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Warszawa, dnia 11 maja 2020 roku. 
 
 
 

Zarządzenie Dyrektora - Kierownika Odpowiedzialnego 
Aeroklubu Warszawskiego  

nr 05/01/2020  
w związku z ograniczeniami związanymi z epidemią COVID-19. 

 
 

W związku z wydaniem przez Dyrektora CUL (zarządzający lotniskiem EPBC - Warszawa-
Babice) zarządzenia nr 4/2020 z dnia 7 maja 2020r. odwołującego zarządzenie Dyrektora CUL 
nr 1/2020 z dnia 25 marca 2020r. wprowadzające zakaz wykonywania lotów szkoleniowych, 
treningowych i widokowych na lotnisku Warszawa-Babice, zarządzam co następuje: 

§1 

Skoki spadochronowe organizowane przez Aeroklub Warszawski, wstrzymane do 
odwołania. 

§2 

Odwołuję zarządzenie nr 03/01/2020 i zarządzenie nr 04/01/2020. 

§3 
Od dnia 11 maja 2020 roku: 

a. Dopuszczone są wszystkie rodzaje lotów szybowcowych. 
b. Dopuszczone są wszystkie rodzaje lotów samolotowych. 
c. Wznawiamy rezerwację w systemie ATOM. 

§4 

Osoby przebywające na terenie Aeroklubu Warszawskiego (lotnisko Babice i lądowisko 
Chrcynno), zwanym dalej AW, zobowiązane są do wypełnienia oświadczenia 
epidemiologicznego (COVID-1) i podpisania oświadczenia o podejmowanym ryzyku 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-2), w związku z przebywaniem na terenie AW i 
prowadzeniem czynności lotniczych, a także do poddania się bezdotykowemu badaniu 
temperatury ciała. 
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§5 
1. Loty samolotowe szkoleniowe i treningowe (na samolotach będących w dyspozycji 

AW) są dopuszczalne tylko po:  
a. wypełnieniu i podpisanie dokumentów określonych w §4 powyżej: 
b. wysłania skanu ich kompletu pracownikowi briefingu na lotnisku Babice,  
e-mail: malgorzata.duzynska@aeroklub.waw.pl lub przekazaniu osobiście. 
c. przejścia bezdotykowego badania temperatury ciała (przy każdorazowym 

wejściu na teren AW), 
d. podjęcia decyzji, przez HT lub CFI lub zastępcę HT d/s szybowcowych lub 

upoważnioną przez HT osobę, o dopuszczeniu do wykonywania czynności 
lotniczych, w oparciu o analizę wypełnionych i podpisanych dokumentów oraz 
wynik badania temperatury.  

e. rezerwacji w ATOM,  
f. zamówieniu samolotu SMS pod numerem: +48 735 276 906 (dyżurny 

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

godziny 17:00.  
3. 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. 

4. Przygotowanie do lotu może odbywać się na sali brifingowej. Jednocześnie na Sali 
brifingowej nie może przebywać więcej niż 4 osoby przygotowujące się do lotów, z 
wyłączeniem stałych pracowników AW wykonujących czynności służbowe. 

§6 

1. Osoby przebywające na terenie AW zobowiązane są do korzystania z maseczek poprzez 
zakrycie nosa i ust oraz dezynfekcji dłoni/rękawic podczas przebywania w przestrzeniach 
ogólnie dostępnych. 

2. Osoby w trakcie korzystania ze statków powietrznych AW, zobowiązane są do korzystania 
z maseczek poprzez zakrycie nosa i ust, a także rękawic jednorazowych ochronnych oraz 
dezynfekcji dłoni/rękawic. 

3. Obowiązek opisany w powyższym §6 ust. 2, w części dotyczącej dezynfekcji dłoni/rękawic, 
należy wykonać przed rozpoczęciem lotu, tj. przed wejściem do statku powietrznego, a 
także po zakończeniu lotu, tj. przed wyjściem ze statku powietrznego. 

4. AW zapewni środki dezynfekcji dłoni/rękawic na terenie AW oraz w statkach 
powietrznych. Pozostałe środki ochrony, tj. maseczki oraz rękawice, osoba przebywająca 
na terenie AW oraz korzystająca ze statków powietrznych AW, jest zobowiązana zapewnić 
sobie we własnym zakresie. 
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5. Osoby przebywające na terenie AW oraz korzystające ze statków powietrznych, które nie 
będą posiadały maseczek zakrywających usta i nos oraz rękawic jednorazowych w statkach 
powietrznych, będą wypraszane poza teren AW oraz zawieszane w prawie wykonywania 
lotów w AW. 

6. Osoby przebywające na terenie AW, jeśli nie jest to konieczne ze względu na wykonywane 
czynności lotnicze, muszą zachowywać dystans dwóch metrów odległości od siebie. 

7. Osoby, które przebywały w ostatnich 14 dniach za granicą, z uwagi na większe ryzyko 
przenoszenia wirusa SARS-CoV-2, nie będą dopuszczane do wykonywania lotów statkami 
powietrznymi AW. 

8. Każdy pilot zobowiązany jest do używania wyłącznie swoich słuchawek lotniczych. 
Zabronione jest przekazywanie słuchawek innej osobie.  

9. Do odwołania AW nie udostępnia słuchawek lotniczych, pomocy nawigacyjnych, map itp. 
10. Na starcie szybowcowym (kwadracie) może przebywać maksymalnie sześć osób, 

zachowując dystans dwóch metrów, jeśli nie wymagają tego aktualnie wykonywane 
czynności startowe. 

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

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

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

Drogie Koleżanki i Koledzy, bardzo proszę o poważne podejście do powyższych 
procedur wykonywania lotów. 
 
Proszę również 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 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 

Zarządzenie dotyczy wszystkich członków, pracowników i współpracowników Aeroklubu 
Warszawskiego oraz osób hangarujących i parkujących statki powietrzne na terenie AW. 

 
 
 

              Tomasz Witkowski 

Dyrektor, Kierownik Odpowiedzialny 
        Aeroklubu Warszawskiego 
 
 

Dokument podpisany podpisem kwalifikowanym. 
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