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PODSTAWY PRAWNE: 

 
- Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (DZ. U. Nr 25, poz. 113 
   ze zmianami); 
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 
– ze zmianami); 
- Statut Aeroklubu Polskiego  
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 
1. Regulamin przyznawania Licencji Trenera Aeroklubu Polskiego  
     ustalany jest zgodnie ze wskazanymi powyŜej podstawami prawnymi. 
2. Za opracowanie i wprowadzanie zmian do niniejszego Regulaminu odpowiada 
Dyrektor Sportowy Aeroklubu Polskiego zwany w dalszej części tego regulaminu 
„Dyrektor” w porozumieniu z Trenerami Kadry i Komisjami Specjalnościowymi AP.    
3. Przyjęcie i wprowadzanie zmian do niniejszego Regulaminu następuje na mocy 
uchwały Zarządu Aeroklubu Polskiego. 

 
§ 2 

ZASADY PRZYZNAWANIA LICENCJI 
 

1. O licencję Trenera Aeroklubu Polskiego (wzór zał. Nr 3) moŜe ubiegać się wyłącznie 
osoba posiadająca kwalifikacje trenera lub instruktora sportowego w danej dyscyplinie. 
2. Licencję trenera wydaje Dyrektor na wniosek osoby zainteresowanej, po stwierdzeniu, Ŝe 
osoba ta spełnia wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 44, ust. 3 
ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej. 
3. Licencja trenera moŜe być wydana po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego właściwej 
Komisji  Specjalnościowej Aeroklubu Polskiego. 
4. Licencję trenera przyznaje się na okres 5 lat.  
5. Po upływie okresu, o którym mowa w § 2, pkt. 4 regulaminu, osoba zainteresowana 
moŜe złoŜyć wniosek do Dyrektora o przedłuŜenie licencji na kolejny okres 5 lat 
6. Aeroklub Polski pobiera opłatę za przyznanie i przedłuŜenie licencji trenera, w wysokości 
100 zł. 
 
 

§ 3 
WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA LICENCJI 

 
1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji, o której mowa w § 2 regulaminu, składa do 
Aeroklubu Polskiego pisemny wniosek (na obowiązującym druku – Załącznik nr 1 do 
regulaminu). 
2. Do wniosku o przyznanie licencji naleŜy dołączyć: 
2.1. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 
korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 
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do regulaminu); 
2.2. dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, o których mowa w § 2 pkt. 2; 
2.3. 1 fotografię; 
2.4. zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków trenera 
(zgodnie z art. 46 ustawy o sporcie kwalifikowanym)  lub udokumentowane posiadanie 
waŜnych badań lotniczo lekarskich wydanych w oparciu o przepisy zawarte w Rozdziale 2 
ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (tekst jednolity opublikowany Obwieszczeniem 
Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. - Dz. U. Nr 100, poz. 696.. 
3. Koszty wydania zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w § 3 pkt. 2.4. pokrywa 
osoba ubiegająca się o przyznanie licencji trenera (zgodnie z art. 46 ustawy o sporcie 
kwalifikowanym). 
4. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania licencji podejmuje Dyrektor w trybie 
administracyjnym. 
5. Dyrektor moŜe odmówić przyznania licencji, jeŜeli: 
5.1. wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w § 3 i braki nie zostały usunięte 
mimo wskazania ich uzupełnienia w określonym terminie; 
6. Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia. 
6.1 Dyrektor prowadzi ewidencję przyznanych licencji trenera. 
 

§ 4 
 

PRAWA I OBOWIĄZKI OSOBY POSIADAJ ĄCEJ LICENCJĘ TRENERA AP 
1. Osoba posiadająca licencję trenera Aeroklubu Polskiego Polskiego ma prawo 
do: 
1.1. prowadzenia zajęć szkoleniowych w zakresie dyscypliny określonej licencją; 
1.2. udziału we wszystkich formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez 
Aeroklub Polski. 
1.3. ubiegania się o refundację przez Aeroklub Polski kosztów kształcenia w zawodzie; 
1.4. ubiegania się o wynagrodzenie lub stypendium trenerskie od klubu sportowego 
w związku z wykonywaniem swojej funkcji jako Trener Klubowy i ubieganie się o 
wynagrodzenie lub stypendium trenerskie od Aeroklubu Polskiego w związku z 
wykonywaniem swojej funkcji jako Trener Kadry Narodowej; 
1.5. opieki sportowej i wychowawczej nad zawodnikami podczas zawodów 
sportowych, zajęć treningowych oraz zgrupowań; 
1.6. czynnego udziału w spotkaniach i dyskusjach na rzecz rozwoju dyscypliny 
sportowej, w której prowadzi działalność; 
1.7. zgłaszania wniosków, uwag i zastrzeŜeń dotyczących pracy biura Aeroklubu Polskiego 
oraz władz statutowych Aeroklubu Polskiego; 
1.8. pełnej i bieŜącej informacji dotyczącej: 
a) tendencji zmian i rozwoju dyscypliny w kraju i na świecie; 
b) moŜliwości poszerzenia własnych kompetencji i umiejętności; 
c) podnoszenia poziomu i rozwoju umiejętności sportowych swoich zawodników. 
 
2. Osoba posiadająca licencję trenera Aeroklubu Polskiego ma obowiązek: 
2.1. systematycznie doskonalić własne umiejętności i kompetencje; 
2.2. prowadzić zajęcia szkoleniowe oraz działalność sportową, przestrzegając przepisy 
obowiązującego prawa; 
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2.3. postępować zgodnie ze Statutem Aeroklubu Polskiegio oraz obowiązującymi 
regulaminami; 
2.4. sprawować pełną i efektywną opiekę nad wychowankami podczas: zajęć treningowych, 
zgrupowań oraz zawodów sportowych; 
2.5. uczestniczyć w konferencjach, szkoleniach i spotkaniach trenerskich organizowanych i 
finansowanych przez Aeroklub Polski. 
2.6. zapoznawać się - na bieŜąco - z informacjami generowanymi przez Aeroklub  Polski; 
2.7. kontrolować waŜność własnej licencji trenerskiej; 

 
§ 5 

TRYB POZBAWIANIA LICENCJI 
 

1. Dyrektor Sportowy Aeroklubu Polskiego moŜe zawiesić lub pozbawić trenera licencji na 
podstawie złoŜonego  wniosku wraz z uzasadnieniem. 
2. Wniosek o zawieszenie lub pozbawienie trenera licencji moŜe złoŜyć: 
2.1. Komisja specjalnościowa 
2.2. Osoba prawna lub fizyczna. 
3. Dyrektor,  w trybie administracyjnym, podejmuje decyzję o zawieszeniu lub odebraniu 
licencji bądź o oddaleniu wniosku. 
4. Od decyzji Dyrektora Sportowego przysługuje odwołanie do Komisji Sportowej AP.  
4.1. w przypadku pozbawienia licencji - trenerowi, którego decyzja dotyczy; 
4.2. w przypadku oddalenia wniosku – Komisji specjalnościowej, osobie prawnej lub 
fizycznej, która złoŜyła wniosek. 
5. Odwołanie na piśmie z uzasadnieniem moŜna złoŜyć w ciągu 14 dni od dnia 
otrzymania decyzji, do Komisji Sportowej AP. 
6. W przypadku podtrzymania decyzji przez Komisję Sportową AP, osobie zainteresowanej 
przysługuje odwołanie do Zarządu AP. 
 

§ 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Interpretacja regulaminu przysługuje Zarządowi Aeroklubu Polskiego. 
2. Wszystkie sytuacje sporne nie mające rozstrzygnięcia w niniejszym regulaminie, 
rozpatruje i rozstrzyga Zarząd Aeroklubu Polskiego. 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 18.02.2010 
 
Prezes Aeroklubu Polskiego 
 
          Jerzy Makula 
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Załącznik nr 1 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE  LICENCJI TRENERA 

 
 

Nazwisko i imię ______________________________________________ 
 
Data i miejsce urodzenia _______________________________________ 
 
Adres zamieszkania ___________________________________________ 
 
Tel._______________________, e-mail:___________________________ 
 
 
Zwracam się do Aeroklubu Polskiegio o nadanie mi licencji trenera. 
 
Zobowi ązuję się do wykonywania zada ń i przestrzegania obowi ązków trenera zgodnie 
z obowi ązującymi przepisami. 
 
Posiadam tytuł trenera kl. _____ / instruktora w _______________________________ 

(dyscyplina sportowa) 

oraz 
 
inne uprawnienia zwi ązane ze sportem i wychowaniem fizycznym: 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 
 
____________________       ______________ 
 

(miejscowość, data)         (podpis) 

 
 
Do wniosku załączam: 
1. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu 
z pełni praw publicznych; 
2. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje; 
3. zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków trenera; 
4. 1 fotografię 
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Załącznik nr 2 
 
 
--------------------------------- 
(miejscowość, data) 

 
----------------------------------- 
(nazwisko, imię trenera) 

 
----------------------------------- 
 
----------------------------------- 
(adres zamieszkania) 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego, za składanie 
nieprawdziwych oświadczeń, niniejszym informuję, Ŝe spełniam warunki określone w art. 46 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 
– ze zmianami), tzn.: 
1. mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych; 
2. nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie 
o ubezwłasnowolnienie; 
3. nie byłem(am) karany za przestępstwo popełnione umyślnie 
 
 
 
 

------------------------------------- 
(czytelny podpis) 
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Załącznik nr 3 
 

WZÓR LICENCJI TRENERSKIEJ AEROKLUBU POLSKIEGO 
 


