
 

 

 

SZKOLENIE DO LICENCJI CPL(H) 
 

 
 
Licencja CPL(H) uprawnia do pilotowania śmigłowców w celach zarobkowych/komercyjnych 
pod warunkiem posiadania ważnego uprawnienia na typ śmigłowca wpisanego licencji. 
Uzyskana licencja uprawnia do lotów na typie śmigłowca, na którym zaliczono egzamin 
praktyczny. Dla uzyskania wpisu innego typu należy odbyć przeszkolenie na typ w wymiarze 
minimum 5 godzin praktyki dla śmigłowców jednosilnikowych lub minimum 8 godzin praktyki 
dla śmigłowców dwusilnikowych z odpowiednimi dla danego typu szkoleniami teoretycznymi. 
 
Dla osób bez licencji / doświadczenia lotniczego stosuje się tzw. szkolenie zintegrowane CPL(H) 
 
CENA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO: 1800 zł za godzinę lotu na śmigłowcu typu Robinson R 44 
Minimum 135 godzin szkolenia w locie, skrót 15 godzin dla posiadaczy licencji PPL(H) 
CENA SZKOLENIA TEORETYCZNEGO: 10 000 zł obejmuje: 
65 godzin wykładów + materiały do samodzielnej nauki (285 godzin) + wsparcie instruktorów 



 

 

Dla posiadaczy licencji PPL(H) z nalotem 155 godz. stosuje się tzw. szkolenie modułowe CPL(H) 
 
CENA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO: 2200 zł za godzinę lotu na śmigłowcu typu Robinson R 44 
Minimum 30 godzin szkolenia w locie dla posiadaczy uprawnienia VFR noc w licencji PPL(H) 
Minimum 35 godzin szkolenia w locie łącznie częścią obejmującą szkolenie w lotach nocnych 
CENA SZKOLENIA TEORETYCZNEGO: 10 000 zł obejmuje: 
50 godzin wykładów + materiały do samodzielnej nauki (200 godzin) + wsparcie instruktorów 
 
Szkolenia teoretyczne są realizowane tylko dla uczniów przystępujących do szkolenia w locie. 
 
Badania lotniczo-lekarskie (KLASA 1) należy powtarzać co 12 miesięcy lub co 6 miesięcy 
powyżej 60-tego roku życia oraz powyżej 40 lat w operacjach samodzielnego przewozu osób. 
 

 
 
Koszt lotu liczony jest od chwili uruchomienia śmigłowca w bazie stacjonowania do 
wyłączenia w tej bazie - lotnisko Bielsko-Biała Aleksandrowice – EPBA, Warszawa Babice - 
EPBC lub inne lotnisko, w którym aktualnie stacjonuje jeden ze śmigłowców Helipoland. 
 

Informacje prawne z zakresu wszystkich szkoleń lotniczych pilotów:  
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 roku z późn. zmianami. 

 
WIECEJ INFORMACJI NA STRONIE http://helipoland.com/ + PODSTRONA SZKOLEŃ CPL(H): 
http://helipoland.com/szkolenia-pilotow/licencja-pilota-smiglowcowego-zawodowego-
cplh/ 


