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Zarządzenie Dyrektora - Kierownika Odpowiedzialnego 
Aeroklubu Warszawskiego  

nr 03/01/2020  
w związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19. 

 
Z uwagi na zagrożenie epidemiczne od dnia 20 marca 2020r. do odwołania obowiązują 
następujące zasady organizacji lotów i dostępności pomieszczeń AW: 

1. Loty szybowcowe i skoki spadochronowe wstrzymane do odwołania. 
 
2. Loty samolotowe szkoleniowe i treningowe (na samolotach będących w dyspozycji AW) 

są dopuszczalne tylko po:  
a. wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem lub CFI,  
b. rezerwacji w ATOM,  
c. zamówieniu samolotu SMS pod numerem: +48 735 276 906 (dyżurny hangaru) do 

godziny 18:00 dnia poprzedzającego loty, w tygodniu.  
3. Samoloty na latanie w sobotę i niedzielę należy zamówić i zaplanować do piątku do 

godziny 17:00.  
4. Wejście na płytę przed hangarem wyłącznie przez furtkę od strony LPR. 
5. Przygotowanie do lotu: 

a. Przygotowanie do lotu należy przeprowadzić samodzielnie „z domu”, wcześniej 
rezerwując samolot w ATOM i wypełniając zlecenie na lot – podpis pod 
zleceniem w czasie pandemii zastępuje zgłoszenie SMS na numer CFI 
+48 507 201 297 i otrzymanie potwierdzenia SMS od CFI. Kluczyki i PDT-y będą 
znajdować się w zamówionym samolocie. Samoloty do lotów weekendowych 
będą wyhangarowane w piątek i zakotwiczone, ponownie zahangarowane zostaną 
w poniedziałek. Kluczyki i PDT-y będzie rozkładał w samolotach dyżurny 
hangaru każdego dnia. 

b. Po przybyciu na lotnisko pilot dezynfekuje ręce, przygotowuje samolot i wypełnia 
PDT.  

c. Przed lotem PDT należy zeskanować przy pomocy telefonu komórkowego i w 
formacie PDF lub JPG wysłać na adres camo@aeroklub.waw.pl .  

d. Po locie należy przeprowadzić przegląd, wypełnić PDT i ponownie przesłać do 
CAMO, a oryginał zostawić z kluczykami w samolocie. Następnie należy odkazić 
samolot poprzez przemycie wszystkich dotykanych elementów środkiem 
dezynfekującym.  

6. Toaleta jest dostępna jedynie w biurowcu.  
7. Obowiązuje zakaz wchodzenia do hangaru, brifingu i pomieszczeń techniki oraz zakaz 

kontaktu z mechanikami. Wszelkie sprawy techniczne należy zgłaszać telefonicznie pod 
numerem telefonu +48 883 433 862. 
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8. Wystawianie prywatnych samolotów hangarowanych w AW należy zamawiać SMS-em 
pod numerem: +48 735 276 906 (dyżurny hangaru) do godziny 18:00 dnia 
poprzedzającego loty w tygodniu. Samoloty na latanie w sobotę i niedzielę należy 
zamówić do piątku do godziny 17:00. Samoloty do lotów weekendowych będą 
wyhangarowane w piątek i zakotwiczone, ponownie zahangarowane zostaną w 
poniedziałek. 

9. Biuro Aeroklubu Warszawskiego nie przyjmuje interesantów. Sekretariat dyżuruje pod 
numerem +48 602 689 797, e-mail: info@aeroklub.waw.pl  

10. Brifing samolotowy i sala klubowa są zamknięte – dostępne są tylko dla wyznaczonych 
pracowników.  

11. Hangar samolotowy i technika są zamknięta – dostępne tylko dla wyznaczonych 
pracowników. 

12. Hangar szybowcowy i warsztat szybowcowy są zamknięte - dostępne tylko dla 
wyznaczonych pracowników. 

13. Osoby nie przestrzegające tych zasad nie będą mogły wykonywać lotów z terenu AW do 
odwołania. 

W związku ze stale zmieniającą się sytuacją, proszę wszystkich o zrozumienie i stosowanie 
ograniczeń i środków mających na celu zadbanie zarówno o nasze wspólne bezpieczeństwo, 
jak i bezpieczeństwo funkcjonowania naszej organizacji. Proszę o zapoznanie się również z 
wytycznymi i ograniczeniami dla członków, pracowników i współpracowników AW. Tylko 
podjęcie wspólnych działań i ich rygorystyczne przestrzeganie pozwoli nam szybko wrócić 
do normalnej formy działalności. 

 

Z życzeniami zdrowia 

 

 

 


