
LP. RODZAJ ODZNACZENIA ORGAN PRZYZNAJĄCY 
ODZNACZENIE 

PODMIOT MOGĄCY OTRZYMAĆ 
ODZNACZENIE 

KRYTERIA PRZYZNANIA ODZNACZENIA 

1. Godność i tytuł  
Członek Honorowy 

Aeroklubu Polskiego  

Kongres Aeroklubu Polskiego  
na wniosek Zarządu 
Aeroklubu Polskiego 

osoba fizyczna (tylko raz) - wybitny wkład w rozwój lotnictwa i 
sportów lotniczych, 
- wyróżniony w inny szczególny sposób 
zasłużył się dla Aeroklubu Polskiego, 

2. Złoty Medal Aeroklubu 
Polskiego 

Zarząd Aeroklubu Polskiego osoba fizyczna 
osoba prawna  

szczególne wybitne osiągnięcia w 
działalności na rzecz lotnictwa polskiego 

3. Zasłużony Działacz Lotnictwa 
Sportowego  

Zarząd Aeroklubu Polskiego osoba fizyczna (tylko raz) ofiarne zasłużenie się dla lotnictwa 
sportowego w wyniku dużego wysiłku 
osobistego w długoletniej działalności 
społecznej lub zawodowej w lotnictwie 
sportowym 

4. Dyplom Honorowy  
im. Stanisława Skarżyńskiego  

Zarząd Aeroklubu Polskiego  osoba fizyczna narodowości 
polskiej lub obcej 
osoba prawna  

- wybitne osiągnięcia lotniczo-sportowe, 
- działalność organizatorskalub patronacka 
na rzecz polskiego lotnictwa sportowego lub 
Aeroklubu Polskiego, 
- całokształt działalności wyczynowej, 
szkoleniowej, konstruktorskiej 
albo publicystycznej na rzecz Aeroklubu 
Polskiego, 

5. Medal im. Czesława Tańskiego  Zarząd Aeroklubu Polskiego  
na wniosek Komisji 
Szybowcowej Aeroklubu 
Polskiego  

pilot szybowcowy lub inna, 
zasłużona dla rozwoju 
szybownictwa polskiego osoba 
fizyczna  

- dokonanie w ciągu roku wyczyn 
szybowcowy, stanowiący wybitny sukces 
sportowy, 
- wykonanie pionierskiego lotu albo 
opracowanie teoretyczne, mające duże 
znaczenie dla rozwoju szybownictwa, 
- całokształt działalności wyczynowej, 
wyszkoleniowej, konstruktorskiej albo 
organizacyjnej na rzecz szybownictwa 
polskiego, 

6. Dyplom  
im. Jerzego Ostrowskiego 

Zarząd Aeroklubu Polskiego 
na wniosek Komisji 

osoba fizyczna wybitne osiągnięcia sportowe: 
- przynajmniej jednokrotne indywidualne 



(jeden w roku) Modelarskiej  zdobycie tytułu Mistrza Świata bądź Europy 
lub ustanowienie przynajmniej trzech 
rekordów świata 
- trzykrotne zdobycie tytułu Mistrza Polski 
lub pięciokrotne ustanowienie rekordu 
Polski, 
- inne wybitne osiągnięcia sportowe, 

7. Dyplom im. Czesława 
Tańskiego  

(jeden w roku) 

Zarząd Aeroklubu Polskiego 
na wniosek Komisji 
Modelarskiej 

osoba fizyczna 
 
 
 

wybitne osiągnięcia organizacyjne – 
spełnienie co najmniej jednego z niżej 
podanych wymagań: 
- bycie co najmniej przez 4 lata członkiem 
Komisji Modelarskiej wyróżniając się 
wybitnymi osiągnieciami organizacyjnymi, 
- posiadanie wybitnych osiągnięć w pracy 
trenerskiej lub pracy instruktorskiej, 
- posiadanie wybitnych osiągnięć w 
organizacji mistrzostw Świata i Europy, 
imprez międzynarodowych oraz mistrzostw 
Polski. 
- wykazywanie się innymi wybitnymi 
osiągnieciami w rozwoju modelarstwa 
poprzez działalność organizacyjną, w tym 
także publicystyczną lub techniczną, 

8. Odznaki 
„Za zasługi dla 

Aeroklubu Polskiego” 
(złota, srebrna i brązowa) 

Zarząd Aeroklubu Polskiego osoba fizyczna 
osoba prawna 

1. członkowie Aeroklubu Polskiego i 
pracownicy jego ośrodków i aeroklubów 
regionalnych – za aktywną i ofiarną pracę na 
rzecz rozwoju Aeroklubu, krzewienia 
działalności stowarzyszenia i zaangażowaną 
działalność  
społeczną, 
2. działacze społeczni spoza Aeroklubu – za 
propagowanie problematyki lotnictwa 
sportowego lub innej wydajnej pomocy 



 

Karolina Pilawska, stan na dzień 10 lutego 2015 roku. 

 

 

 

 

świadczonej Aeroklubowi Polskiemu w 
wykonywaniu jego statutowej działalności, 
3. zakłady pracy, instytucje i organizacje, 
szkoły, uczelnie, jednostki wojskowe, związki  
twórcze, organizacje i związki sportowe – za 
pomoc w realizacji statutowych założeń 
Aeroklubu Polskiego, 
4. Aerokluby narodowe, ich przedstawiciele 
lub inne osoby środowiska lotniczego z za 
granicy – za propagowanie i umacnianie 
współpracy między 
organizacjami lotnictwa sportowego oraz 
wspieranie materialne Aeroklubu 
Polskiego, 

9. Honorowy Dyplom Aeroklubu 
Polskiego 

Prezes Aeroklubu Polskiego osoba fizyczna zasłużony, długoletni działacz lotniczy 

10.  Ambasador Polskiego 
Lotnictwa  

Zarząd Aeroklubu Polskiego osoba fizyczna 
osoba prawna  

wniesienie szczególnego wkładu w promocję 
lotnictwa i sportu lotniczego lub w inny 
sposób zasłużyła się dla polskiego lotnictwa 
ogólnego, 


