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Regulamin Kapituły Medalu im. Czesława Tańskiego 
Zatwierdzony Uchwałą Nr 122/3/XVII/2010 z dn. 18.02.2010r. 

 
W trosce o należytą rangę nagrody w postaci Medalu im. Czesława Tańskiego, przyznawanego od 1957 roku 

przez Zarząd Aeroklubu Polskiego pilotom szybowcowym lub osobom zasłużonym dla rozwoju szybownictwa 
polskiego, a także mając na względzie treść Regulaminu Medalu im. Czesława Tańskiego, zatwierdzonego Uchwałą 
Zarządu Aeroklubu Polskiego nr 58/11/XII/1991 z dnia 24 września 1991 r., pragnąc przywrócić tradycję 
odznaczania Medalem im. Czesława Tańskiego osób szczególnie zasłużonych dla polskiego szybownictwa, 
Komisja Szybowcowa Aeroklubu Polskiego ustanawia Kapitułę Medalu im. Czesława Tańskiego, dalej zwaną 
Kapitułą. 

§ 1 
[Podstawy działania Kapituły] 

1. Kapituła zostaje powołana na mocy uchwały Komisji Szybowcowej Aeroklubu Polskiego. 
2. Kapituła działa zgodnie z treścią Regulaminu Medalu im. Czesława Tańskiego, zatwierdzonego Uchwałą 

Zarządu Aeroklubu Polskiego nr 58/11/XII/1991 z dnia 24 września 1991 r. 
 

§ 2 
[Skład Kapituły] 

1. W skład Kapituły wchodzą wszyscy dotychczas odznaczeni Medalem im. Czesława Tańskiego, zwani dalej 
Członkami Kapituły. 

2. Członkostwo w Kapitule jest funkcją honorową i dożywotnią. 
3. Każdy Członek Kapituły może zrzec się w formie pisemnej członkostwa w Kapitule. 

 
§ 3 

[Cele działania Kapituły] 

1. Celem działania Kapituły jest coroczna nominacja kandydata do odznaczenia Medalem im. Czesława 
Tańskiego. 

2. Członkowie Kapituły w swoich decyzjach winni kierować się względami merytorycznymi i winni być 
wolnymi od osobistych uprzedzeń. 

 
§ 4 

[Nominacja kandydata przez Kapitułę] 

1. Wnioski wskazujące Kandydatury do nominacji za dany rok należy nadsyłać wraz z uzasadnieniem do 
Przewodniczącego Kapituły do dnia 31 stycznia następnego roku. Kapituła do dnia 31 marca powinna 
nominować kandydata za poprzedni rok. 

2. Kapituła może nominować tylko jednego kandydata do odznaczenia Medalem im. Czesława Tańskiego 
rocznie. 

3. Kapituła może nie dokonać nominacji kandydata do odznaczenia Medalem im. Czesława Tańskiego, jeżeli 
w danym roku nie zanotowano odpowiedniego osiągnięcia szybowcowego i nie stwierdzono innych 
powodów do przyznania Medalu im. Czesława Tańskiego. 

4. Nominowany do odznaczenia Medalem im. Czesława Tańskiego może zostać jedynie pilot szybowcowy 
lub inna osoba zasłużona dla rozwoju szybownictwa polskiego: 

a) za dokonany w ciągu roku wyczyn szybowcowy, stanowiący wybitny sukces sportowy, 
b) za wykonanie pionierskiego lotu albo opracowanie teoretyczne, mające duże znaczenie dla rozwoju 

szybownictwa, 
c) za całokształt działalności wyczynowej albo wyszkoleniowej albo konstruktorskiej albo 

organizacyjnej na rzecz szybownictwa polskiego. 
5. Kapituła dokonuje nominacji kandydata do odznaczenia Medalem im. Czesława Tańskiego w formie 

uchwały, podjętej na posiedzeniu Kapituły, w głosowaniu tajnym. 
6. Kapituła niezwłocznie po podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 5 powyżej, przesyła do Komisji 

Szybowcowej Aeroklubu Polskiego wniosek o złożenie do Zarządu Aeroklubu Polskiego wniosku o 
odznaczenie Medalem im. Czesława Tańskiego osoby nominowanej przez Kapitułę do odznaczenia 
Medalem im. Czesława Tańskiego. 
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7. Komisja Szybowcowa Aeroklubu Polskiego niezwłocznie po otrzymaniu od Kapituły wniosku, o którym 
mowa w ust. 5 powyżej, przesyła do Zarządu Aeroklubu Polskiego wniosek o odznaczenie Medalem im. 
Czesława Tańskiego osoby nominowanej przez Kapitułę. Komisji Szybowcowej przysługuje prawo 
zatwierdzenia lub odrzucenia wniosku Kapituły. W przypadku odrzucenia wniosku, Kapituła powinna w 
ciągu miesiąca zgłosić kolejny wniosek, w którym poda nazwisko kolejnego kandydata lub oświadczenie o 
braku kolejnych kandydatów. 

 
§ 5 

[Posiedzenia Kapituły] 

1. Członkowie Kapituły są powiadamiani o posiedzeniach Kapituły przez Przewodniczącego Kapituły co 
najmniej na miesiąc przed planowanym terminem posiedzenia. 

2. Powiadomienie o posiedzeniu Kapituły następuje w formie pisemnej lub e-mailowej. 
3. Posiedzenia Kapituły są ważne bez względu na ilość Członków przybyłych na jej posiedzenie. 
4. Wszelkie uchwały Kapituły zapadają w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem głosowania nad: 

a) nominacją kandydata do odznaczenia Medalem im. Czesława Tańskiego, 
b) wyborem Przewodniczącego Kapituły, 

które zapadają w głosowaniu tajnym. 
5. Członek Kapituły nie może głosować przy powzięciu uchwał dotyczących odznaczenia go Medalem im. 

Czesława Tańskiego. 
6. Posiedzenia Kapituły mają charakter poufny, a Członkowie Kapituły zobowiązani są zachować tajemnicę 

co do kwestii poruszanych na posiedzeniach Kapituły. 
 

§ 6 
[Przewodniczący Kapituły] 

1. Członkowie Kapituły wybierają spośród siebie Przewodniczącego Kapituły w głosowaniu tajnym. 
2. Przewodniczącym Kapituły może zostać osoba pełnoletnia o nieposzlakowanej opinii. 
3. Kadencja Przewodniczącego Kapituły trwa 5 lat. 
4. Przewodniczący Kapituły nie może zostać wybrany na więcej niż dwie kadencje. 
5. Przewodniczący Kapituły odpowiada za: 

a) zwoływanie posiedzeń Kapituły co najmniej raz do roku, 
b) zbieranie wniosków wskazujących kandydatów do nominowania przez Komisję do odznaczenia 

Medalem im. Czesława Tańskiego, wraz z ich uzasadnieniami, 
c) przygotowanie listy kandydatów do nominowania przez Komisję do odznaczenia Medalem im. 

Czesława Tańskiego wraz z uzasadnieniami i przesłanie jej do członków Kapituły co najmniej na 
miesiąc przed posiedzeniem Kapituły, 

d) prowadzenie posiedzeń Kapituły i głosowań nad wyborem kandydata do odznaczenia Medalem im. 
Czesława Tańskiego, 

e) przygotowanie wniosku do Komisji Szybowcowej zawierającego imię i nazwisko nominowanego 
kandydata do odznaczenia Medalem im. Czesława Tańskiego wraz z uzasadnieniem, 

f) prowadzenie dokumentacji działalności Kapituły i przekazanie jej kolejnemu Przewodniczącemu 
Kapituły. 

6. Mandat Przewodniczącego Kapituły wygasa w przypadku: 
a) rozpoczęcia pierwszego posiedzenia Kapituły po upływie kadencji, 
b) rezygnacji, 
c) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, 
d) śmierci. 

 
§ 7 

[Postanowienia końcowe] 

1. Niniejszy Regulamin Kapituły Medalu im. Czesława Tańskiego wchodzi w życie w dniu 01.02.2010 r. 
2. Komisja Szybowcowa Aeroklubu Polskiego powierza zwołanie pierwszego Posiedzenia Kapituły, w 

terminie do dnia 31 grudnia 2010 r., Jerzemu Kolasińskiemu. 


