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1. Usługi reklamowe i informacyjne 

1.1 Wynajem powierzchni pod materiał reklamowy 
 

Opłaty miesięczne za 1 m.kw wynajętej powierzchni. 

Ekspozycja do 6 miesięcy.  

Lp. Materiał reklamowy Cena netto VAT Cena brutto 

1 Stojak 200,00 zł 46,00 zł 246,00 zł 

2 Stojak z ulotkami/magazynami 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł 

3 Roll-up 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł 

4 Plakat 200,00 zł 46,00 zł 246,00 zł 

5 Tablica 200,00 zł 46,00 zł 246,00 zł 

 

Ekspozycja powyżej 6 miesięcy.  

Lp. Materiał reklamowy Cena netto VAT Cena brutto 

1 Stojak 180,00 zł 41,40 zł 221,40 zł 

2 Stojak z ulotkami/magazynami 220,00 zł 50,60 zł 270,60 zł 

3 Roll-up 220,00 zł 50,60 zł 270,60 zł 

4 Plakat 180,00 zł 41,40 zł 221,40 zł 

5 Tablica 180,00 zł 41,40 zł 221,40 zł 

1.2 Udostępnienie powierzchni do przeprowadzania badań 

marketingowych 

Lp. Wyszczególnienie Cena netto VAT Cena brutto 

1 
Strefa ogólnodostępna, za 1 dzień od 
każdego ankietera 

100,00 zł 23,00 zł 123,00 zł 

2 
Strefa zastrzeżona (ankieta dla 
oczekujących na lot), za 1 dzień od każdego 
ankietera 

200,00 zł 46,00 zł 246,00 zł 

 

1.3 Filmowanie i fotografowanie 
Opłaty pobiera się za zezwolenie na filmowanie i fotografowanie na terenach należących lub zarządzanych przez 
PPL za każdą rozpoczętą godzinę realizacji. 

Lp. Wyszczególnienie Cena netto VAT Cena brutto 

1 Filmy reklamowe 1 000,00 zł 230,00 zł 1 230,00 zł 
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2 

Inne filmy 

(np. fabularne, telewizyjne, korporacyjne, 
dokumentalne, szkoleniowe, do publikacji w 

Internecie) 

800,00 zł 184,00 zł 984,00 zł 

3 Zdjęcia reklamowe 600,00 zł 138,00 zł 738,00 zł 

4 Inne zdjęcia 200,00 zł 46,00 zł 246,00 zł 

Uwagi: 

Podstawowa opłata za filmowanie i fotografowanie zawiera konsultacje pracowników PPL w zakresie możliwości 
realizacji zdjęć. 

Dodatkowe opłaty naliczane są za wynajem pomieszczeń i sprzętu dla potrzeb realizatorów zdjęć - na podstawie 

odrębnej kalkulacji. 

Zniżka 15% dla podmiotów prowadzących kolejną sesję zdjęciową lub nagranie w ciągu roku, licząc od daty 
pierwszej. 

1.4 Umieszczenie reklam/logo na monitorach w hali odlotów 
Opłaty miesięczne. 

Lp. Wyszczególnienie Cena netto VAT Cena brutto 

1 
Umieszczenie logo – ok. 2h przed danym 
lotem 

2 000,00 zł 460,00 zł 2 460,00 zł 

2 
Umieszczenie spotu długości do 15 sek. – 
ok. 2h przed danym lotem 

3 000,00 zł 690,00 zł 3 690,00 zł 

3 
Umieszczenie spotu długości ponad 15 sek. 
(max. 1min.) – ok. 2h przed danym lotem 

4 000,00 zł 920,00 zł 4 920,00 zł 

 

1.5 Umieszczenie reklamy na wózku bagażowym 

Lp. Wyszczególnienie Cena netto VAT Cena brutto 

1 Opłata miesięczna za 1 wózek 70,00 zł 16,10 zł 86,10 zł 

 

1.6 Oznakowanie miejsca parkingowego 
Lp. Wyszczególnienie Cena netto VAT Cena brutto 

1 Oznakowanie miejsca parkingowego 300,00 zł 69,00 zł 369,00 zł 

Uwagi: 

Opłata zawiera oznakowanie pojedynczego miejsca postojowego przy terminalu w formie tabliczki informacyjnej 
montowanej na koszt użytkownika. 

 



 
  
  

4 

 

1.7 Reklama na stronie internetowej lotniska  

Lp. Wyszczególnienie Cena netto VAT Cena brutto 

1 

Opłata miesięczna za umieszczenie reklamy 
na stronie WWW lotniska oraz format 
reklamy są każdorazowo konsultowane 
indywidualnie w porozumieniu z firmą 
Lotnisko Zielona Góra/Babimost Sp. z o.o. 

- - - 

 

1.8 Reklama w Intranecie PPL 

Lp. Wyszczególnienie Cena netto VAT Cena brutto 

1 
Opłata miesięczna za umieszczenie reklamy 
w Intranecie 

500,00 zł 115,00 zł 615,00 zł 

Uwagi: 

Opłata zawiera umieszczenie informacji reklamowej w "Aktualnościach" oraz na pasku informacyjnym znajdującym 
się w górnej części strony. W ramach ceny do informacji może być dołączony plik (jedna strona) w formacie PDF 
lub Word. Każda następna strona płatna 500 zł netto.  

 
 

2. Wynajem pomieszczeń oraz sprzętu 

2.1 Wynajem sali szkoleniowej w budynku LSP 
 

Lp. Wyszczególnienie Cena netto VAT Cena brutto 

1 Opłata za 1h 20,00 zł 4,60 zł 24,60 zł 

2 Opłata maksymalna za dobę 160,00 zł 36,80 zł 196,80 zł 

 

2.2 Wynajem wózka widłowego 
 

Lp. Wyszczególnienie Cena netto VAT Cena brutto 

1 
Użycie wózka widłowego (za każde 
rozpoczęte 30 minut) 

100,00 zł 23,00 zł 123,00 zł 
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3. Przepustki, zezwolenia, asysty 
 

Lp. Wyszczególnienie Cena netto VAT Cena brutto 

Przepustki osobowe – opłaty dla użytkowników spoza PPL, zatrudnionych lub wykonujących 
zadania długoterminowe na terenie lotniska 

1 

Udział w szkoleniu „Świadomość Ochrony 
Lotnictwa Cywilnego określone w 
Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 
2015/1998 pkt 11.2.6” 

100,00 zł ZW 100,00 zł 

2 Wydanie czasowej przepustki osobowej 50,00 zł 11,50 zł 61,50 zł 

3 Wymiana czasowej przepustki osobowej 30,00 zł 6,90 zł 36,90 zł 

4 
Wydanie duplikatu czasowej przepustki 
osobowej 

100,00 zł 23,00 zł 123,00 zł 

5 

Opłata za niezwrócenie czasowej 
przepustki, nakładana na firmę, której 
pracownik nie rozliczył się z Biurem 
Przepustek 

1 000,00 zł nie dotyczy 1 000,00 zł 

6 

Opłata za rozpatrzenie wniosku o 
przepustkę czasową (Opłata zostaje 
naliczona tylko w przypadku nieodebrania 
przepustki w terminie 30 dni od daty 
przekazania informacji o możliwości jej 
odbioru. Nie dotyczy to pisemnego 
zgłoszenia przez Wnioskodawcę z 
uzasadnieniem przedłużenia terminu 
odbioru przepustki.) 

40,00 zł 9,20 zł 49,20 zł 

Przepustki osobowe – opłaty dla uczniów i studentów odbywających praktyki w PPL 

1 
Wydanie czasowej przepustki osobowej 
drukowanej na karcie zbliżeniowej 

20,00 zł 4,60 zł 24,60 zł 

Zezwolenia i przepustki na poruszanie się pojazdów mechanicznych w strefie zastrzeżonej 
lotniska 

1 
Każdorazowe wydanie przepustki dla 
pojazdów mechanicznych:* 

   

 - dla samochodów osobowych 200,00 zł 46,00 zł 246,00 zł 

 
- dla samochodów ciężarowych o masie 
całkowitej do 3,5 tony 

300,00 zł 69,00 zł 369,00 zł 

 
- dla samochodów ciężarowych o masie 
całkowitej powyżej 3,5 tony i innych 
pojazdów mechanicznych 

400,00 zł 92,00 zł 492,00 zł 

2 
Powtórne wydanie przepustki w przypadku 
zmiany danych ewidencyjnych samochodu 

50,00 zł 11,50 zł 61,50 zł 
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3 
Wydanie duplikatu przepustki na poruszanie 
się pojazdów mechanicznych w strefie 
zastrzeżonej lotniska 

200,00 zł 46,00 zł 246,00 zł 

4 
Opłata za niezwrócenie przepustki 
samochodowej, nakładana na firmę, która 
nie rozliczyła się z Biurem Przepustek 

1 000,00 zł nie dotyczy 1 000,00zł 

5 

Szkolenie wstępne z zakresu przepisów 
ruchu pojazdów i pieszych w Porcie 
Lotniczym Zielona Góra-Babimost – 
Zezwolenie „PRN” 

90,00 zł 20,70 zł 110,70 zł 

6 

Szkolenie okresowe z zakresu przepisów 
ruchu pojazdów i pieszych w Porcie 
Lotniczym Zielona Góra-Babimost – 
Zezwolenie „PRN” 

70,00 zł 16,10 zł 86,10 zł 

7 
Egzamin na Zezwolenie „PRN” dla Portu 
Lotniczego Zielona Góra-Babimost 

100,00 zł 23,00 zł 123,00 zł 

* Opłata za wydanie przepustki dotyczy każdego okresu zawierającego się w obrębie roku kalendarzowego. W 
przypadku wykupienia przepustki w IV kwartale roku kalendarzowego, może obowiązywać ona również w I 
kwartale roku następnego po uprzednim wniesieniu opłaty za powtórny wydruk przepustki samochodowej wg 
wzoru obowiązującego na nowy rok kalendarzowy. 

Asysty przy poruszaniu się w strefach zastrzeżonych lotniska 

1 

Asysta pracownika Działu kontroli dostępu 
dla pojazdów wjeżdżających do strefy 
zastrzeżonej lotniska na podstawie 
jednorazowych zezwoleń (za każdą 
rozpoczętą godzinę) 

100,00 zł 23,00 zł 123,00 zł 

2 

Asysta uprawnionego pracownika portu, 
wyznaczonego przez Dyżurnego 
Operacyjnego Portu (za każdą rozpoczętą 
godzinę) 

100,00 zł 23,00 zł 123,00 zł 

Otwarcie bramy poza godzinami pracy lotniska 

1 

Otwarcie bramy z wykonaniem kontroli 
dostępu i kontroli pojazdu w punkcie 
kontroli bezpieczeństwa – brama nr 1, poza 
godzinami pracy lotniska  

Opłata nie dotyczy podmiotów 
świadczących usługi na rzecz Portu 
Lotniczego Zielona Góra-Babimost 

50,00 zł 11,50 zł 61,50 zł 

 

 


