Zasady rozliczania lotów szybowcowych w sezonie 2017 i kolejnych
Zastępuje analogiczny dokument dla lat poprzednich.

1.

Organ odpowiedzialny

Za rozliczanie należności w Sekcji Szybowcowej odpowiada osoba odpowiedzialna
(Pełnomocnik):
1.1. Pełnomocnik wskazywany jest przez Radę Sekcji Szybowcowej i zatwierdzany przez
Dyrektora AR.
1.2. Rada Sekcji Szybowcowej może, w porozumieniu z Dyrektorem AR, w dowolnym
momencie wskazać nowego pełnomocnika.
1.3. Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
− zapewnienie kompletności i aktualności aktualności chronometraży w wersji
elektronicznej,
− monitorowanie terminowości wpłat przez pilotów,
− podejmowanie działań w kierunku egzekucji należności.
1.4. Za swoją pracę Pełnomocnik otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 300 zł miesięcznie
brutto, płatne na podstawie umowy cywilnoprawnej przez 12 miesięcy w roku.
1.5. Skargi dotyczące działalności Pełnomocnika należy kierować do Przewodniczącego
Rady Sekcji Szybowcowej.
2.

Zasady rozliczeń

2.1. Wszelkie rozliczania dokonywane są za pośrednictwem indywidualnego konta pilota,
które jest dostępne dla każdego pilota w Bazie Danych Aeroklubu Radomskiego,
dostępnej przez Internet pod adresem https://baza.szybowce.radom.pl.
2.2. Indywidualne konto pilota jest kontem rozliczanym w wirtualnych jednostkach
rozliczeniowych (j.r.).
3.

Zasady naliczania należności

3.1. Piloci obciążani są następującymi opłatami za loty:
− opłata startowa, zależna od rodzaju startu (wyciągarka, hol na krąg, hol na termikę);
− opłata za godzinę lotu, rozliczana minutowo według listy wzlotów; opłata dotyczy
tylko szybowców klubowych.
− opłata za nadzór instruktorski, rozliczana minutowo, dla wszystkich lotów z
instruktorem i lotów nadzorowanych.
3.2. Proponowane wysokości poszczególnych opłat znajdują się w tabelce w sekcji „cennik”.

4.

Sposoby realizowania płatności

4.1. Dostępne są trzy metody płatności (zakupu jednostek rozliczeniowych):
− przez Internet (Payu, za pośrednictwem Bazy Danych AR);
− przelewem na konto;
− gotówką w kasie Aeroklubu.
Dwie ostatnie metody wymagają zarejestrowania wpłaty w Bazie Danych AR (za pomocą
automatycznego interfejsu lub za pośrednictwem Pełnomocnika.).
4.2. Debet pilota widoczny w Bazie Danych może być powodem odmówienia dostępu do
szybowca przez osobę sprawującą nadzór nad lotami.
4.3. Przy zakupie jednostek rozliczeniowych obowiązuje przelicznik 1 j.r. = 1 PLN .
5.

Opłaty dla osób spoza AR

Osoby nie będące członkami zwyczajnymi lub wspierającymi Aeroklubu Radomskiego
obciążone są półtorakrotną stawką za wykonywane loty. Dotyczy to wszystkich stawek
podanych w sekcji „cennik”. Mnożnik nie dotyczy wynagrodzeń.
6.

Przyjmowanie nowych członków

6.1. Osoby, które w danym sezonie ukończyły szkolenie podstawowe, mogą zostać
członkami zwyczajnymi/wspierającymi Aeroklubu na zasadach ulgowych. W takim
przypadku kwota wpisowego zostaje zmniejszona o 50%, jeśli zostanie ono wpłacone w
terminie do 14 dni od ukończenia szkolenia podstawowego. Naliczanie opłat w
wysokości jak dla członków rozpoczyna się z dniem następującym po dniu wpłaty
wpisowego.
6.2. Pozostałe osoby przyjmowane są na zasadach ogólnych (wpłata wpisowego i składki
członkowskiej za bieżący sezon).
7.

Udział w zawodach

Zawodnicy latający na sprzęcie klubowym rozliczani są na zasadach ogólnych, chyba że
Dyrektor AR zadecyduje inaczej.
8.

Szkolenie podstawowe

Szkolenie podstawowe rozliczane jest na odrębnych zasadach.
9.

Szkolenia pakietowe

W zadaniach, które powinny być realizowane pakietowo („celność”, nowy rodzaj startu,
termika instruktorska), od szkolonego wymaga się przedpłaty na wykonywane zadanie
według tabeli w sekcji „cennik”. Niemniej, ostateczne rozliczenie następuje na zasadach
ogólnych, na podstawie rzeczywiście wykonanych lotów.

10. Wypłata i przekazywanie zgromadzonych funduszy
Każdy pilot ma osobiste konto w Bazie Danych, które odzwierciedla jego aktualny bilans
płatności.
− Wypłacalność funduszy: Zasadniczo, fundusze zgromadzone w Bazie NIE mogą zostać
wypłacone w gotówce. Odstępstwa od tej reguły wymagają każdorazowej zgody
Dyrektora Aeroklubu Radomskiego (wyjątek – patrz pkt. 11.2) i podpisania stosownej
umowy cywilnoprawnej.
− Przekazywanie funduszy: Każdy pilot ma prawo przekazać część lub całość
zgromadzonych funduszy innemu pilotowi. Taki mechanizm zostanie zapewniony w
Bazie Danych AR.
11. Wynagrodzenie instruktorów
11.1. Instruktorzy biorący czynny udział w szkoleniu pilotów otrzymują wynagrodzenie za
swoją pracę. Instruktor otrzymuje wynagrodzenie za:
− godzinę lotu (rozliczanie minutowe),
− godzinę nadzoru instruktorskiego (podobnie)
− organizację dnia lotnego.
Stawki podane są w sekcji „cennik”.
11.2. Instruktor ma możliwość swobodnego dysponowania swoim wynagrodzeniem, w tym:
− przeznaczenia go na własne loty
− przekazania innej osobie w postaci jednostek rozliczeniowych
− wypłaty w gotówce na podstawie umowy cywilnoprawnej, po potrąceniu kosztów
związanych z umową.
11.3. Wynagrodzenie instruktorów naliczane jest na podstawie chronometraży.
− za loty instruktorskie i nadzór: na podstawie odpowiednich wpisów w rubryce
„Instruktor/Pasażer” lub uwagach dla każdego lotu.
− za organizację dnia lotnego: na podstawie podpisu pod chronometrażem.
11.4. Dodatkowe warunki dotyczące wynagrodzenia za organizację dnia lotnego:
− Musi zostać wykonany co najmniej jeden lot i nie może to być lot kierownika lotów.
− Zadaniem kierownika lotów jest również przeprowadzenie odprawy przed i po lotach.
− Spoczywa na nim całkowita i niezbywalna odpowiedzialność za funkcjonowanie
startu szybowcowego i całość organizacji dnia oraz poprawne wypełnienie wszystkich
niezbędnych dokumentów.
− Kierownik lotów może się zrzec wynagrodzenia za dzień lotny, jeśli uważa to za
stosowne. Powinien to odnotować w chronometrażu.
11.5. Skargi na działalność kierowników lotów/instruktorów należy składać na ręce Szefa
Szkolenia.
12. Wynagrodzenie wyciągarkowych
12.1. Wyciągarkowi „społeczni” nagradzani są za każdy wykonany start. Wynagrodzenie
NIE jest wypłacane w gotówce, lecz przekazywane na osobiste konto w Bazie Danych w
formie jednostek rozliczeniowych.
12.2. Skargi na działalność wyciągarkowych należy składać na ręce Szefa Rady Sekcji
Szybowcowej.

13. Cennik
Wszystkie tabele podają wysokości opłat dla członków zwyczajnych i wspierających.
Opłaty startowe:
Rodzaj startu
Wyciągarka
Hol - krąg
Hol - termika

Opłata
30 j.r.
zależnie od umowy z
wł. samolotu

Opłaty za godzinę lotu i za nadzór instruktorski
Typ szybowca
Pirat
Bocian, Junior, Astir
Puchacz
Nadzór instruktorski1

Opłata za godzinę
39 j.r.
54 j.r.
69 j.r.
10 j.r.

Przedpłata za szkolenie pakietowe
Typ szkolenia
AIV - Celność lądowania
Szkolenie do lotów termicznych
AI - Przeszkolenie na start za wyciągarką
AII - Przeszkolenie na start za samolotem

Wysokość opłaty
1300 j.r.
1200 j.r.
500 j.r.
1500 j.r.

Wynagrodzenie za pracę
Funkcja
Instruktor – praca w powietrzu
Instruktor – nadzór z ziemi
Instruktor – kierownik lotów
Wyciągarkowy

Wysokość wynagrodzenia
9 j.r./h, min. 9 j.r./lot
9 j.r./h
100 j.r./dzień
5 j.r. / ciąg

14. Postanowienia końcowe
Ustalenia wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
O ile ustalenia zawarte w niniejszym dokumencie są sprzeczne z ustaleniami zawartymi w
innych dokumentach dotyczących działalności sekcji szybowcowej, zatwierdzonymi przez
Zarząd Aeroklubu Radomskiego, obowiązują ustalenia dokumentu zatwierdzonego później.

1

dotyczy również lotu z instruktorem

