ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY
ZARZĄDU AEROKLUBU
KUJAWSKIEGO NR 1/01/2022 z
DNIA 14.01.2022 r.
W sprawie: Ustalenia wysokości partycypacji członków Aeroklubu Kujawskiego w kosztach
utrzymania infrastruktury lotniska i mienia ruchomego Aeroklubu Kujawskiego.
Działając na podstawie § 12.3 Statutu Aeroklubu Kujawskiego uchwala się, co następuje:
§1
Zarząd Aeroklubu Kujawskiego ustala w roku 2022 wysokość partycypacji dla członków
Aeroklubu Kujawskiego w kosztach utrzymania infrastruktury lotniska i mienia ruchomego
Aeroklubu Kujawskiego
Wysokość partycypacji w kosztach utrzymania infrastruktury lotniska
i mienia ruchomego Aeroklubu Kujawskiego w roku 2022.

Wpisowe do Aeroklubu (za wyjątkiem członka wspierającego)

300 zł

Ponowne przyjęcie na członka

600 zł

Składka członkowska (roczna)
Członek zwyczajny.

450 zł*

Członek wspierający*

60 zł

Członek stowarzyszony (opłata organizacyjna)

450 zł

Członek zwyczajny uczeń / student do 25 roku życia.

350 zł

Członek zwyczajny - Klubu Seniorów A. Kuj.*

10 zł/ m-c

* w przypadku czynnej działalności lotniczej partycypacja będzie zwiększona do pełnej składki stawki członka zwyczajnego

Roczna Opłata Lotniskowa
Status członka
zwyczajny,
wspierający,
stowarzyszony
Klubu Seniorów
Uczeń
/
student do 25
roku życia.

Sekcje
spadochronowa mikrolotowa

szybowcowa

samolotowa

300 zł

300 zł

100 zł

300 zł

300 zł

200 zł

200 zł

paralotniowa

modelarska

100 zł

100 zł

50 zł

100 zł

100 zł

75 zł

30 zł

50 zł

50 zł

50 zł

20 zł

Uwaga:
W przypadku przynależności do więcej niż jednej sekcji obowiązuje wyższa opłata.
Składka roczna oraz opłata lotniskowa płatna jednorazowo do 31 marca. W przypadku
przekroczenia terminu płatności wysokość składki zwiększa się o 10% za każdy miesiąc przekroczenia.
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Partycypacja w kosztach szkolenia i wykonywania lotów na szybowcach
Szkolenie teoretyczne
900 zł
do licencji pilota szybowcowego SPL, LAPL(S)
Szkolenie teoretyczne
do licencji pilota szybowcowego SPL, LAPL(S) e1000 zł
learningowe (internetowe)
Uczeń
student do
25 roku
życia
Podstawowe szkolenie praktyczne za wyciągarką
pilota szybowcowego
* podstawowe szkolenie praktyczne za wyciągarką obejmuje
maksymalnie 50 lotów z instruktorem plus 5 lotów
samodzielnych.

3 500 zł* **
*młodzież
miasta i
gminy
Inowrocław

Osoby dorosłe nie uczące się nie
studiujące oraz uczeń student z poza
miasta i gminy Inowrocław
4 500 zł*
*Po przekroczeniu 60 lotów 75 zł / 1 lot

4 500 zł**
**Po
przekroczeniu
60 lotów 75 zł
/ 1 lot

Uczeń
student do
25 roku
życia
Podstawowe szkolenie praktyczne za samolotem
pilota szybowcowego
* podstawowe szkolenie praktyczne za samolotem
obejmuje maksymalnie 35 lotów z instruktorem plus 5
lotów samodzielnych.

6 000 zł* **
* młodzież
miasta i
gminy
Inowrocław

Osoby dorosłe nie uczące się nie
studiujące oraz uczeń student z
poza miasta i gminy Inowrocław
6 500 zł*
* Po przekroczeniu 45 lotów 150 zł / 1 lot

** Po
przekroczeniu
45 lotów 150
zł / 1 lot

Status pilota
Rodzaj partycypacji
Godzina lotu szybowca

zwyczajny,
stowarzyszony
Drewniany -50 zł
Laminat - 60 zł

niezrzeszony
120 zł

Pakiety powyżej 10 godzin -10%
Start szybowca za wyciągarką

40 zł

80 zł

Start szybowca za samolotem

25 zł / 100 m

35 zł / 100 m

Przeszkolenie na start za samolotem

130 zł / 1 hol / 300m*
*powyżej 300 m 25zł / 100m

200 zł / hol / 300m
*powyżej 300 m 35zł / 100m
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Partycypacja w kosztach szkolenia i
wykonywania lotów na samolotach
Szkolenie teoretyczne
do licencji pilota samolotowego turystycznego
PPL(A) LAPL(A)
Szkolenie teoretyczne
do licencji pilota samolotowego turystycznego
PPL(A) LAPL(A)

1 000 zł

1 600 zł

* e-learningowe (internetowe)

Szkolenie praktyczne na samolocie Cessna
C-150 do licencji pilota turystycznego PPL(A)*
*przy wpłacie w dwóch równych ratach

Uczeń student zamieszkały w mieście i gminie
Inowrocław
27 500 zł
*28 000zł

Osoby dorosłe nie uczące się nie studiujące oraz
uczeń student z poza miasta i gminy Inowrocław
28 000 zł
* 28 500 zł

Szkolenie praktyczne na samolocie Cessna
C-150 do licencji pilota samolotów lekkich
LAPL(A)*
*przy wpłacie w dwóch równych ratach

Uczeń student zamieszkały w mieście i gminie
Inowrocław
19 000 zł
*19 500 zł

Osoby dorosłe nie uczące się nie studiujące oraz
uczeń student z poza miasta i gminy Inowrocław
19 500 zł
* 20 000 zł

Godzina lotu samolotu Cessna
C-150 dla członków sekcji samolotowej Aeroklubu
Kujawskiego
Godzina lotu samolotu Cessna
C-150 dla osób niezrzeszonych w Aeroklubie
Kujawskim
Godzina lotu samolotu Jak-12 dla
członków sekcji samolotowej Aeroklubu
Kujawskiego
Godzina lotu samolotu Jak-12 dla osób
niezrzeszonych w Aeroklubie Kujawskim

500 zł
+ 50 zł z instruktorem
600 zł
+ 50 zł z instruktorem
1900 zł
Do uzgodnienia*
*nie mniej niż 40zł minuta
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Skoki spadochronowe, szkolenie i wykonywanie skoków
Szkolenie podstawowe*
*szkolenie teoretyczne + szkolenie praktyczne
skoki z JAK- 12 z 1000 m na linę.

Skok z wysokości 1000 m dla osób
niezrzeszonych w Aeroklubie Kujawskim
Skok dla członków Aeroklubu Kujawskiego
skoczków wyrzucających.
Wypożyczenie spadochronu gotowego do
skoku (ułożonego)
Opłata za Szkolenie ITS

600 zł
2 skok 250 zł
3 - 10 skok 200 zł
150 zł / 1 skok, a
za każde dodatkowe 100 m 20 zł
0 zł
40 zł
300 zł

Szkolenie do Licencji Pilota Bezzałogowych Statków Powietrznych BSP.
Szkolenie do kategorii szczególnej NSTS - 01
Egzamin teoretyczny kategoria A2
Nadzór instruktorski

1300 zł
50 zł
100 zł 1 godzina

Partycypacja w kosztach utrzymania płyty lotniska.
Korzystanie z płyty lotniska przez osoby
niezrzeszone w Aeroklubie Kujawskim
Korzystanie z płyty lotniska przez pilotów
paralotniowych niezrzeszonych w
Aeroklubie Kujawskim
Korzystanie z płyty lotniska przez pilotów
paralotniowych, motoparalotniowych
niezrzeszonych w Aeroklubie Kujawskim

30 zł za 1 dzień
30 zł za 1 dzień

600 zł za rok

Partycypacja w kosztach utrzymania hangaru.
Hangarowanie samolotu ULM hangar
lekki dla członków Aeroklubu Kujawskiego

200 zł / 1 miesiąc

Hangarowanie samolotu hangar główny dla
członków Aeroklubu Kujawskiego

400 zł / 1 miesiąc

Hangarowanie samolotów o masie do 1000kg
hangarze głównym dla osób niezrzeszonych
Aeroklubie Kujawskim
Hangarowanie szybowca dla członków
Aeroklubu Kujawskiego
Hangarowanie szybowca dla osób niezrzeszonych
Aeroklubie Kujawskim
Stanowisko postojowe („stojanka”) dla
osób niezrzeszonych w Aeroklubie
Kujawskim

600 zł / 1 miesiąc

150 zł / 1 miesiąc
75 zł / 1 miesiąc*
* szybowiec zdemontowany

500 zł / 1 miesiąc
100 zł / 1 miesiąc*
* szybowiec zdemontowany

20 zł / 1 dzień
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Statki powietrzne i inne urządzenia latające
nie objęte cennikiem cena ustalana
indywidualnie.
Partycypacja w kosztach
lotów zapoznawczych.
Lot zapoznawczy szybowcem start za
wyciągarką*

150 zł*

*lot po kręgu

Lot zapoznawczy szybowcem start
za samolotem*

400 zł*

*lot do 15 minut, powyżej 15 minut 7 zł za minutę lotu

Lot zapoznawczy samolotem Cessna C-150*

250 zł

*lot trwający do 10 minut

* każda kolejna minuta 20 zł

Pozostałe
KWT dla członków Aeroklubu Kujawskiego.
Lądowanie statku powietrznego o masie do 2000
kg na lotnisku EPIN

20 zł
20 zł

*nie dotyczy szybowców bez napędu

Lądowanie statku powietrznego o masie powyżej
100 zł
2000 kg na lotnisku EPIN
KWT dla instruktorów członków Aeroklubu Kujawskiego bez partycypacji.
Loty KTP i skoki KTS dla instruktorów społecznych - bez partycypacji.
Loty warunkowe do odznak szybowcowych FAI dla członków Aeroklubu Kujawskiego - 21 bez partycypacji.
Opracowanie IPS dla szkolenia lotniczego
200 zł
Dla członków Związku Polskich Spadochroniarzy korzystanie ze świetlicy Aeroklubu Kujawskiego –bez
partycypacji.
Miejsce w pokoju gościnnym dla personelu lotniczego:
- Zrzeszonych w Aeroklubie Kujawskim = 20 zł
- Uczestnicy szkoleń w Aeroklubie Kujawskim = 40zł
- Namiot = 15zł osoba/doba.
- Kamper = ,20zł/doba/osoba + 20zł/doba/prąd
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§2
Prace Społeczne.

W 2022 roku wprowadza się dla wszystkich członków Aeroklubu Kujawskiego
czynnie uprawiających sporty lotnicze możliwość wypracowania prac społecznych na
rzecz stowarzyszenia.
• Pomoc przy specjalistycznych pracach przy sprzęcie lotniczym 20 zł/h,
• Lekkie prace gospodarcze 10zł/h,
• Pomoc przy lotach zapoznawczych lub skokach 5zł/h,
• Obsługa imprez, zawodów na terenie lotniska 10zł/h,
• Dyżur na terenie obiektu 5zł/h.
• Inne prace zlecone przez dyrektora lub szefa stawka do uzgodnienia
Za wyżej wypracowane godziny kwota rocznej opłaty lotniskowej zostanie pomniejszona
maksymalnie do wysokości tej opłaty dla danej sekcji.

§3
Zasady partycypacji w utrzymaniu infrastruktury lotniska przez podmioty
gospodarcze i komercyjne.
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą (paralotniową itp.) oraz osoby
prywatne działające komercyjnie będą rozliczane na podstawie umów zawartych z
Aeroklubem Kujawskim.

§4
Zasady wnoszenia
partycypacji.
- za loty i skoki - do 7 dni po wykonaniu;
- hangarowanie i stojanka - płatne z góry za miesiąc;
Wysokość partycypacji może ulec zmianie w przypadku znaczących podwyżek cen paliw lub usług lotniczo
technicznych.

OSOBY NIEZRZESZONE W AEROKLUBIE KUJAWSKIM WNOSZĄ PARTYCYPACJĘ PRZED WYKONANIEM
CZYNNOŚCI LOTNICZYCH .
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