AEROKLUB WARSZAWSKI
OPŁATY ZA DZIAŁALNOŚĆ LOTNICZĄ
obowiązuje od dnia 01.04.2016 r.
SEKCJA SAMOLOTOWA
1. Szkolenia teoretyczne
A) Do uzyskania licencji LAPL(A) lub PPL(A)
W przypadku zadeklarowania szkolenia praktycznego w AW
a) dla osób uczących się do 25 roku życia *........................................ 1.150,00 zł
b) dla pozostałych * ............................................................................. 1.290,00 zł
Tylko szkolenie teoretyczne w AW
a) dla osób uczących się poniżej 25 roku życia * ................................ 1.500,00 zł
b) dla pozostałych * ............................................................................. 1.800,00 zł
W przypadku posiadania innej licencji (odpłatność za 5 przedmiotów)
a) dla członków AW .............................................................................. 750,00 zł
b) dla pozostałych ............................................................................... 1.050,00 zł
B) Do uzyskania uprawnienia VFR NOC
a) dla członków AW .............................................................................. 300,00 zł
b) dla pozostałych .................................................................................. 350,00 zł
C) Do uzyskania licencji zawodowej CPL(A)
a) dla członków AW ........................................................................... 2.000,00 zł
b) dla pozostałych ............................................................................... 2.500,00 zł
D) Do wznowienia uprawnienia LAPL(A) lub PPL(A) (za 3 przedmioty)
a) dla członków AW .............................................................................. 300,00 zł
b) dla pozostałych .................................................................................. 400,00 zł
E) Na kandydatów na instruktorów FI(A)
a) dla członków AW ........................................................................... 3.000,00 zł
b) dla pozostałych ............................................................................... 3.300,00 zł
F) Seminarium instruktora samolotowego
a) dla członków AW .............................................................................. 350,00 zł
b) dla pozostałych .................................................................................. 450,00 zł
G) Na klasę samolotu Cessna SET
a) dla członków AW .............................................................................. 750,00 zł
b) dla pozostałych .................................................................................. 850,00 zł
* Powyższe ceny kursu obowiązują od 1.02.2016 r.
Oferta dla członków jest ważna dla osób niezalegających z opłacaniem składek członkowskich.
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2. Sportowe loty szkolne i treningowe oraz loty komercyjne (wynajem i inne)

poniedziałek
- piątek

sobota niedziela

poniedziałek
- piątek

sobota niedziela

Min. opłaty za
wynajem
i inne loty***
usługowe poniedziałek
niedziela

420 zł/h
7,00 zł/min

450 zł/h
7,50 zł/min

360 zł/h
6,00 zł/min

390 zł/h
6,50 zł/min

660 zł/h
11,00 zł/min

Szkolenia i trening *

AT-3
SP-TPC/TPD
oraz AT-3
G-LGOC
Tecnam 2002JF
SP-TZT

Oferta dla członków
(powyżej 100h w AW) **

510 zł/h
8,50 zł/min

480 zł/h
8,00 zł/min

720 zł/h
12,00 zł/min

Cessna-150

450 zł/h
7,50 zł/min

480 zł/h
8,00 zł/min

390 zł/h
6,50 zł/min

420 zł/h
7,00 zł/min

720 zł/h
12,00 zł/min

Cessna-152

480 zł/h
8,00 zł/min

510 zł/h
8,5 zł/min

420 zł/h
7,00 zł/min

450 zł/h
7,5 zł/min

720 zł/h
12,00 zł/min

Cessna-172
SP-FTC/KIE

c) 690 zł/h
d) 11,50 zł/min

630 zł/h
10,50 zł/min

870 zł/h
14,500 zł/min

Cessna-172
SP-MOG

720 zł/h
12,00 zł/min

660 zł/h
11,00 zł/min

960 zł/h
16,00 zł/min

Cessna-172
(pozostałe)

780 zł/h
13,00 zł/min

720 zł/h
12,00 zł/min

960 zł/h
16,00 zł/min

Cessna C208B
Caravan

3 300 zł/h
55,00 zł/min

3 000 zł/h
50,00 zł/min

3 900 zł/h
65,00 zł/min

* Oferta „Szkolenia i trening” jest skierowana dla uczniów-pilotów oraz pilotów, z nalotem w
Aeroklubie Warszawskim poniżej 100 godzin. Oferta nie wymaga członkostwa w AW.
** „Oferta dla członków powyżej 100 godzin w Aeroklubie Warszawskim” jest dedykowana dla
członków honorowych lub zwyczajnych AW, niezalegających z uiszczaniem składek
członkowskich. Kwalifikacja do tej oferty odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego
pilota. Do nalotu 100 godzin zalicza się nalot wykonany w ramach działalności sekcji samolotowej
i szybowcowej.
*** Podane ceny są cenami brutto i zawierają VAT.
Sportowe loty szkolne i treningowe są rozliczane wg stawki VAT zwolniony. Loty szkolne i
treningowe, niebędące lotami sportowymi są rozliczane wg cen podanych powyżej powiększonych
o 10%. Tak obliczona cena jest ceną brutto brutto i zawiera 23% VAT. (Nie dotyczy cen w ostatniej
kolumnie, które są już cenami brutto z VAT).
Oferty „szkolenia i trening” oraz „oferty dla członków powyżej 100h w AW” obowiązują także
firmy oraz organizacje pod warunkiem, że samolot jest pilotowany (jako pilot-dowódca lub uczeń
w locie szkolnym) przez członka honorowego, zwyczajnego lub wspierającego AW. W takim
przypadku kwalifikacja do odpowiedniej kategorii stawek odbywa się analogicznie jak poprzednio,
na podstawie nalotu tego pilota w Aeroklubie Warszawskim. Gdy usługi nie są świadczone na
rzecz osób uprawiających sport, dolicza się 10%. Tak obliczona cena jest ceną brutto i zawiera
23% VAT.
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3. Opłata za instruktora
W lotach sportowych z instruktorem w samolocie oraz podczas szkolenia/treningu z instruktorem
na symulatorze do każdej minuty lotu dolicza się opłatę w wysokości 1,50 zł/min. W lotach
samodzielnych uczniów-pilotów nadzór instruktorski gratis!
4. Wypożyczenie sprzętu na zawody i pokazy lotnicze
Udostępnienie członkom AW sprzętu na zawody samolotowe i pokazy lotnicze odbywa się na
określonych oddzielnie zasadach i podlega opłatom wg stawki „poniedziałek-piątek”.
5. Opłaty lotniskowe i zakup paliwa
Piloci i uczniowie-piloci wszelkie dodatkowe opłaty ponoszą indywidualnie za wyjątkiem lotnisk
Babice i Chrcynno. Podane ceny skalkulowano na podstawie wartości paliwa dostępnego w AW.
W przypadku tankowania samolotu poza AW zostanie doliczona opłata dodatkowa za lot
stanowiąca różnicę ceny zakupu paliwa poza AW i wartości paliwa dostępnego w AW. Opłata
dodatkowa zostanie potrącona przy rozliczeniu faktury zakupu paliwa poza AW na podstawie
kompletu dokumentów niezbędnych do rozliczenia zużycia paliwa zwolnionego z akcyzy.
Rozliczenie następuje, jeżeli nie było możliwe tankowanie w AW oraz umowa użytkowania statku
powietrznego przewiduje możliwość tankowania na koszt AW.
6. Rozliczenia
Wykonywanie lotów z ujemnym saldem jest zabronione.
Warunkiem korzystania z cen podanych w pkt. 2 i 3 jest brak zaległych zobowiązań wobec
Aeroklubu Warszawskiego oraz dokonanie przedpłaty w odpowiedniej wysokości i wykonywanie
lotu z dodatnim stanem konta pilota.
Przed wykonaniem lotu pilot zobowiązany jest zasilić konto (dokonać wpłaty) w wysokości
pozwalającej na wykonanie planowanego zadania.
W wyjątkowych przypadkach osiągnięcia salda mniejszego od zera, pilot zobowiązany jest
niezwłocznie uzupełnić stan konta.
W rażących przypadkach zalegania z opłatami lub wykonania lotów z ujemnym saldem, Aeroklub
zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat zgodnie z powyższym cennikiem powiększonych o 30%
(wymaga każdorazowej decyzji Dyrektora AW) oraz publikacji listy dłużników wraz
zaległościami.
Przekazywanie niewykorzystanych przedpłat pomiędzy kontami różnych osób odbywa się na
pisemną prośbę właściciela konta i wymaga zatwierdzenia Dyrektora AW.
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SEKCJA SZYBOWCOWA
1. Teoretyczny kurs szybowcowy:
A) Do uzyskania licencji SPL
a) dla osób uczących się do 25 roku życia ............................................. 990,00 zł
b) dla pozostałych ............................................................................... 1.250,00 zł
W przypadku posiadania innej licencji (odpłatność za 5 przedmiotów)
a) dla członków AW .............................................................................. 750,00 zł
c) dla pozostałych ............................................................................... 1.050,00 zł
B) Seminarium instruktora szybowcowego FI(G)
a) dla członków AW .............................................................................. 350,00 zł
b) dla pozostałych .................................................................................. 450,00 zł
C) Do wznowienia uprawnienia SPL (za 3 przedmioty)
a) dla członków AW .............................................................................. 300,00 zł
d) dla pozostałych .................................................................................. 450,00 zł
D) Opracowanie indywidualnego programu szkolenia do licencji SPL ...... 300,00 zł
Podstawowe szkolenie szybowcowe za wyciągarką
a) Cena podstawowa: .......................................................................... 5.490,00 zł
b) Oferta specjalna dla uczniów i studentów do 25 roku życia: ......... 4.490,00 zł
Szkolenie podstawowe obejmuje 70 lotów (opłata zryczałtowana). Loty dodatkowe (poza opłatą
zryczałtowaną) rozliczane są zgodnie z Tabelą B.
2. Szkolenie ponadpodstawowe i inne sportowe loty treningowe
Tabela A
GOŚĆ
Piloci spoza
AW
Start za samolotem
SP-AWA – HOL
(zł / min holu)
Start za innym
samolotem - HOL
(zł / min holu)
Start za wyciągarką
(zł / start)
Opłata za szybowiec
Opłata za instrukt.
do 20 min. (zł / lot)
Opłata za instrukt.
powyżej 20 min. lub
akrobacja (zł / lot)
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Tabela B
STD
Członkowie
AW do 50h
w AW

Tabela C *
KLUB
Członkowie
AW powyżej
50h w AW

Tabela D
JUNIOR
Członkowie
AW w wieku
do 25 lat

14

13

12

17

14

25

20

15

15

12 zł/start +
1,20 zł/min.
lotu

12 zł/start +
0,80 zł/min.
lotu (do 3
godz.)

12 zł/start +
0,60 zł/min.
lotu (do 3
godz.)

12 zł/start +
0,45 zł/min.
lotu (do 3
godz.)

20
40
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Sportowe loty szkolne i treningowe są rozliczane wg stawki VAT zwolniony. Loty szkolne i
treningowe, niebędące lotami sportowymi są rozliczane wg cen podanych w niniejszym cenniku
powiększonych o 10%. Tak obliczona cena jest ceną brutto i zawiera 23% VAT.
* Kwalifikacja do oferty „KLUB” odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego pilota. Do
nalotu 50 godzin zalicza się nalot wykonany w ramach działalności sekcji samolotowej i
szybowcowej Aeroklubu Warszawskiego.
A. Wymogi dot. członkostwa w AW: Piloci oraz uczniowie-piloci niebędący członkami AW
wnoszą opłaty loty wg tabeli GOŚĆ. Opłaty wg tabeli STD i JUNIOR są ofertą dedykowaną
wyłącznie dla członków honorowych, zwyczajnych lub wspierających AW, niezalegających z
uiszczaniem składek członkowskich. Opłaty wg tabeli KLUB są ofertą dedykowaną wyłącznie dla
członków honorowych lub zwyczajnych AW, niezalegających z uiszczaniem składek
członkowskich.
B. Członkowie AW będącymi członkami Szybowcowej Kadry Narodowej Juniorów mogą być
zwolnieni z opłat za szybowiec.
3. Rozliczenia
Wykonywanie lotów z ujemnym saldem jest zabronione.
Warunkiem korzystania z cen podanych w pkt. 3 i 4 jest brak zaległych zobowiązań wobec
Aeroklubu Warszawskiego oraz dokonanie przedpłaty w odpowiedniej wysokości i wykonywanie
lotu z dodatnim stanem konta pilota.
Przed wykonaniem lotu pilot zobowiązany jest zasilić konto (dokonać wpłaty) w wysokości
pozwalającej na wykonanie planowanego zadania.
W wyjątkowych przypadkach osiągnięcia salda mniejszego od zera, pilot zobowiązany jest
niezwłocznie uzupełnić stan konta.
W rażących przypadkach zalegania z opłatami lub wykonania lotów z ujemnym saldem, Aeroklub
zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat zgodnie z powyższym cennikiem powiększonych o 30%
(wymaga każdorazowej decyzji Dyrektora AW) oraz publikacji listy dłużników wraz
zaległościami.
Przekazywanie niewykorzystanych przedpłat pomiędzy kontami różnych osób odbywa się na
pisemną prośbę właściciela konta i wymaga zatwierdzenia Dyrektora AW.
4. Opłaty dodatkowe
opłaty brutto
(zawierają 23% VAT)
Parkowanie przyczepy szybowcowej
na zewnątrz
Parkowanie przyczepy szybowcowej
w hangarze (tylko poza sezonem)
Hangarowanie (szybowiec zdemontowany)
Hangarowanie (szybowiec zmontowany)
Wynajem przyczepy szybowcowej
Wynajem miejsca na warsztacie
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Tabela A
GOŚĆ

Tabela B
STD

75 zł/mc

-

150 zł/mc

100 zł/mc

150 zł/mc
300 zł/mc
50 zł/dzień
75 zł/dzień /
750 zł/mc

100 zł/mc
200 zł/mc
50 zł/dzień /
500 zł/mc
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Piloci oraz uczniowie-piloci niebędący członkami AW wnoszą opłaty loty wg tabeli GOŚĆ.
Opłaty wg tabeli STD są ofertą dedykowaną wyłącznie dla członków honorowych, zwyczajnych
lub wspierających AW, niezalegających z uiszczaniem składek członkowskich.
Dyrektor AW może odstąpić od pobierania opłat dodatkowych od członka honorowego AW
(każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie).
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SEKCJA SPADOCHRONOWA
1. Skoki tandemowe (z pasażerem)
a) Skok z pasażerem w tandemie: ................................................................. 800,00 zł
b) Wykonanie filmu i zdjęć ze skoku w tandemie (płyta DVD) .................... 250,00 zł
Zniżki dla grup zorganizowanych: (3-5 osób) – 750,00 zł, (6-10 osób) – 700,00 zł oraz
(powyżej 10 osób) – 650,00 zł
2. Sportowe szkolenie spadochronowe - Kurs AFF
a) Szkolenie teoretyczne: .............................................................................. 300,00 zł
lub razem z tunelem aerodynamicznym ................................................ 1.500,00 zł
b) Skok z dwoma instruktorami wg zad. AFF-1: .......................................... 750,00 zł
c) Skok z jednym instruktorem wg zad. AFF-2 do AFF-7: .......................... 550,00 zł
3. Sportowe skoki indywidualne
Ceny za jeden skok
Skok z wysokości 4 000 m
Skok z wysokości 4 000 m – pakiety
Pakiet imienny (25 skoków)
Pakiet imienny (100 skoków)
Pakiet 4WAY (200 skoków)
Pakiet imienny (50 skoków) dla członków
honorowych, zwyczajnych i wspierających AW
Skok z wysokości 2 000 m w trakcie campów
Skok z wysokości 1 000-1 500 m
Skok z wysokości 1 000-1 500 m - pakiety
Pakiet imienny (50 skoków)
Ułożenie własnego spadochronu skoczka
Wypożyczenie ułożonego spadochronu
Nadzór instruktorski dla skoczków bez
świadectwa kwalifikacji

poniedziałek czwartek
85 zł

piątek - niedziela
i święta
100 zł
95 zł
90 zł
85 zł
80 zł
80 zł

50 zł

60 zł
50 zł

20 zł
50 zł
Gratis (do 60 skoku)
50 zł

Ceny za skoki tandemowe ceny są cenami brutto i zawierają 23% VAT. Sportowe skoki szkolne i
treningowe są rozliczane wg stawki VAT zwolniony. Skoki szkolne i treningowe, niebędące
skokami sportowymi są rozliczane wg cen podanych powyżej powiększonych o 10%. Tak obliczona
cena jest ceną brutto i zawiera 23% VAT.
4. Zakwaterowanie
Ceny w kwotach brutto
za jedną noc, chyba że zaznaczono inaczej
Nocleg (bez pościeli)
Nocleg (z pościelą)
Namiot
Przyczepa kampingowa
- cena standardowa *
- instruktorzy, układacze i osoby funkcyjne na strefie *
- w okresie od listopada do marca **

dla skoczków

dla gości

20 zł
35 zł

30 zł
45 zł
10 zł

123,00 zł / miesiąc
61,50 zł / miesiąc
30,75 zł / miesiąc

* zużycie energii liczone oddzielnie na podstawie zamontowanych podliczników
** bez dostępu do energii elektrycznej
Cennik AW od 2016.04.01
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SEKCJA BALONOWA
1. Teoretyczny kurs balonowy
a) Do uzyskania licencji balonowej BPL .................................................. 1.000,00 zł
b) Do uzyskania uprawnień instruktora balonowego FI(B) ....................... 1.000,00 zł
2. Podstawowe szkolenie balonowe
a) Do uzyskania licencji balonowej BPL ................................................ 12.000,00 zł
Zawiera nominalne 16 godzin lotu szkoleniowego (40 - 60 minut rzeczywistych)
3. Sportowe loty szkolne i treningowe:
a) dla członków AW .......................................................................... 1,80 zł/min lotu
b) dla pozostałych .............................................................................. 2,50 zł/min lotu
Koszty lotu według stawek A i B jak wyżej nie obejmuje kosztów paliwa do balonu oraz
kosztów przejazdu przyczepy.
4. Rozliczenia
Wykonywanie lotów z ujemnym saldem jest zabronione.
Warunkiem korzystania z cen podanych w pkt. 1 i 2 jest brak zaległych zobowiązań wobec
Aeroklubu Warszawskiego oraz dokonanie przedpłaty w odpowiedniej wysokości i wykonywanie
lotu z dodatnim stanem konta pilota.
Przed wykonaniem lotu pilot zobowiązany jest zasilić konto (dokonać wpłaty) w wysokości
pozwalającej na wykonanie planowanego zadania.
W wyjątkowych przypadkach osiągnięcia salda mniejszego od zera, pilot zobowiązany jest
niezwłocznie uzupełnić stan konta.
Przekazywanie niewykorzystanych przedpłat pomiędzy kontami różnych osób odbywa się na
pisemną prośbę właściciela konta i wymaga zatwierdzenia Dyrektora AW.
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POZOSTAŁE OPŁATY
1. KWT- (3 wejścia do systemu)
a) dla członków AW ....................................................................................... 30,00 zł
b) dla pozostałych ........................................................................................... 90,00 zł
2. Ponowne wystawienie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia teoretycznego
a) dla członków AW ................................................................................... bezpłatnie
b) dla pozostałych ......................................................................................... 100,00 zł
3. Wystawienie innych zaświadczeń o odbytym szkoleniu w AW
a) dla członków AW ................................................................................... bezpłatnie
b) dla pozostałych ......................................................................................... 100,00 zł
4. Szkolenie z konwersji przepisów JAR – FCL na PART-FCL
a) dla członków AW ....................................................................................... 90,00 zł
b) dla pozostałych ......................................................................................... 120,00 zł
5. Wystawienie IPS (Indywidualny Program Szkolenia)
a) dla członków AW ..................................................................................... 150,00 zł
b) dla pozostałych ......................................................................................... 250,00 zł
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