawa.

Then to the north to the start point - demarcation
point of the Gdańsk FIS, Poznań FIS, Warszawa
FIS sectors.

AIRCOM F AIRCOM F
Od punktu VFR EPWA GOLF 51°59'27"N
021°14'05"E (most drogowy nad Wisłą na wschód
od Góry Kalwarii) dalej na wschód wzdłuż linii
rozgraniczenia sektora FIS Warszawa (część
północna i wschodnia) do wschodniej granicy FIR
Warszawa (na wschód od Terespola).

From the VFR point EPWA GOLF 51°59'27"N
021°14'05"E (road bridge over the Vistula Riverthe
east of Góra Kalwaria) to the east along the
boundary of the Warszawa FIS sector (northern
and eastern parts) to the eastern boundary of the
Warszawa FIR (east of Terespol).

Dalej na południe wzdłuż wschodniej granicy FIR
Warszawa do drogowego przejścia granicznego z
Ukrainą w Medyce.

Then to the south along the eastern boundary of
the Warszawa FIR to the road boundary crossing
with Ukraine in Medyka.

Dalej na zachód do punktu na południowej granicy
TMA Rzeszów 49°50'30"N 021°20'00"E.

Then to the west to the point on the southern
boundary of Rzeszów TMA 49°50'30"N
021°20'00"E.

Dalej na północ do punktu VFR EPWA GOLF
51°59'27"N 021°14'05"E (most drogowy nad Wisłą
na wschód od Góry Kalwarii).

Then to the north to the VFR point EPWA GOLF
53°59'27"N 021°14'05"E (road bridge over the
Vistula River east of Góra Kalwaria).

AIRCOM G AIRCOM G
Od Pieńska na zachodniej granicy FIR Warszawa na
południowy-wschód do punktu przecięcia z TMA
Poznań South 50°49'00"N 016°41'30"E (na południe
od Wrocławia).

From Pieńsk on the western boundary of FIR
Warszawa to the south-east to the intersection with
Poznań South TMA 50°49'00"N 016°41'30"E
(south of Wrocław).
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Dalej na południowy-wschód do punktu 50°19'11"N
018°32'14"E (na zachód od Gliwic).

Then to the south-east to the point 50°19'11"N
018°32'14"E (west of Gliwice).

Dalej na południe do punktu 49°55'00"N
018°33'00"E (punkt na zachodnim narożniku
południowej granicy FIR Warszawa, na południe od
Jastrzębia-Zdrój).

Then to the south to the point 49°55'00"N
018°33'00"E (point in the western corner of the
southern boundary of FIR Warszawa, south of
Jastrzębie-Zdrój).

Dalej na zachód wzdłuż granicy południowej i
zachodniej FIR Warszawa do Pieńska na zachodniej
granicy FIR Warszawa.

Then to the west along the southern and western
boundaries of the Warszawa FIR to Pieńsk on the
western boundary of the Warszawa FIR .

AIRCOM H AIRCOM H
Od punktu 49°55'00"N 018°33'00"E (punkt na
zachodnim narożniku południowej granicy FIR
Warszawa, na południe od Jastrzębia-Zdrój) na
wschód do punktu na południowej granicy TMA
Rzeszów 49°50'30"N 021°20'00"E.

From the point 49°55'00"N 018°33'00"E (point in
the western corner of the southern boundary of the
Warszawa FIR, south of Jastrzębie-Zdrój) to the
east to the point on the southern boundary of
Rzeszów TMA 49°50'30"N 021°20'00"E.

Dalej na wschód do punktu na wschodniej granicy
FIR Warszawa - drogowego przejścia granicznego z
Ukrainą w Medyce.

Then to the east to the point on the eastern
boundary of the Warszawa FIR - road border
crossing with Ukraine in Medyka.

Dalej na południe i zachód wzdłuż wschodniej i
południowej granicy FIR Warszawa do punktu
49°55'00"N 018°33'00"E (punkt na zachodnim
narożniku południowej granicy FIR Warszawa, na
południe od Jastrzębia-Zdrój).

The to the south and west along the eastern and
southern borders of the Warszawa FIR to the point
49°55'00"N 018°33'00"E (point in the western
corner of the southern border of the Warszawa
FIR, south of Jastrzębie-Zdrój).

Uwaga 1. Remark 1.
Pilotom korzystającym z szybowcowych
częstotliwości przelotowych przypomina się o
obowiązku respektowania elementów przestrzeni
powietrznej – w szczególności granic stref
elastycznych i granic przestrzeni kontrolowanej
(m.in. CTR, TMA, TSA). 

Pilots using the cruising frequencies for gliders are
reminded of their obligation to respect airspace
elements – in particular the limits of flexible
airspace and the limits of controlled airspace
(among others CTRs, TMAs, TSAs).

Uwaga 2. Remark 2.
Na szybowcowych częstotliwościach przelotowych
nie są zapewniane żadne służby ruchu lotniczego –
w szczególności nie jest zapewniana służba
informacji powietrznej i służba alarmowa. 

On cruising frequencies for gliders no air traffic
services are available, in particular, flight
information service and alerting services are not
provided.

Uwaga 3. Remark 3.
W strefach obowiązkowej łączności radiowej (RMZ)
obowiązuje łączność radiowa z FIS na częstotliwości
właściwego sektora FIS.

Within radio communication mandatory zones
(RMZs), radio communication with FIS on the
frequency of the respective sector is mandatory.
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