
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W AEROKLUBIE BIAŁOSTOCKIM 

Zał. Nr 1 do Uchwały 2/2023 ZAB 

(Obowiązują od dnia 01.03.2023r.) 

1. DZIAŁALNOŚĆ SZYBOWCOWA 

a. Zwrot kosztów za czas lotu szybowca 

 Stawka A* Stawka B** Stawka C*** 

1 godz. 1 min. 1 godz. 1 min. 1 godz. 1 min. 

Jednomiejscowy 45 zł 0,75 zł 96 zł 1,60 zł 144 zł 2,4 zł 

Dwumiejscowy 66 zł 1,1 zł 102 zł 1,7 zł 144 zł 2,4 zł 

 

Istnieje możliwość opłaty z góry pakietu za czas lotu. Pakiet można realizować na dowolnym typie i 

egzemplarzu szybowca jednomiejscowego, ale nie dłużej niż do 31 grudnia roku, w którym został 

aktywowany. 

Pakiety dotyczą ̨tylko osób korzystających ze stawki B 

 

Rodzaj pakietu Zwrot kosztów za pakiet 

Pakiet czas lotu 10 godz. 912 zł. 

Pakiet czas lotu 20 godz. 1780 zł. 

Pakiet czas lotu 30 godz. 2590 zł. 

 

 

b. Loty z instruktorem  
Lot z instruktorem do 10 min.  30 zł. 

Lot z instruktorem od 11 do 60 min. 30 zł. plus (1,2 za min. od 11 do 60 min.) 

Lot z instruktorem powyżej 1 h do 2 h 90 zł. plus 1 zł. za min. 1 h do 2 h 

Lot z instruktorem powyżej 2h  150 zł. 

 

c. Loty nadzorowane 

Lot nadzorowany do 10 min.  30 zł. 

Lot nadzorowany powyżej 10 min.  30 zł plus 0,8 zł. za min. od 11 min. 

 

d. Start za wyciągarką 

Stawka A Stawka B Stawka C 

33 zł 40 zł 45 zł 

 

e. Start za samolotem 

 

Wysokość Stawka A* Stawka B** Stawka C*** 

300 m 60 zł 65 zł 90 zł 

400 m 65 zł 75 zł 110 zł 

500 m 70 zł 85 zł 130 zł 

Do 600 m 75 zł 95 zł 150 zł 

Każde następne 
100 m 

15 zł 15 zł 20 zł 

 

UWAGI: 



* Stawka A – dotyczy członków zwyczajnych i wspierających: 

 przedstawionych przez Zarząd Sekcji Szybowcowej 

 przelotów szybowcowych o odległości powyżej 200 km. zgłoszonych na OLC. 

** Stawka B – dotyczy członków zwyczajnych i wspierających AB. 

***  Stawka C – dotyczy członków stowarzyszonych AB. 

  

2. DZIAŁALNOŚĆ SAMOLOTOWA 

a. Zwrot kosztów za czas lotu samolotu 

3. Typ 
samolotu 

Członkowie zwyczajni 
i wspierający 

Członkowie stowarzyszeni 

1 godz. 1 min. 1 godz. 1 min. 

Cessna 152 540 zł. 9,0 zł. 576 zł. 9,6 zł. 

Cessna 207* 1050 zł. 17,5 zł. 1380 zł. 23 zł. 

PZL-101 1050 zł. 17,5 zł. 1380 zł. 23 zł. 

Dimona H36 324 zł. 5,4 zł. 360 zł. 6 zł. 

Topaz 390 zł. 6,5 zł. 504 zł. 8,4 zł. 

 

* do decyzji dyrektora  

Istnieje możliwość opłaty z góry pakietu godzin na C-152. Pakiet można realizować nie 

dłużej niż 12 miesięcy od uruchomienia 

Pakiety dla członków stowarzyszonych do indywidualnej negocjacji. 

 

C-152 – 10 h 5180 zł. 

C-152 – 20 h 9936 zł. 

 

b. Loty z instruktorem i nadzorowane (dopłata do godziny lotu) 

Lot z instruktorem    120 zł./h (1,83 zł. /min.) 

Lot solo nadzorowany przez instruktora 120 zł. /h (1,83 zł. /min.) 

 

4. DZIAŁALNOŚĆ SPADOCHRONOWA 

a. Koszty szkolenia spadochronowego Static Line 

 

szkolenie teoretyczne  400 zł. 

skok 1.    350 zł. 

skok 2.    300 zł. 

skok 3.    250 zł. 

kolejne     200 zł. 

 

Powyższe koszty skoków obejmują wypożyczenie uczniowi niezbędnego wyposażenia, 

nadzór instruktora, wypożyczenie ułożonego spadochronu oraz miejsce w samolocie. Aby 

korzystać z powyższych stawek nie jest wymagana opłata składki członkowskiej. 

 

Koszty szkolenia AFF 

Teoria     400 zł. 

Skok z dwoma instruktorami 850 zł. 

Skok z jednym instruktorem 600 zł. 

 

 



b. Zwrot kosztów za skok ze spadochronem 

 

Wysokość 
Członkowie zwyczajni 

i wspierający 
Członkowie stowarzyszeni 

Do 1500 m 55 zł. 80 zł. 

Do 3000 m 100 zł. 115 zł. 

Do 4000 m  115 zł. 130 zł. 

 

c. Zwrot kosztów dodatkowych 

 

Nadzór nad skoczkiem bez ŚK      10 zł. 

Wypożyczenie spadochronu członkowi zwyczajnemu i wspierającemu 35 zł. 

Wypożyczenie spadochronu członkowi stowarzyszonemu   40 zł. 

Opłata za ułożenie spadochronu      30 zł. 

 

Opłaty dodatkowe 

a. Opłata za zostawienie brudnego samolotu szybowca, brak wypełnionej dokumentacji z 

lotu, brak zwrotu spadochronu,   - 100 zł 

b. KWT 

KWT- szybowcowe - 30 zł. 

KWT- samolotowe - 40 zł. 

KWT – instruktorskie dopłata - 20 zł. 

KWT – wpisane po 31 marca opłata dodatkowa 30 zł. 

Jasiek
Podświetlony

Jasiek
Podświetlony

Jasiek
Podświetlony

Jasiek
Podświetlony


