
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE ZA ROK 2023 

7 listopada br. podczas posiedzenia Zarządu Aeroklubu Warszawskiego zatwierdzone zostały wysokość 

oraz zasady opłacania składek członkowskich za rok 2023. Przypominamy, że składki będzie można 

opłacać tylko w sklepie internetowym AW -> Składki – Aeroklub Warszawski – Sklep 

 

Jak co roku mamy atrakcyjną zniżkę dla członków zwyczajnych, którzy opłacą swoją składkę 

terminowo. Można ją uzyskać, dokonując wpłaty do 31 grudnia 2022 roku. Od 1 stycznia 2023 

obowiązywać będą składki w pełnej wysokości. Członkowie kandydaci mają ustaloną jedną opłatę, bez 

opcji zniżkowych. Poniżej przedstawiamy ustalone składki i zasady ich opłacania, zachęcamy jednocześnie 

do terminowego wpłacania składek i skorzystania z oferowanych zniżek! 
 

 

  

ZASADY OPŁACANIA SKŁADEK 

1. Prawo skorzystania z oferty zniżkowej mają tylko ci członkowie Aeroklubu Warszawskiego, 

którzy nie mają żadnych zaległych zobowiązań pieniężnych wobec Aeroklubu 

Warszawskiego. 

2. Ze stawki „MODELARZE” może skorzystać osoba będąca członkiem wyłącznie Sekcji 

Modelarskiej Aeroklubu Warszawskiego (nie będąca członkiem innych sekcji 

specjalnościowych Aeroklubu). 

3. Wiek członka jest określany wg roku urodzenia w odniesieniu do roku, za który uiszczane 

są składki członkowskie. 

4. Nowo przyjęci członkowie (pod warunkiem, że nie byli członkami zwyczajnymi lub 

wspierającymi w okresie ostatnich 2 lat) opłacają składki członkowskie proporcjonalnie, za 

okres od pierwszego dnia miesiąca złożenia deklaracji członkowskiej do końca roku. 

https://sklep.aeroklub.waw.pl/kategoria/skladki/


5. Obecni członkowie Aeroklubu Warszawskiego uiszczają składki za cały rok kalendarzowy z 

góry (terminem wymagalności tych składek jest 1 stycznia roku, którego składka dotyczy), po 

uprzednim opłaceniu zaległych składek za poprzednie lata. W przypadku posiadania 

zaległości z tyt. składek członkowskich za lata poprzednie lub w przypadku braku opłacenia 

składek członkowskich za rok bieżący Zarząd Aeroklubu Warszawskiego ma prawo skreślenia 

osoby z listy członków Aeroklubu. 

6. Składki należy opłacać wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego Aeroklubu 

Warszawskiego. Uwaga! Wysokość składki wyliczona będzie automatycznie po wybraniu 

sekcji specjalnościowej i wieku! 

7. Nie jest możliwe regulowanie opłat z tyt. składek członkowskich z przedpłat za loty. 

8. Członkowie Aeroklubu Warszawskiego, którzy w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 

zajęli miejsca od 1 do 5 włącznie na zawodach sportowych FAI rangi Mistrzostw Europy lub 

Mistrzostw Świata lub 1 miejsce na Mistrzostwach Polski bądź uczestniczyli w ustanowieniu 

rekordu Polski (z wyłączeniem grupowych rekordów Polski), Europy i Świata według 

regulaminu rekordów FAI są zwolnieni z opłacania składki członkowskiej za 2023 rok. 


