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Warszawa, dnia 30 maja 2020 roku. 
 

 
Zarządzenie Dyrektora - Kierownika Odpowiedzialnego 

Aeroklubu Warszawskiego  
nr 05/03/2020  

w związku z ograniczeniami związanymi z epidemią COVID-19. 
 
W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. W sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu 
epidemii (Dz.U. z dnia 29.05.2020 r. poz. 964), zwanym dalej rozporządzeniem, zarządzam co 
następuje: 

§1 

1. Od dnia 30 maja 2020 roku, dopuszczone są skoki spadochronowe w Aeroklubie 
Warszawskim, bez ograniczeń. 

2. Organizator skoków przygotuje organizację strefy spadochronowej na czas epidemii 
COVID-19 oraz wprowadzi zasady zachowania skoczków i odkażania przestrzeni 
wspólnych, które minimalizują rozprzestrzenianie się zakażeń w związku z epidemią 
COVID-19. 

3. Samolot wywożący skoczków musi być odkażany na koniec dnia, w przypadku 
wylotów, w których uczestniczą tylko skoczkowie spadochronowi i po każdym wylocie 
jeśli w wylocie uczestniczą osoby trzecie (np. pasażerowie tandemów). 

§2 

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. 

§3 
 

1. Samoloty na latanie w sobotę i niedzielę należy zamówić i zaplanować do piątku do 
godziny 17:00.  

2. Wystawianie prywatnych samolotów hangarowanych w AW 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. 
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3. Przygotowanie do lotu może odbywać się na sali brifingowej bez limitu osób. Jednak 
ze względu na zagrożenie epidemiologiczne proszę o korzystanie z zamkniętych 
pomieszczeń w niezbędnym zakresie. 

§4 

1. 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 z wyłączeniem osób stanowiących załogę̨ statku 
powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284); 

2. Zgodnie z §6 ust. 10 pkt. 2 rozporządzenia, limity ilości osób nie dotyczą terenów i 
infrastruktury przeznaczonej do sportów lotniczych. W związku z tym limit osób na 
starcie szybowcowym i w hangarach nie obowiązuje. 

3. Dział techniki w hangarze samolotowym pozostaje zamknięty – dostępne tylko dla 
wyznaczonych pracowników. 

  §5 

1. Zgodnie z §15 ust. 9 rozporządzenia, dopuszcza się organizację zebrań członków 
aeroklubu z limitem uczestników wynoszącym 150 osób.  

2. Uczestnicy lotów zapoznawczych (paxy) i pasażerowie tandemów zobowiązani są 
zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia do zakrywania ust i nosa na statkach 
powietrznych. 

3. Zgodnie z §18 ust. 3 pkt. 11 i pkt. 14 rozporządzenia, osoby uprawiające sport oraz 
personel lotniczy przebywający w kabinie pilota, są zwolnieni z obowiązku 
zakrywania ust i nosa. 

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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