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lNTERNAT|oNAt AlRPoRT

. Zarządzenie nr 2t2O17

z dnia ZOtl..d'al...
Zarządu Portu Lotniczego ,,Rzeszów- Jasionka'' Sp. z o.o.

w sprawie wprowadzenia cennika opłat za wydanie kań idenffikaćyjnych,
przepustek samochodowych oraz szkoleń

Realizując zapisy lnstrukcji Sytemu Przepustkowego oraz zasad dopuszczenia
pracowników i sprzętu do prac w Porcie lotniczym ,,Rzeszów-Jasionka" Sp, z o.o.
Zarząd Spółki Poń Lotniczy,,Rzeszów-Jasionka" Sp. zo.o. ustala co następuje:

l

Wprowadza się cennik opłat za wydanie
samochodowej, szkoleń oraz nadzoru.

karty identyfikacyjnej, p rzepustki
\

2

w rea lizacji zarządzenia zastosowanie
w ,,lnstrukcji systemu przepustowego w PL

mają defiąicje, określenia i procedury ujęte
,,Rzeszów-,Jasionka" Sp . z o.o.

Wykonanie Zarządzenia powie rzasię Szefowi Ochrony.

4

Zarządzenle wchodzi w zycie z dniem podpisania,

5

Traci moc zażądzenie nr 0112014 z dnia 2014,01.02 r, Zarządu Pońu Lotniczego.
,,Rzeszów-Jasionka" w sprawie wproryadzenia cennika opłat.

Z?rządu

Załą:czniki.
W załączeniu cennik opłat.

y port Lotniczy' 
,,Rzeszow-Jasionka"
Sp, z o,o,
Jasionka 942
36-002 Jasionka

łrTel.: +48 17 852-00-81' Fax: +48 17 852-07-09
rze zowairpoń@rłe uowairpoń.pl
www. rzeszowa i rpo rt. p l

Y Kapitał zakładowy:
' f 484 642 600,00 zł

NlP: 517-02-40-616

REGON: 180288180

Ę/'SąO Rejonowy w Rzeszowie
Xll Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000296055



RzEsaow
lNTERNAT|oNAL A!RPoRT Jasionka, 2017 .01 .31 .

CENNIK OPŁAT
zA U DosTEPNlENlE lNsTRUKcJl PRZEPUSTKoWEJ, WYDANIE

KARTy tDENTyFlKAcyJNEJ, pRzEpUsKl sAMocHoDoWEJ, szxoleŃ oRAz NADZoRU
W poRclE LoTNlczyM ,,RzEszóWJAsloNKA" Sp. z o.o.

Uwaga:
Stażyści oraz osoby na umowach cywilno prawnych, świadczący pnacę na necz PLRz-J otrzymują karty
i d e nffii kacyj n e w raz ze szkol e n i a m i - b ez płatn i e.

Obowiązuje od 2017.02.01 .

Zarząd Portu Lotniczego ,,Rzeszów-Jasionka" Sp. z o. o.

Lp. Wyszczególnienie Cena netto -

zł
Podatek
VAT

Uwagi

1 Szkolenie świadomości ochrony lotnictwa wraz z
wvdaniem karty identvfikacyinei pońu lotniczego

150 23%

2. Szkolenie świadomości ochrony lotnictwa wraz z
wydaniem kańy identyfikacyjnej portu lotniczego
dIa studentow oraz praktvkantow.

75 23%

4. Ponowne wydanie lub wym
utraconei kańv identvfikacv

ana zniszczonej lub
nei pońu lotniczeqo

50 23%

5. Wydanie przepustki samochodowej nowej lub jej
wvmiana

30 23%

o. Ogolne szkolenie świadomości ochrony lotnictwa
oraz wydanie karty identyfikacyjnej portu lotniczego
dla spotterow

50 23%

7. Opłata za nadzor nad osobami nie posiadającymi
czasowej kańy identyfikacyjnej portu lotniczego
wydanej przez zarządzającego - uzalezniona od
ilości osób oraz zakresu prac. t\4ax do pięciu osob
na jednego pracownika ochron}i sprawującego
nadzor za każda razooczęta qodz.

50 23% \

8. Opłata za eskońę pojazd u araz kontrolę
bezpieczeństwa zaopatrzenia Pońu Lotniczego lub
innego \M^/ozonego ładunku, do miejsca jego
rozładunku. Dotyczy podmiotu zewnętrznego
prowadzącego działalność lotniczą na terenie
Lotniska.

h.
i.i

5
:

23%

8. Szkolenie świadomości ochrony lotnictwa
cywilnego

100 23%

9. Szkolenia dodatkowe związane z ochroną
bezpieczeństwem w zakresie Ochrony lotn
cvwiIneqo

ctwa
100 23%

10. Otwarcie bramy wjazd/wejście pojazdu/osoby do
części krytycznej strefy zastrzeżonej, kontrola
bezpieczeństwa osoby, sprawdzenie pojazdu (nie
dotvczv przeiść służbowvch stałvch

50 23%

11. Udostępnienie instrukcji przepustowej lub jej
aktualizacii - na żvczenie podmiotu zewnetrzneqo

300 23%

12. Uzgodnienie Planu Ochrony Transpońu lub innej
dokumentacjl związanejz ochroną i

bezpieczeństwem dla podmiotow zewnetrznvch.

300 23%
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