
 

 

 

SZKOLENIE DO LICENCJI LAPL(H) 
 

 
 
Licencja LAPL(H) uprawnia do pilotowania śmigłowców w celach prywatnych z maksymalnie 
trzema innymi osobami na pokładzie (razem z pilotem może lecieć maksymalnie 4 osoby).  
Śmigłowce jakie można pilotować nie mogą przekraczać maksymalnej masy startowej 2 tony. 
Są to np. wszystkie dwu i trzymiejscowe śmigłowce z napędem tłokowym, wszystkie 
śmigłowce marki Robinson: R 22, R 44, turbinowy R 66 a także kilka innych śmigłowców 
jednosilnikowych z napędem turbinowym takich jak: Eurocopter EC120, Bell 206, Bell 505, PZL 
SW 4 (AW009). Ne mogą to być natomiast np. AS350, Bell 407 lub śmigłowce dwusilnikowe. 
 
CENA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO: 2200 zł netto za godzinę lotu 
Minimum 40 godzin szkolenia w locie, cena dotyczy lotów na śmigłowcu typu R 44 
 
CENA SZKOLENIA TEORETYCZNEGO: 3600 zł netto obejmuje 
12 godzin wykładów + materiały do samodzielnej nauki (88 godzin) + wsparcie instruktorów 
 
Szkolenie teoretyczne jest darmowe w przypadku realizacji całości szkolenia praktycznego 
Szkolenia teoretyczne są realizowane tylko dla uczniów przystępujących do szkolenia w locie. 
 
NA NIEKTÓRE LOTY SZKOLNE MOŻNA ZABRAĆ NA POKŁAD DWÓCH SWOICH PASAŻERÓW. 



 

 

Pierwszą zaletą szkolenia LAPL(H) jest brak konieczności zaliczania corocznego egzaminu 
praktycznego na przedłużenie uprawnienia. Zamiast tego wymagane jest udokumentowanie 
wykonania w ciągu ostatniego roku (licząc od daty uzyskania licencji) minimum 6 godzin lotu i 
6 startów-lądowań jako dowódca śmigłowca oraz minimum 1 godziny lotu z instruktorem. 
Dokumentowanie tych lotów dokonywane jest w osobistej książce pilota. 
Drugą zaletą są mniejsze wymogi co do badań lotniczo-lekarskich (klasa LAPL), które należy 
powtarzać co 24 miesiące po ukończeniu wieku 40 lat lub co 60 mies. w wieku poniżej 40 lat. 
 

 
 
Koszt lotu liczony jest od chwili uruchomienia śmigłowca w bazie stacjonowania do 
wyłączenia w tej bazie. Bazą może być główne lotnisko Helipoland (Bielsko-Biała 
Aleksandrowice – EPBA, Warszawa Babice - EPBC) lub inne lotnisko, np. Kraków Pobiednik - 
EPKP, w którym akurat może znajdować się jeden ze śmigłowców Helipoland. Do akceptacji 
Helipoland można także wskazać własną lokalizację, w której miałoby się odbyć szkolenie 
praktyczne. W przypadku akceptacji trybu szkolenia poza bazą doliczane są koszty dolotu 
śmigłowca do wskazanego miejsca w cenie 2200 zł netto za godzinę lotu (przelotowa prędkość 
średnia to 185 km/h) oraz koszty postoju śmigłowca, jego ochrony lub hangarowania, koszty 
pobytu instruktora – uzgadniane indywidualnie lub lotniskowe, np. 70 zł za lądowanie na EPBC. 
 

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 www.helipoland.com + PODSTRONA SZKOLEŃ PPL(H): 
http://helipoland.com/szkolenia-pilotow/licencja-pilota-lekkich-smiglowcow-laplh/ 


