
 

REGULAMIN OPŁAT I SKŁADEK CZŁONKOWSKICH 

W AEROKLUBIE PODHALAŃSKIM  OBOWIĄZUĄCY  W 2022 

 

§1 

Niniejszy regulamin reguluje kwestie opłat składek członkowskich zastępując dotychczasowe 

regulaminy i ustalenia. 

§2 

Podane poniżej kwoty są kwotami brutto.  

§3 

Opłaty można wnosić przelewem na konto Aeroklubu Podhalańskiego: (dane rachunku bankowego 

znajdują się na stronie internetowej Aeroklubu lub w sekretariacie APH) lub w biurze księgowości 

APH. Wpłaty muszą zawierać imię i nazwisko wpłacającego, oraz cel wpłaty.  

§4 

Wpisowe 

Opłaty wpisowe dla nowych członków, oraz dla osób chcących odnowić swoje członkostwo: 

wpisowe – członek wspierający: 

−do 25 lat, szkoleni w APH  100 pln 

−powyżej 25 lat, szkoleni w APH 200 pln 

−nieszkoleni w APH   400 pln 

zmiana statutu członka  bez opłat 

wznowienie członkostwa  400 pln + składka członkowska za dany rok 

§5 

Stawka rocznych składek członkowskich: 

−członek do 25 roku    720 pln + 150 pln Fundusz Asekuracyjny 

−wiek powyżej 25 roku   960 pln + 150 pln Fundusz Asekuracyjny 

utrzymanie  członkostwa dla członków nielatających na sprzęcie aeroklubowym – 480 pln* 

etatowi pracownicy Aeroklubu którzy korzystają ze sprzętu  - 555 pln + 150 pln Fundusz Asek. 

Członek stowarzyszony 100 pln (przy powrocie wymagana opłata za wznowienie członkostwa) 

 



Stawka rocznych składek dla modelarzy: 

- osoby do 18 lat                               20 pln 

- powyżej 18 lat                                 100 pln (jako członek stowarzyszony) 

- powyżej 18 lat                                 480 pln (jako członek wspierający bez prawa do korzystania  

                                                           ze sprzętu Aeroklubu) 

                                                             

* - w przypadku zmiany statusu  z członka nielatającego na latającego wymagane jest uzupełnienie 

wpłaty składki za dany rok. 

 

§6 

Zwolnienia ze składek 

Ze składek członkowskich zwolnieni są Członkowie Honorowi. 

§7 

Opłaty składek członkowskich mogą być wnoszone w dwóch ratach – pierwsza nie później niż do 1 

marca danego roku kalendarzowego 50% kwoty składki + 150 pln Fundusz Asekuracyjny , oraz 

druga nie później niż do 1 lipca 50% kwoty składki. Wniesienie składki lub jej raty warunkuje 

przystąpienie do egzaminów KTP i KWT. 

§8 

Osoby z nieuregulowanymi składkami członkowskimi nie mogą korzystać ze swoich praw 

członkowskich w szczególności z używania infrastruktury i sprzętu Aeroklubu Podhalańskiego na 

prawach członka.  

Regulamin wchodzi w życie z dniem 

Łososina Dolna, 01.01.2022 

 


