
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENI NA CZAS WYKONYWANIA LOTÓW ZAPOZNAWCZYCH ZWIOLNIENI SĄ Z OPŁATY WPISOWEJ

9.
Składki członkowskie – członkowie honorowi i 

organów zarządczych AZZ
BRAK

10. Opłata administracyjna (np. za napisanie IPS) 100 zł

11.
Opłata za zmianę członka ze stowarzyszonego na 

zwyczajnego

suma składek pozostałych do końca roku od daty zmiany 

członkowstwa

6.
 Składki członkowskie- członkowie zwyczajni i 

wspierający do 25 r.ż

20 zł/miesiąc
(płacąc częściowo lub po dniu 31 marca)

7.
Roczna opłata członkowska dla członków 

stowarzyszonych
20 zł

8. KWT (**) 15 zł

CENNIK AZZ- obowiązuje od dnia 01.06.2021 r. 
Załącznik do uchwały Zarządu AZZ nr 4/05/2021 z dnia 07.05.2021 r.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE DLA SEKCJI SAMOLOTOWEJ I SZYBOWCOWEJ

1.
Wpisowe dla osób pracujących powyżej 25 r.ż. 

na status członka stowarzyszonego

360 zł
( w opłacie zawiera się roczna składka członka stowarzyszonego)

2.
Składki członkowskie – członkowie zwyczajni, i 

wspierający płatne do 31 marca

360 zł
(Przy płatności jednorazowej)

3.
Składki członkowskie – członkowie zwyczajni i 

wspierający

40 zł/miesiąc
(płacąc częściowo lub po dniu 31 marca)

4.
Wpisowe dla uczniów i studentów do 25 r.ż na 

status członka stowarzyszonego

180 zł
(w opłacie zawiera się roczna składka członka stowarzyszonego)

5.

Składki członkowskie- członkowie zwyczajni i 

wspierający płatne do 31 marca dla uczniów i 

studentów do 25 r.ż.

180 zł
(Przy płatności jednorazowej)



18. 678 zł/h 900 zł/h 1 200 zł/h

CZŁONEK ZWYCZAJNY
CZŁONEK 

STOWARZYSZONY
NIESTOWARZYSZENI

30. 51 zł/h 75 zł/h

31. Opłata za lot szybowcem  42zł/h (***) 75 zł/h

32. Transport szybowca z terenu przygodnego - 2 zł/km

28. Opłata za ciąg za wyciągarką 20 zł 30 zł -

29. Opłata za hol 78 zł 102 zł 150 zł

26.
Szkolenie postawowe za wyciągarką 55 lotów dla uczniów i 

studentów niepracujących
3 500 zł 3 500 zł -

27. Nadzór instruktorski 24 zł/h 24 zł/h -

24.
Szkolenie podstawowe za samolotem do 35 lotów  dla 

uczniów i studentów niepracujących.
4 800 zł 4 800 zł -

25. Szkolenie podstawowe za wyciągarką 55 lotów 4 200 zł 4 200 zł -

SEKCJA SZYBOWCOWA OPŁATY ZA LOTY

22. Kurs teoretyczny (przy minimum 3 os grupie) 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł

23. Szkolenie podstawowe za samolotem do 35 lotów 5 300 zł 5 300 zł -

20. Opłata za lot Cessna 172 660 zł/h 900 zł/h 1050 zł/h

21.
Szkolenie do uprawnienia holu szybowcowego dla członków 

zwyczjanych 
1 500 zł 2 800 zł -

17. Opłata za lot Cessna 152 / AT3 372 zł/h 459 zł/h 564 zł/h

 Opłata za lot JAK 12M / PZL 101 Gawron

19. Opłata za lot Cessna 206 832 zł/h 1050 zł/h 1 500 zł/h

15. Szkolenie praktyczne do PPL(A) (45h) Cessna 172 34 020 zł 34 020 zł -

16. Nadzór instruktorski 96 zł/h 96 zł/h 96 zł/h

13. Szkolenie praktyczne do PPL(A) (45h) Cessna 152 / AT3 24 975 zł 24 975 zł -

14. Szkolenie praktyczne do PPL(A) (35h) Cessna 152 / AT3 19 425 zł 19 425 zł -

SEKCJA SAMOLOTOWA OPŁATY ZA LOTY

CZŁONEK ZWYCZAJNY
CZŁONEK 

STOWARZYSZONY
NIESTOWARZYSZENI

12.
Kurs teoretyczny PPL(A) (za osobę przy minimum 3 osobowej 

grupie)
1 200 zł 1 200 zł -

Opłata za lot  szybowcem Astir



42. Opłata administracyjna (np. za napisanie IPS) 100 zł

43.
Opłata za zmianę członka ze stowarzyszonego na 

zwyczajnego

suma składek pozostałych do końca roku od daty 

zmiany członkostwa

Członkowie stowarzyszeni na czas wykonania skoku tandemowego zwolnienie są z opłaty wpisowej

39. Roczna opłata członkowska dla członków stowarzyszonych 20 zł

40. KWT (**) 15 zł

41.
Składki członkowskie – członkowie honorowi i organów 

zarządczych AZZ
BRAK

36. Składki członkowskie – członkowie zwyczajni i wspierający
40 zł/miesiąc                                                                    

(płacąc częściowo lub po dniu 31 marca)

37.
Składki członkowskie – członkowie zwyczajni, i wspierający 

płatne do 31 marca dla uczniów i studentów do 25 r.ż
180 zł                                                                                            

(Przy płatności jednorazowej)

38.
Składki członkowskie – członkowie zwyczajni i wspierający do 

25 r.ż
20 zł/miesiąc                                                                              

(płacąc częściowo lub po dniu 31 marca)

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE DLA SEKCJI SPADOCHRONOWEJ 

33.
Wpisowe dla osób pracujących powyżej 25 r.ż do sekcji 

spadochronowej na status członka stowarzyszonego
100 zł                                                                                           

(w opłacie zawiera się roczna składka członka stowarzyszonego)

34.
Wpisowe dla uczniów i studentów do 25 r.ż do sekcji 

spadochronowej  na status członka stowarzyszonego
100 zł                                                                                                     

(w opłacie zawiera się roczna składka członka stowarzyszonego)

35.
Składki członkowskie – członkowie zwyczajni, i wspierający 

płatne do 31 marca
360 zł                                                                                         

(Przy płatności jednorazowej)               



CZŁONEK ZWYCZAJNY
CZŁONEK 

STOWARZYSZONY
NIESTOWARZYSZENI

44.

550 zł                    

700 zł                        

800 zł                         

950 zł

750 zł                    

900 zł                   

1000 zł                    

1150 zł 

-

59. Układanie spadochronu tandemowego 40 zł 40 zł -

60.  Wyrzucający za skok
Stawka z cennika – 5 zł/ 

C206 do 2000m – 20 zł
Stawka z cennika- 5 zł -

57. Skok z wys. 4000m Cessna 206 105 zł 120 zł 130 zł

58. Układanie spadochronu 20 zł 20 zł -

55. Skok z wys. 3000m Cessna 206 80 zł 90 zł 100 zł

56. Skok z wys. 3500m Cessna 206 90 zł 100 zł 110 zł

53. Skok z wys. 1500m Cessna 206 50 zł 60 zł 70 zł

54. Skok z wys. 2000m Cessna 206 60 zł 70 zł 80 zł

51. Wypożyczenie spadochronu + układanie (po 3 skoku)
25 zł                    

dla uczniów
40 zł 40 zł

52. Skok z wys. 1200m JAK12M/PZL101 Gawron 50 zł 70 zł 80 zł

49.
Skoki w szkoleniu podstawowym: 2 skok opłata zawiera 

spadochron i układanie
200 zł 200 zł 200 zł

50.
Skoki w szkoleniu podstawowym: 3 skok opłata zawiera 

spadochron i układanie
150 zł 150 zł 150 zł

47. Kurs teoretyczny do uzyskania uprawnień INS, INS(SL) 2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł

48.
Skoki w szkoleniu podstawowym: 1 skok opłata zawiera 

spadochron i układanie
250 zł 250 zł 250 zł

45. Kurs teoretyczny Świadectwo Kwalifikacji PJ „B” 200 zł 200 zł -

46. Kurs teoretyczny Świadectwo Kwalifikacji PJ „C” i „D” 200 zł 200 zł -

SEKCJA SPADOCHRONOWA OPŁATY ZA SKOKI

Skok zapoznawczy w tandemie                                                                 

Opcja 1                                                                                                              

Opcja 2                                                                                                                 

Opcja VIP



76. Członkowie honorowi i organów zarządczych AZZ BRAK

73.
Składki członkowskie – członkowie zwyczajni i wspierający do 

25 r.ż

20 zł/miesiąc                                                                     
(płacąc częściowo lub po dniu 31 marca)

74. Roczna opłata członkowska dla – członków stowarzyszonych 12 zł

75.
Opłata za zmianę członka ze stowarzyszonego na 

zwyczajnego
suma składek pozostałych do końca roku od daty zmiany 

członkostwa

OPŁATY CZŁONKOWSKIE DLA SEKCJI MODELARSKIEJ

70.
Składki członkowskie – członkowie zwyczajni, i wspierający 

płatne do 31 marca

360 zł                                                                                        
(Przy płatności jednorazowej)

71. Składki członkowskie – członkowie zwyczajni i wspierający
40 zł/miesiąc                                                                  

(płacąc częściowo lub po dniu 31 marca)

72.
Składki członkowskie – członkowie zwyczajni, i wspierający 

płatne do 31 marca dla uczniów i studentów do 25 r.ż

180 zł                                                                                              
(Przy płatności jednorazowej)

67.
Opłata za zmianę członka ze stowarzyszonego na 

zwyczajnego

suma składek pozostałych do końca roku od daty zmiany 

członkostwa

68. Dla osób niestowarzyszonych -opłata za eksploatację lotniska 20 zł/dzień

69. Członkowie honorowi i organów zarządczych AZZ BRAK

64.
Składki członkowskie – członkowie zwyczajni, i wspierający 

płatne do 31 marca dla uczniów i studentów do 25 r.ż
180 zł                                                                                                

(Przy płatności jednorazowej)

65.
Składki członkowskie – członkowie zwyczajni i wspierający do 

25 r.ż
20 zł/miesiąc                                                                               

(płacąc częściowo lub po dniu 31 marca)

66. Roczna opłata członkowska dla członków stowarzyszonych 20 zł

OPŁATY CZŁONKOWSKIE DLA SEKCJI MOTOLOTNIOWEJ, 

61. Wpisowe na członka stowarzyszonego 50 zł                                                                                              
(w opłacie zawiera się roczna składka członka stowarzyszonego)

62.
Składki członkowskie – członkowie zwyczajni, i wspierający 

płatne do 31 marca 360 zł                                                                                                         
(Przy płatności jednorazowej)

63. Składki członkowskie – członkowie zwyczajni i wspierający
40 zł/miesiąc                                                                   

(płacąc częściowo lub po dniu 31 marca)



CZŁONEK ZWYCZAJNY
CZŁONEK 

STOWARZYSZONY
NIESTOWARZYSZENI

Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie

89.
Opłata za krótkoterminowe przechowywanie sprzętu 

lotniczego na płycie lotniska (*)
- - Do 24h bezpłatnie każda 

następna doba 20 zł

90.
Nocleg w pokoju wielosobowym dla szkolonych 

podstawowo

91. Nocleg w pokoju wielosobowym 10 zł/doba 20 zł/doba 30 zł/doba

87.
Opłata za przechowywanie długoterminowe motolotni 

w małym hangarze (*)
40 zł/miesiąc 80 zł/miesiąc 160 zł/miesiąc

88.
Opłata za krótkoterminowe hangarowanie sprzętu 

lotniczego (*)
- -

50 zł/dobę + 30 zł 

za każdą następna 

dobę

85. Opłata za przechowywanie długoterminowe ULM/(*) 150 zł/miesiąc 300 zł/miesiąc 300 zł/miesiąc

86.
Opłata za przechowywanie długoterminowe /szybowca 

(*) 
75 zł/miesiąc 200 zł/miesiąc 300 zł/miesiąc

82. Szybowiec – lot termiczny, start za wyciągarka (ok 30 min) 300 zł/osoba

83. Oferty dla grup (min 10 osób) Uzgodnienia indywidualne 

INNE USŁUGI

84.
Opłata za przechowywanie długoterminowe samolotu w 

hangarze dużym (*)
300 zł/miesiąc 400 zł/miesiąc 600 zł/miesiąc 

79 Samolot – trasa III (ok 30 min) 320 zł/osoba

80.
Szybowiec – krąg nadlotniskowy, start za wyciągarką (ok 6 

min) 
150 zł/osoba 

81. Szybowiec – lot termiczny, hol za samolotem (ok 30 min) 300 zł/osoba

OPŁATY ZA LOTY WIDOKOWE W AZZ

77. Samolot – trasa I (ok 10 min) 150 zł/osoba 

78. Samolot – trasa II (ok 20 min) 270 zł/osoba



● szkolenie specjalistyczne skoczka spadochronowego (IPS) – 100 punktów
● układanie spadochronów - 20 punktów za sztukę / 40 tandem
● tandem pilot za skok i przygotowanie pasażera – 150 punktów

● tandem pilot za dodatkową kamerę – 50 punktów

● kamerzysta 70 punktów

● montaż filmu - 20 punktów, z dwóch kamer – 30 punktów 

● osoba sporządzająca listę załadowczą – 10 punktów za wylot

● godzina lotów z uczniem samolotem – 96 punktów

● wynagrodzenie za 1 ciąg wyciągarką dla operatorów z uprawnieniami – 7 punktów -  lub otrzymać wynagrodzenie 

w kwotach brutto wg stawek j.w, po podpisaniu umowy” zlecenia / o dzieło” z AZZ.

W przypadku wystąpienia okoliczności nie ujętych w/w cenniku, decyzję w tych sprawach podejmuje dyrektor AZZ.

 (*) każde hangarowanie musi być uzgodnione wcześniej z biurem AZZ, hangarowanie długoterminowe tylko po 

podpisaniu umowy z AZZ.

(**) opłata za KWT dla każdej sekcji płatne oddzielnie, opłata nie zależy od członkostwa.

 (***)  Zarząd AZZ przyznaje 5000 punktów dla każdego członka AZZ reprezentujące barwy klubowe lub narodowe, 

należącego do kadry narodowej z przeznaczeniem na trening szybowcowy oraz wykorzystanie szybowca 

aeroklubowego na zawodach na następujących zasadach. 

1. Wskazanych punktów nie mozna przeznaczyc na inne loty niż zakresie w/w.

2. Wskazanych punktów nie mozna przeznaczyć na pokrycie opłat fiskalnych na zewnątrz AZZ. 

3. niewykorzystane punkty do końća sezonu przepadają. 

4. W trakcie trwania sezonu, w przypadku braku możliwości ich wykorzystania w pełnym zakresie, pozostałe punkty 

mogą zostać przekazane nieodpłatnie na innemu kadrowiczowi.

1. Warunkiem wykonywania lotów i skoków w AZZ w roku bieżącym jest:

● opłacone składki                                                                                                                                                                                     

● aktualne ubezpieczenie NNW/OC                                                                                                                                                        

● saldo zadłużenia z roku poprzedniego uregulowane do dnia 31 marca.                                                                                          

● zadłużenie wobec AZZ nie większe jak 500 złotych.

2. Członkowie AZZ, którzy będą zalegali z opłatą składek członkowskich powyżej 6 miesięcy zostaną skreśleni z listy 

członków przez Zarząd AZZ. Ponowne przyjęcie nastąpi po złożeniu deklaracji do zarządu na ogólnych zasadach.

3. Ustala się możliwość uzyskania punktów rabatowych na szkolenie i trening za: pomoc na giełdzie samochodowej – 

160 pkt i pozostałych pracach na lotnisku - 20 punktów za godzinę. Pracę każdorazowo należy ustalić z Dyrektorem, 

Szefem Wyszkolenia lub Szefem Technicznym AZZ lub otrzymać wynagrodzenie w kwotach brutto wg stawek j.w, po 

podpisaniu umowy” zlecenia / o dzieło” z AZZ
4. Instruktorzy społeczni wykonujący zadania szkoleniowe na rzecz AZZ mają możliwość „odpracowania” kosztów 

swojego szkolenia lub treningu według zasad:

 ● wyszkolenie szybowcowe ucznia - 600 punktów 
● godzina nadzoru instruktorskiego w szybowcu (nie dotyczy szkolenia podstawowego) - 24 punktów
● kierowanie lotami - 24 punktów za godzinę ( po uzgodnieniu z HT lub Dyrektorem) 
● kierowanie skokami – 120 punktów za całą organizację skoków 

● zajęcia teoretyczne dla sekcji szybowcowej i samolotowej - 36 punktów za godzinę

● wyszkolenie podstawowe skoczka spadochronowego - 200 punktów

● wynagrodzenie dla pilota szybowcowego realizującego loty zapoznawcze/widokowe - 20 pkt - krąg nadlotniskowy, 

50 pkt - lot termiczny 30 min



5. Aeroklub Ziemi Zamojskiej pokrywa koszty doszkolenia swoich pracowników, jednakże decyzje o doszkoleniu 

podejmuje Zarząd.

6. Osoby szkolone jako pasażerowie przy zadaniu „skok zapoznawczy w tandemie” zostaje zwolniony z opłaty 

stowarzyszeniowej. Opłata ta zawarta jest w opłacie za skok, a pasażer zostaje członkiem stowarzyszonym AZZ na 

czas szkolenia, skoku i omówienia po skoku.                                                                                           7. Jeżeli członek AZZ 

pozyska sponsora na udział w zawodach lotniczych lub na szkolenie lotnicze, to 100% uzyskanej sumy będzie 

przeznaczone na pokrycie kosztów tych zawodów i trening. Uzyskane od sponsorów sumy na udział w zawodach i 

trening nie mogą być wykorzystywane przez członków AZZ na inne cele poza wyżej wymienionymi. Umieszczanie 

reklam sponsorów na statkach powietrznych należących do AZZ oraz inne akcje promocyjne bezpośrednio 

wykorzystujące logo lub nazwę własną AZZ wymagają uzgodnienia z Dyrektorem AZZ.   

8. Opłaty za wykorzystanie sprzętu AZZ przez członków zwyczajnych AZZ na czas zawodów rangi minimum 

ogólnokrajowej, mogą być zmniejszone przez Zarząd AZZ na wniosek Szefa Sekcji.

9. Przyjęcie członka stowarzyszonego w poczet członków zwyczajnych AZZ może nastąpić w wyniku:

- 2-letniego okresu członkostwa w AZZ lub,

- rocznego okresu członkostwa w AZZ po odbyciu szkolenia podstawowego w AZZ przy warunkach: 

- zatwierdzeniu przez Zarząd AZZ wniosku członka, zawierającego pozytywną      rekomendację od szefa wyszkolenia 

(HT) i instruktora prowadzącego. - opłaceniu składek członkowskich do końca bieżącego roku


