
REGULAMIN TECHNICZNY PRZYZNAWANIA ODZNACZEŃ W AEROKLUBIE POLSKIM – 
POLSKIM ZWIĄZKU SPORTOWYM 

 
Przyjęty przez Zarząd Aeroklubu Polskiego na mocy uchwały nr 176/113/XIX/2015 

w dniu 9 kwietnia 2015 roku. 

 
 
 

§ 1.  
 

1. Aeroklub Polski, mając na względzie konsolidację swoich członków wokół doniosłych celów  
w dziedzinie szkolenia, wychowania i sportu, stosuje określony system wyróżnień i odznaczeń.  
2. Niniejszy Regulamin ma na celu wskazanie i ujednolicenie warunków technicznych oraz zasad 
przyznawania odznaczeń w Aeroklubie Polskim.   

 
§ 2.  

 
1. W Aeroklubie Polskim przyznawane są następujące odznaczenia: 
 

1) Godność i tytuł Członka Honorowego Aeroklubu Polskiego przyznawany na podstawie 
Regulaminu przyznania godności i tytułu „Członek Honorowy Aeroklubu Polskiego”, który 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

2) Złoty Medal Aeroklubu Polskiego przyznawany na podstawie Regulaminu przyznania Złotego 
Medalu Aeroklubu Polskiego, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu 

3) Tytuł i odznaka Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego przyznawany na podstawie 
Regulaminu tytułu i odznaki „Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego”, który stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, 

4) Dyplom Honorowy im. Stanisława Skarżyńskiego przyznawany na podstawie Regulaminu 
Dyplomu Honorowego im. Stanisława Skarżyńskiego, który stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego Regulaminu, 

5) Medal im. Czesława Tańskiego, przyznawany na podstawie Regulaminu Medalu im. 
Czesława Tańskiego, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu, 

6) Dyplom im. Jerzego Ostrowskiego przyznawany na podstawie Regulaminu przyznawania 
wyróżnień Aeroklubu Polskiego w modelarstwie lotniczym i kosmicznym, który stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu, 

7) Dyplom im. Czesława Tańskiego przyznawany na podstawie Regulaminu przyznawania 
wyróżnień Aeroklubu Polskiego w modelarstwie lotniczym i kosmicznym, który stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu, 

8) Odznaki za zasługi dla Aeroklubu Polskiego (złota, srebrna i brązowa), przyznawany na 
podstawie Regulaminu przyznawania odznak „Za zasługi dla Aeroklubu Polskiego”, który 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu, 

9) Honorowy Dyplom Aeroklubu Polskiego przyznawany na podstawie Regulaminu 
Honorowego Dyplomu Aeroklubu Polskiego, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
Regulaminu, 

10) Tytuł „Ambasador Polskiego Lotnictwa” przyznawany na podstawie Regulaminu przyznania 
tytułu „Ambasador Polskiego Lotnictwa”, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
Regulaminu. 

2. Ustalone wzory odznaczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, stanowią załącznik nr 10 do 
niniejszego Regulaminu.  
3. Warunki przyznania odznaczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, tj. określenie organu 
przyznającego odznaczenie, podmiotu, który może być odznaczony oraz kryteriów, jakie należy 



spełnić, aby otrzymać wskazane odznaczenie Aeroklubu Polskiego, stanowią załącznik nr 11 do 
niniejszego Regulaminu.  

 
§ 3. 

 
Do wniosku o przyznanie odznaczenia Wnioskodawca dołącza jego uzasadnienie, podstawę prawną 
oraz dowód uiszczenia opłaty za wykonanie odznaczenia.   
 

§ 4. 
 

1. Koszt wykonania odznaczenia ponosi Wnioskodawca zgodnie z obowiązującym Cennikiem 
odznaczeń.  
2. Opłata za określone odznaczenie powinna zostać uiszczona przez Wnioskodawcę jednocześnie ze 
złożeniem wniosku o przyznanie odznaczenia przelewem na rachunek bankowy Aeroklubu Polskiego.  
3. Cennik odznaczeń, o których mowa w § 4 ust. 1 powyżej, stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 
Regulaminu.  

 
§ 5. 

 
1. O podjęciu uchwały w przedmiocie przyznania wnioskowanego odznaczenia przez właściwy organ 
Aeroklubu Polskiego Biuro Aeroklubu Polskiego informuje Wnioskodawcę.  
2. Przyznane odznaczenie Aeroklubu Polskiego jest przekazywane Wnioskodawcy we wskazany przez 
niego sposób.  
 

§ 6. 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia – 9 kwietnia 2015 roku.  
 

 


