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Użyte w niniejszym Regulaminie definicje lub skróty oznaczają: 

 AP  Aeroklub Polski - Polski Związek Sportu Lotniczego 

 DS  Dyrektor Sportowy Aeroklubu Polskiego lub osoba zarządzająca 
działem sportu 

 FAI  Międzynarodowa Federacja Lotnicza 

 NAC Aeroklub Narodowy, należący do FAI 

 Klub Sportowy AP organizacja posiadająca status członka zwyczajnego AP i ważną  
na dany rok licencję klubu sportowego wydaną przez AP, której 
celem działania jest udział we współzawodnictwie sportowym  
pod egidą AP 

 LKS licencja klubu sportowego 

 LSFAI licencja sportowa FAI 

 RLZ Regulamin Licencjonowania Zawodników 

 Statut  obowiązujący statut Aeroklubu Polskiego 

 Ustawa  ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 
857) z późniejszymi zmianami 

 Wnioskodawca osoba fizyczna, członek klubu sportowego występująca z wnioskiem 
o wydanie lub przedłużenie licencji sportowej 

 ZAP Zarząd Aeroklubu Polskiego 

 Zawodnik  osoba fizyczna uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym, 
posiadająca ważną licencję sportową FAI, zrzeszona w Klubie 
Sportowym AP 

 

Mając na względzie, że:  

 Aeroklub Polski  prowadzi działalność w zakresie sportu lotniczego i jest Polskim Związkiem 
Sportowym, 

 zgodnie ze Statutem, jednym z celów Aeroklubu Polskiego jest organizacja i prowadzenie 
współzawodnictwa sportowego w poszczególnych dyscyplinach sportu lotniczego,  
a także prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem licencji zawodnikom, 

 zgodnie z art. 13.1.2 Ustawy Aeroklub Polski ma prawo ustanawiania i realizacji reguł 
organizacyjnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Aeroklub, 

 zgodnie art. 13.1.4 ustawy o sporcie oraz  §4.23 Statutu Aeroklub Polski jest jedynym 
reprezentantem polskiego sportu lotniczego na forum organizacji międzynarodowych,  
w szczególności Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI), 

 zgodnie z kodeksem sportowym oraz statutem FAI, licencję sportową FAI (LSFAI) wydaje 
Aeroklub Polski na zasadach wyłączności osobom fizycznym posiadającym obywatelstwo 
polskie lub status rezydenta, które są członkami klubu sportowego, 

 AP jako NAC i członek FAI realizuje Narodową Kontrolę Sportu Lotniczego poprzez 
stowarzyszonych i aktywnych członków, stanowiących władzę sportową w swoich krajach, 
która sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem Kodeksu Sportowego FAI. 
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Zarząd Aeroklubu Polskiego wprowadza do stosowania następujący regulamin: 

 

Art. 1 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przyznawania oraz pozbawiania licencji 
sportowych FAI (LSFAI) rezydentom i obywatelom polskim zamierzającym uczestniczyć  
we współzawodnictwie sportowym w sporcie lotniczym, a także zakres uprawnień  
i obowiązków wynikających z licencji. 

2. Numer LSFAI w formacie „POL-xxxx” jest przyznawany dożywotnio, oddzielnie dla każdej 
dyscypliny sportu lotniczego. 

3. LSFAI jest niezbywalna. 

 

Art. 2 

 WYKAZ DYSCYPLIN W SPORCIE LOTNICZYM 

LSFAI przyznawane są w następujących dyscyplinach w sporcie lotniczym: 
1. Akrobacja lotnicza / Aerobatics 
2. Modelarstwo lotnicze i kosmiczne /Aeromodelling 
3. Sport balonowy i sterowcowy / Balooning 
4. Sport lotniowy i paralotniowy / Hang Gliding and Paragliding 
5. Sport mikrolotowy i motoparalotniowy / Microlights and Paramotors 
6. Sport samolotowy / General Aviation 
7. Sport spadochronowy / Parachuting 
8. Sport szybowcowy / Gliding 
9. Sport śmigłowcowy / Rotorcraft 

Art. 3 

UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z LICENCJI SPORTOWEJ FAI 

LSFAI uprawnia zawodnika do: 

a. uczestnictwa w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w charakterze 
zawodnika, nawigatora, kierownika ekipy, asystenta lub pomocnika, 

b. podejmowania prób ustanawiania rekordów krajowych i międzynarodowych, 

c. otrzymania nominacji do kadry narodowej i reprezentacji Polski, 

d. zdobywania klas sportowych. 

 

Art. 4 

WARUNKI WYDAWANIA LICENCJI SPORTOWEJ FAI 

1. LSFAI przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, przesłany pocztą na aktualny adres 
AP lub pocztą elektroniczną na adres: <licencje@aeroklubpolski.pl> na prawidłowo 
wypełnionym i podpisanym formularzu wniosku - załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu 
oraz po wpłynięciu na konto AP stosownej opłaty licencyjnej zgodnie z cennikiem opłat -  
zał. nr 3 do niniejszego regulaminu, na właściwy rachunek bankowy AP.   

2. Potwierdzeniem przyznania LSFAI  będzie umieszczenie Imienia i Nazwiska zawodnika  
w rejestrze na stronie internetowej FAI <www.FAI.org> w dziale „FAI Sporting Licences”  
oraz nr licencji, nazwiska i imienia zawodnika, przynależności do klubu sportowego, kategorii 
wiekowej, daty wydania oraz daty ważności LSFAI w rejestrze dostępnym na stronie 
internetowej AP. 

3. Zawodnik może wydrukować legitymację LSFAI z rejestru umieszczonego na stronie 
internetowej FAI <www.FAI.org> w dziale „FAI Sporting Licences”  zał. nr 1. 

mailto:licencje@aeroklubpolski.pl
http://www.fai.or/
http://www.fai.or/
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4. LSFAI może być wydana osobie fizycznej będącej członkiem podmiotu posiadającego status 
członka zwyczajnego AP i posiadającego aktualną na dany rok LKS w dyscyplinie sportu 
lotniczego dla jakiej ma być wydana LSFAI.  

 

Art. 5 

WNIOSEK O PRZYZNANIE/PRZEDŁUŻENIE LSFAI  

1. Akceptowane będą wnioski w formie papierowej i zeskanowane, czytelnie podpisane wnioski 
z wypełnionymi wszystkimi  niezbędnymi polami. Obydwie strony wniosku powinny być 
zapisane w jednym pliku, którego nazwa powinna zawierać następujące dane: „Nazwisko, 
Imię wnioskodawcy, LSFAI, nazwę dyscypliny/n sportowej. W tytule emaila, którym wysyłany 
jest wniosek powinny być zapisane takie same słowa jak w nazwie zeskanowanego pliku 
zawierającego wniosek. 

2. Wniosek o przyznanie/przedłużenie licencji powinien zawierać: 

a. oświadczenie o zobowiązaniu się wnioskodawcy do przestrzegania postanowień Statutu 
AP, regulaminów AP, uchwał ZAP oraz przepisów Kodeksu Sportowego 
Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI, w tym także do poddania  
się odpowiedzialności dyscyplinarnej, 

b. oświadczenie, w którym wnioskodawca potwierdza posiadanie niezbędnych 
umiejętności, kwalifikacji i badań lekarskich wymaganych do uprawiania dyscyplin,  
o które występuje we wniosku, 

c. oświadczenie o przynależności do klubu sportowego posiadającego aktualną LKS  
w dyscyplinie sportu lotniczego, dla którego ma być wydana LSFAI, 

d. oświadczenie, że wnioskodawca zgodnie z art. 10 Ustawy nie jest członkiem, nie posiada 
udziałów albo akcji oraz nie jest członkiem organów lub władz innego klubu sportowego 
uczestniczącego we współzawodnictwie sportowym w sporcie lotniczym,  

e. oświadczenie, że ubiegający się o LSFAI nie posiada jednocześnie LSFAI, wydanej 
przez NAC innego państwa, zgodnie z kodeksem FAI (8.1.3.2.). 

3. Do wniosku o przyznanie/przedłużenie LSFAI wnioskodawca obowiązany jest dołączyć: 

a. pisemną zgodę na wydanie LSFAI od przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 
prawnego w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią (podpisany oryginał 
lub zeskanowany dokument jeśli wniosek jest wysyłany pocztą elektroniczna), 

b. potwierdzenie wniesienia odpowiedniej opłaty licencyjnej (potwierdzenie elektroniczne 
banku lub zeskanowany dokument). 

4. W przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o przyznanie LSFAI w kilku dyscyplinach 
jednocześnie, wysokość opłaty zwiększa się odpowiednio mnożąc wysokość obowiązującej 
opłaty przez ilość dyscyplin. 

5. Wnioski za wydanie/przedłużenie LSFAI i wpłaty licencyjne  będą przyjmowane  
od 15 listopada roku poprzedzającego do 30 kwietnia  roku obowiązywania LSFAI (liczy  
się termin wpływu wniosku do AP i opłaty na konto AP).  

6. Wnioski i / lub opłaty wpływające do AP po 30 kwietnia roku obowiązywania LSFAI będą 
skutkowały koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 200% w odniesieniu do kwot 
wyszczególnionych w cenniku – zał. nr 3 do niniejszego regulaminu. 

7. Ograniczenia zdefiniowane w ust. 5 i 6 nie dotyczą zawodników, którzy pierwszy raz 
występują o wydanie LSFAI. 

 

Art. 6 

TRYB PRZYZNAWANIA/PRZEDŁUŻANIA I ODMOWY WYDANIA LSFAI 

1. Licencję wydaje/przedłuża DS po stwierdzeniu, że wnioskodawca spełnił wymogi określone 
niniejszym Regulaminem. Decyzja o wydaniu Licencji powinna nastąpić w ciągu 14 dni licząc 
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od dnia wpływu wniosku do AP zał nr.2 i stosownej opłaty licencyjnej na konto AP – zał. nr 3 
do niniejszego regulaminu. 

2. Licencja jest przyznawana na okres jednego roku kalendarzowego.  

3. DS prowadzi ewidencję przyznanych/przedłużonych licencji i odpowiada za bieżące 
publikowanie na stronie internetowej FAI i AP z podziałem na dyscypliny, alfabetycznego 
wykazu zawodników posiadających ważne LSFAI  wraz z danymi wyszczególnionymi w Art. 
4 ust.2.  

4. Odmowa przyznania/przedłużenia licencji musi być przekazana Wnioskodawcy na piśmie 
wraz z uzasadnieniem w terminie 30 dni od otrzymania wniosku i wpłaty. 

5. W przypadku odmowy przyznania/przedłużenia licencji, wnioskodawca ma prawo wniesienia 
skargi do ZAP w terminie 14 dni od doręczenia decyzji z uzasadnieniem. Decyzja ZAP  
jest ostateczna. Skarga na odmowę wydania licencji będzie rozpoznawana tylko wówczas, 
jeżeli została złożona w terminie 14 dni od otrzymania decyzji odmownej. ZAP  
jest zobowiązany podjąć decyzję w sprawie skargi wnioskodawcy w terminie do 30 dni  
od daty wpływu skargi do biura AP, przy czym brak decyzji w tym terminie oznaczać będzie 
przyjęcie skargi i zgodę na wydanie LSFAI. 

6. Ważność LSFAI może być przedłużana, po spełnieniu takich samych wymagań,  
jakie przewidziane zostały dla wydania LSFAI. 

7. W przypadku pozbawienia lub odmowy przyznania/przedłużenia LSFAI opłata licencyjna  
nie podlega zwrotowi. 

 

Art. 7 

POZBAWIENIE LSFAI  

1. Zawodnicy posiadający LSFAI podlegają obowiązującemu Regulaminowi Dyscyplinarnemu 
AP przyjętemu uchwałą  Kongresu AP. 

2. DS może pozbawić LSFAI w następujących przypadkach: 

a. stwierdzenia, że wydana została niezgodnie z niniejszym regulaminem, w szczególności 
w przypadku złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą,  

b. ukarania zawodnika karą dyskwalifikacji wymierzoną zgodnie z postanowieniami 
Regulaminu Dyscyplinarnego AP, określoną w §  12 ust. 2, 

c. zawodnik z mocy prawa zostaje pozbawiony LSFAI, jeżeli  utraci członkostwo w  Klubie 
Sportowym AP. 

3. Od decyzji o pozbawieniu LSFAI przysługuje odwołanie do  ZAP, które należy wnieść  
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Decyzja  ZAP jest ostateczna. ZAP  
jest zobowiązany podjąć decyzję w sprawie odwołania wnioskodawcy w terminie do 30 dni 
od daty wpływu odwołania do biura AP, przy czym brak decyzji w tym terminie oznaczać 
będzie uwzględnienie odwołania i zgodę na przywrócenie LS FAI. 

4. Decyzję o pozbawieniu LSFAI DS przekazuje zainteresowanemu zawodnikowi oraz jego 
klubowi sportowemu wraz z uzasadnieniem. Zawodnik może złożyć odwołanie do ZAP  
od decyzji DS w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. ZAP jest zobowiązany podjąć decyzję 
w sprawie odwołania wnioskodawcy w terminie do 30 dni od daty wpływu odwołania do biura 
AP, przy czym brak decyzji w tym terminie oznaczać będzie uwzględnienie odwołania  
i zgodę na przywrócenie LS FAI. Wykreślenie zawodnika z rejestru licencji sportowych 
następuje po zakończeniu procedury odwoławczej określonej  w punkcie Art. 7 ust. 4. 

 

Art. 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wysokość opłat za przyznanie LSFAI na wniosek DS ustala ZAP w drodze uchwały  
w terminie do 30  września roku poprzedzającego rok obowiązywania opłat.  
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2. Do 30 sierpnia każdego roku DS przygotuje analizę funkcjonowania systemu 
licencjonowania zawodników oraz wnioski, które przedstawi ZAP na najbliższym posiedzeniu 
po tym terminie. 

3. Regulamin został zatwierdzony uchwałą ZAP  nr 430/XIX/2016 z dnia 26 listopada 2016 r.   
z mocą obowiązywania od dnia 26 Listopada 2016 roku. 

4. Do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu uprawniony jest ZAP. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU LICENCJONOWANIA ZAWODNIKÓW: 

 

Wzór LSFAI 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU LICENCJONOWANIA ZAWODNIKÓW: 

                        

Data:                      Nr. Licencji Sportowej FAI lub słowo „nie posiadam”: POL-                            
 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE LICENCJI SPORTOWEJ 

(PROSZĘ WYPEŁNIAĆ CZYTELNYM PISMEM DRUKOWANYM) 
 

 
*Skreślić jeśli nie dotyczy 

 

 

 Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu AP, regulaminów AP, uchwał ZAP oraz 
przepisów Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI, w tym także do poddania się 
odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

 Oświadczam, iż posiadam niezbędne umiejętności, kwalifikacje i badania lekarskie wymagane do 
uprawiania dyscyplin o które występuję we wniosku. 

 Oświadczam, że nie posiadam licencji sportowej FAI wydanej w innym państwie. 

 Oświadczam, że zgodnie z art. 10 Ustawy nie jestem członkiem, nie posiadam udziałów albo akcji 
oraz nie jestem członkiem organów lub władz innego klubu sportowego uczestniczącego we 
współzawodnictwie sportowym w sportach lotniczych 

NAZWISKO i IMIĘ        

OBYWATELSTWO       

DATA i MIEJSCE URODZENIA       

ADRES: KOD POCZTOWY, 

MIEJSCOWOŚĆ 
      

ULICA, nr         

WOJEWÓDZTWO       

TELEFON       

ADRES E-MAIL       

Oświadczenie wnioskodawcy o 

przynależności do klubu sportowego 

posiadającego  licencję klubu sportowego  

wydaną przez AP (wpisać nazwę klubu  

sportowego)  

 
      
 

NA PODSTAWIE REGULAMINU LICENCJONOWANIA ZAWODNIKÓW 

PROSZĘ O PRZYZNANIE*/PRZEDŁUŻENIE* 

LICENCJI SPORTOWEJ FAI NA ROK        w dyscyplinie / dyscyplinach zaznaczonych poniżej symbolem „X”  

 

DYSCYPLINA 
SPORTOWA 
(zaznaczyć X) 

AKROBACJA 
LOTNICZA 

MODELARSTWO 
LOTNICZE I 
KOSMICZNE 

SPORT 
BALONOWY I 

STEROWCOWY 

SPORT LOTNIOWY 
I PARALOTNIOWY 

SPORT 
MIKROLOTOWY  

PPG MIKR. 

                                    

SPORT 
SAMOLOTOWY 

SPORT 
SPADOCHRONOWY 

SPORT 
SZYBOWCOWY 

SPORT 
ŚMIGŁOWCOWY 
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 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku o 
przyznanie/przedłużenie/wznowienie licencji sportowej na potrzeby procesów prowadzenia ewidencji i 
działalności statutowej AP w części dotyczącej współzawodnictwa sportowego, także w przyszłośc i, w 
rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Z 1997 r. nr 133, poz. 
883, z późn. zm. 

 Przyjmuję do stosowania:                                                  . 
             Zgodnie z  art. 38 ustawy o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010, zawodnik uczestniczący we 
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy oraz zawodnik kadry 
narodowej, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w 
uprawianym sporcie. Obowiązek ubezpieczenia spoczywa na klubie sportowym będącym członkiem 
polskiego związku sportowego, a w przypadku zawodnika kadry narodowej na polskim związku 
sportowym.  

 Zobowiązuje się do powiadomienia Działu Sportu AP o zmianach stanu faktycznego wynikającego ze 
złożonych oświadczeń. 

 Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy(a) 
odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy ( Art. 7 pkt 1 niniejszego 
regulaminu i art.233 § 1 KK ) 

 

Czytelny podpis wnioskodawcy: ...................................................................... 

 

Zgoda przedstawiciela ustawowego (dotyczy osób niepełnoletnich): 
Ja niżej podpisany / podpisana wyrażam zgodę na przyznanie licencji sportowej  uprawniającej do 
uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym dla: (proszę wpisać imię i nazwisko zawodnika / 
zawodniczki) 
                                                         

 
pozostającego / pozostającej pod moją prawną opieką. 

 
Imię i Nazwisko przedstawiciela       

 

Czytelny podpis przedstawiciela.......................................................................... 
 

UWAGA: 

Akceptowane będą wnioski w formie papierowej dostarczone osobiście lub wysłane pocztą na adres 
AP lub zeskanowane wnioski zawierające wszystkie informacje i czytelne podpisy. Adresy dla 
wniosków przesłanych  pocztą elektroniczną:licencje@aeroklubpolski.pl . 

1. Do wniosku należy dołączyć skan dowodu wpłaty lub potwierdzenie wpłaty. Wpłaty należy dokonać na 
konto AP; Bank BGŻ, NRB: 92 2030 0045 1110 0000 0253 5290. 

 

  

mailto:licencje@aeroklubpolski.pl
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU LICENCJONOWANIA ZAWODNIKÓW: 

 

 
Opłaty licencyjne: 

 

*WIEK WNIOSKODAWCY *do 16 lat *17-25 lat > *25 lat 

OPŁATA PODSTAWOWA  
 

15 zł 30 zł 40 zł 

 
*Klasyfikacja wiekowa następuje według roku urodzenia wnioskodawcy 

 
 
Uwaga: Wnioski i/lub opłaty wpływające do AP po 30 kwietnia roku obowiązywania LSFAI 

będą skutkowały koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 200%  

w odniesieniu do kwot wyszczególnionych w cenniku – zał. Nr 3 do niniejszego 

regulaminu. 

Powyższa zwyżka nie dotyczy zawodników, którzy pierwszy raz występują do AP 

o wydanie LSFAI 

 


