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Rozdział 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1. 

Regulamin Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego, zwany dalej Regulaminem, stanowi 
wewnętrzny zbiór szczegółowych zasad regulujących powoływania, odwoływania oraz prawa 
i obowiązki członków Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego. 
 

§ 2. 
Użyte w treści regulaminu definicje lub skróty oznaczają: 
•AP - Aeroklub Polski - Polski Związek Sportu Lotniczego 
•Zarząd - Zarząd Aeroklubu Polskiego 
•Komisja - Komisja Specjalnościowa Aeroklubu Polskiego 
•Członek kadry - zawodnik, członek kadry narodowej Aeroklubu Polskiego 
•FAI - Międzynarodowa Federacja Lotnicza 
•Kadra (KN) - Kadra Narodowa Aeroklubu Polskiego 
•LSFAI - licencja sportowa FAI 
•Ustawa - ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) 
•Zawodnik - osoba posiadająca ważną licencję sportową FAI 
 

§ 3. 
1. O ilości osób powołanych do Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego w poszczególnych 
dyscyplinach decydują komisje specjalnościowe. 
2. Członkowie Reprezentacji Narodowej na Imprezy Mistrzowskie, są powoływani spośród 
członków Kadr Narodowych. 
 

Rozdział 2 
ZASADY POWOŁANIA i ODWOŁANIA CZŁONKÓW KADRY 

 
§ 4. 

Kadrę Narodową powołuje się w dyscyplinach określonych Regulaminem Licencjonowania 
Klubów Sportowych i Regulaminem Licencjonowania Zawodników. 
 

§ 5. 
Członków KN na okres roku kalendarzowego powołuje Zarząd Aeroklubu Polskiego na 
wniosek Komisji Specjalnościowej w danej dyscyplinie, a w przypadku braku takiego wniosku 
ze strony odpowiedniej Komisji, na wniosek osoby kierującej Działem Sportu Aeroklubu 
Polskiego. 
 

§ 6. 
W skład Kadry Narodowej AP mogą zostać powołani zawodnicy, spełniający określone dla 
danej dyscypliny sportu lotniczego kryteria sportowe. 
 

§ 7. 
Zasady kwalifikacji zawodników do Kadry Narodowej w poszczególnych dyscyplinach 
sportów 



lotniczych na dany rok, opracowuje odpowiednia dla danej dyscypliny Komisja 
Specjalnościowa wspólnie z Trenerem, a w przypadku braku takiego opracowania ze strony 
odpowiedniej Komisji osoba kierująca Działem Sportu Aeroklubu Polskiego w porozumieniu z 
Trenerem, w terminie do 31 października roku poprzedzającego. 
 

§ 8. 
Szczegółowe zasady powoływania KN w danej dyscyplinie na dany rok, podlegają 
zatwierdzeniu przez Zarząd AP i stanowią integralną część niniejszego regulaminu. 

 
Rozdział 3 

OBOWIAZKI CZŁONKA KADRY 
 

§ 9. 
Zawodnik przed zakwalifikowaniem do Kadry wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego 
wizerunku w stroju reprezentacji kraju w rozumieniu Art. 81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. 
zm.). 

§ 10. 
Członek kadry udostępnia, na zasadach wyłączności, swój wizerunek w stroju reprezentacji 
kraju na rzecz Aeroklubu Polskiego, który jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku 
do swoich celów promocyjnych i gospodarczych w zakresie wyznaczonym przez regulaminy i 
Statut AP oraz przepisy FAI. 

§ 11. 
Obowiązkiem członka KN jest godne reprezentowanie kraju w międzynarodowych zawodach 
sportowych. 

§ 12. 
Członkowie KN mają obowiązek: 
1. Popularyzować osiągnięcia naszego kraju, wykazywać dbałość o stały wzrost uznania i 
szacunku dla Polski w świecie, 
2. Stale podnosić swoje kwalifikacje sportowe i kondycję fizyczną, realizować postawione 
przez Trenera zadania szkoleniowe i treningowe oraz brać udział w zgrupowaniach 
przygotowawczych, 
3. Być wzorem zdyscyplinowania w przestrzeganiu regulaminów sportowych oraz 
prezentować przykładną postawę sportową w wykonywaniu zadań zawodniczych i 
wyczynowych, 
4. Aktywnie uczestniczyć w podnoszeniu poziomu uprawianej dyscypliny sportowej 
poprzez przekazywanie swojej wiedzy i doświadczenia w działalności trenerskiej lub przy 
pomocy innych zorganizowanych form jak publikacje pisemne, cykle wykładów 
teoretycznych itp., 
5. Brać czynny udział w działalności popularyzującej osiągnięcia polskiego lotnictwa 
sportowego w społeczeństwie, a szczególnie wśród młodzieży. 
 

Rozdział 4 
PRAWA CZŁONKA KADRY 

 
§ 13. 

Członkowie kadry mogą uczestniczyć w Mistrzostwach Polski i innych krajowych zawodach w 



danej dyscyplinie bez brania udziału w ewentualnych eliminacjach, o ile nie jest to sprzeczne 
z regulaminami sportowymi tych zawodów. 
 

§ 14. 
Członkowie kadry, w celu podnoszenia własnego poziomu sportowego, mogą korzystać na 
zasadzie pierwszeństwa i zgodnie z własnymi kwalifikacjami, z wyczynowego sprzętu 
lotniczego oraz pomocy Aeroklubu Polskiego, a także z pobytów w szkołach stowarzyszenia 
na podstawie indywidualnych planów szkolenia i treningów opracowywanych przez trenera i 
zatwierdzonych przez osobę kierująca Działem Sportu AP. 
 

§ 15. 
Zasady finansowe korzystania ze sprzętu oraz pobytów w szkołach są każdorazowo ustalane 
przez Komisję Specjalnościową w porozumieniu z osobą kierującą Działem Sportu AP i daną 
szkołą. 
 

§ 16. 
Członkowie KN AP mogą korzystać ze świadczeń i środków publicznych na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach. 
 

Rozdział 5 
KARY DYSCYPLINARNE 

 
§ 17. 

Członek kadry w przypadku nie wywiązywania się ze swych obowiązków, naruszania norm i 
regulaminów sportowych lub innych wykroczeń, może być odwołany z Kadry Narodowej lub 
czasowo zawieszony w czynnościach członka Kadry Narodowej. 
 

§ 18. 
Decyzje w sprawie odwołania członka Kadry Narodowej lub czasowego zawieszenia w 
prawach członka Kadry Narodowej, podejmuje ZAP na wniosek odpowiedniej Komisji 
Specjalnościowej lub Trenera odpowiedniej specjalności lub osoby kierującej Działem Sportu 
AP. 

Rozdział 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 19. 

Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego Nr 386/10/XVIII/2012 
w dniu 18 marca 2012r., 
 

§ 20. 
Traci moc „Regulamin w sprawie powoływania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego – 
Polskiego Związku Sportowego”, zatwierdzony Uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego Nr 
221/4/XVI/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. 
 


