
REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH PRZEZ CZŁONKÓW AEROKLUBU 
LESZCZYŃSKIEGO - SEZON (ROK KALENDARZOWY)  2022. 


1. Członkowie Aeroklubu Leszczyńskiego mają obowiązek regularnego wnoszenia składek członkowskich.

2. Składki członkowskie stanowią podstawę funkcjonowania Stowarzyszenia „Aeroklub Leszczyński” i 
przeznaczone zostają w szczególności na pokrycie:

1. Kosztów administracyjnych i funkcjonowania biura Zarządu
2. Kosztów funkcjonowania organizacji szkoleniowej DTO.
3. Składek wynikających z przynależności AL do innych organizacji, w tym licencji sportowych.

3. Wysokość składek członkowskich podlega corocznej aktualizacji i jest publikowana w postaci tabeli 
„Składki członkowskie AL na rok składkowy np. 2022”, zwanej dalej Tabelą, zatwierdzanej przez Zarząd 
AL i opublikowanej na stronie www.aeroklub.leszno.pl najpóźniej w dniu konferencji BL w danym roku 
kalendarzowym. 

4. Składkę członkowską wnosi się gotówką, za pomocą karty płatniczej bądź dokonując przelewu na konto 
Aeroklubu. 

5. Składkę członkowską wnosi się w postaci regularnych, comiesięcznych wpłat. Dokonanie jakiejkolwiek 
przedpłaty za dowolny okres nie uprawnia Członka AL do żadnej ulgi bądź rabatu. 

6. Sładka członkowska w pełnej wysokości obowiązuje każdego członka zwyczajnego  Aeroklubu i 
żadnemu z członków zwyczajnych nie przysługuje ani prawo do zwolnienia ze składki członkowskiej, 
ani też prawo do uiszczenia składki w inny sposób niż jej opłacenie. 

7. Jedynie członkowie zwyczajni, których wiek w danym roku kalendarzowym nie przekroczył 25 lat i 
którzy jednocześnie kontynuują naukę w szkole dowolnej kategorii, mają przywilej opłacania składki 
członkowskiej ze zniżką wykazaną w Tabeli.

8. Członkowie wspierający opłacają składkę według własnej deklaracji za wyjątkiem tych członków 
wspierających, którzy zamierzają sporadycznie (nieregularnie) wykonywać czynności lotnicze w Lesznie 
i w ramach organizacji lotów przez Aeroklub Leszczyński, którzy wnoszą stałą składkę w wysokości 
wykazanej w aktualnej Tabeli składek. 

9. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.  

10. Wywiązanie się z obowiązku opłacenia składki członkowskiej jest warunkiem uczestniczenia w 
statutowej działaności AL, w tym również wykonywania lotów na jakimkolwiek statku powietrznym 
będącym własnością AL lub w jego użytkowaniu. 

11. Zaleganie z opłatami z tytułu składek członkowskich za okres dłuższy niż sześć miesięcy skutkuje, na 
wniosek Skarbnika Zarządu AL, skreśleniem (uchwałą Zarządu AL) z listy członków AL.

12. Fakt opłacenia składki członkowskiej jest każdorazowo rejestrowany przez upoważnionego pracownika 
Biura AL w systemie „e-chronometraż”. 

13. Na podstawie aktualnego stanu opłacenia składek w „e-chronometrażu”:

13.1. Szef Wyszkolenia bądź Instruktorzy AL odpowiadający za organizację operacji lotniczych 
decydują o dopuszczeniu członka AL do lotów na sprzęcie AL, zgodnie z pkt. 11

13.2. Skarbnik AL sporządza wniosek do Zarządu AL o podjęcie uchwały o skreśleniu z listy członków 
AL.

14. Uchwała dotycząca wysokości składek na każdy kolejny rok wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
obowiązuje od początku i do końca roku kalendarzowego, w którym została podjęta. Ewentualne 
nadpłaty lub niedopłaty będą skompensowane niezwłocznie po podjęciu uchwały.  

Zarząd Aeroklubu Leszczyńskiego

http://www.aeroklub.leszno.pl

