
  
 

Regulamin nadawania uprawnień Komisarza Sportowego AP

 

Regulamin przyznawania 

Polskiego 

 

Wykaz stosowanych skrótów 

RP – Rzeczpospolita Polska 

AP – Aeroklub Polski 

FAI – Międzynarodowa Federacja Lotnicza

KSAP – Komisarz Sportowy AP 

KLiP – Komisja Lotniowo Paralotniowa AP

KS-GS – Kodeks Sportowy FAI, Część Ogólna

KS-7D – Kodeks Sportowy FAI, Część 7D

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa 

Aeroklubu Polskiego w sporcie lotniowym i paralotniowym

2. Komisarze Sportowi są powoływani do 

lotów lotnią lub paralotnią wykonywan

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 

wymaganych zgód od lokalnych

3. Celem uzyskania uprawnień Komisarza Sportowego AP

obiektywnego potwierdzenia

i/lub odznak są zgodne z zasadami aktualnie obowiązującego Kodeksu Sportowego FAI, a w 

szczególności Części 7 Kodeksu Sportowego FAI 

4. Kwestie nieujęte w tym regulaminie są rozstrzygane na podstawie 

GS oraz KS-7D. Co do zasady, 

identyczne z procedurami opisanymi przez regulaminy FAI.

 

II. Wymagania i kwalifikacje dotyczące osób starających o uzyskanie uprawnień Komisarza 

Sportowego  

 

1. Niniejszy regulamin dotyczy 

lotniarstwie i paralotniarstwie. 

2. Uprawnienia KSAP mogą być przyznane osobi
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przyznawania uprawnień Komisarza Sportowego Aeroklubu 

 w sporcie lotniowym i paralotniowym

 

Międzynarodowa Federacja Lotnicza 

 („official observer” wg ang. wersji kodeksu sportowego

Komisja Lotniowo Paralotniowa AP 

Kodeks Sportowy FAI, Część Ogólna 

Kodeks Sportowy FAI, Część 7D – Lotnie i Paralotnie 

 zasady dotyczące przyznawania uprawnień Komisarza 

w sporcie lotniowym i paralotniowym. 

Komisarze Sportowi są powoływani do bezstronnego i obiektywnego nadzoru

wykonywanych do rekordów i odznak lotniowych lub paralotniowych 

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz w innych krajach świata, pod warunkiem uzyskania 

ych władz sportów lotniczych. 

Celem uzyskania uprawnień Komisarza Sportowego AP jest zapewnie

obiektywnego potwierdzenia, że loty wykonywane lotnią lub paralotnią zgłaszane do rekordów 

i/lub odznak są zgodne z zasadami aktualnie obowiązującego Kodeksu Sportowego FAI, a w 

szczególności Części 7 Kodeksu Sportowego FAI - Lotnie i Paralotnie. 

Kwestie nieujęte w tym regulaminie są rozstrzygane na podstawie aktualnie obowiązującego 

. Co do zasady, wymagania i procedury związane z nadawaniem uprawnień 

identyczne z procedurami opisanymi przez regulaminy FAI. 

ymagania i kwalifikacje dotyczące osób starających o uzyskanie uprawnień Komisarza 

dotyczy osób pełniących lub zamierzających pełni

lotniarstwie i paralotniarstwie.  

Uprawnienia KSAP mogą być przyznane osobie która:  
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uprawnień Komisarza Sportowego Aeroklubu 

w sporcie lotniowym i paralotniowym 

sportowego FAI) 

przyznawania uprawnień Komisarza Sportowego 

bezstronnego i obiektywnego nadzoru i poświadczania 

lotniowych lub paralotniowych 

, pod warunkiem uzyskania 

jest zapewnienie bezstronnego i 

lotnią lub paralotnią zgłaszane do rekordów 

i/lub odznak są zgodne z zasadami aktualnie obowiązującego Kodeksu Sportowego FAI, a w 

aktualnie obowiązującego KS-

nadawaniem uprawnień KSAP są 

ymagania i kwalifikacje dotyczące osób starających o uzyskanie uprawnień Komisarza 

cych pełnić funkcję KSAP w 
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a) jest pełnoletnia 

b) złożyła oświadczenie o znajomo

rekordów Polski AP i zobowi

się odpowiedzialności dyscyplinarnej,

c) przedstawiła zaświadczenie o ukończeniu kursu KSAP

d) złożyła pisemny wniosek o nadanie uprawnień KSAP (załącznik nr 

regulaminu). 

3. Do wniosku o nadanie uprawnień KSAP należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty za 

wydanie uprawnień KSAP w wysokości 

przekazana na rachunek AP

adnotacją „uprawnienia Komisarza Sportowego AP”.

złożyć osobiście w sekretaria

internetowej AP (www.aeroklub

dokumentów pocztą elektroniczną.

4. Instruktorzy lotniowi i/lub paralotniowi są zwolnieni z obowiązku uko

 

III. Tryb szkolenia i uzyskania uprawnień

 

1. Warunkiem przyznania uprawnień KSAP jest ukończenie kursu Komisarza Sportowego 

przeprowadzonego przez KLiP bądź któreś z regionalnych stowarzyszeń

paralotniowych, działających na terenie RP

2. KLiP wyznacza osoby do przeprowadzenia szkoleń w zakresie wymaganym do uzyskania 

uprawnień KSAP. 

3. Instruktorzy lotniowi i/lub paralotniowi posiadający aktualne uprawnienia KSAP mogą 

przeprowadzać kursy KSAP, po up

4. Osoba prowadząca szkolenia konieczne do uzyskania uprawnień KSAP musi posiadać ważne 

uprawnienia KSAP przez okres co najmniej 

5. Kurs Komisarza Sportowego obejmuje przede wszystkim 

FAI, a w szczególności Części 7 Kodeksu Sportowego FAI 

rekordów Polski AP. Wytyczne dotyczące zakresu szkolenia stanowią załącznik nr 1 do ni

regulaminu. 

 

IV. Organ wydający i ważność uprawnień

 

1. Dokumentem potwierdzającym 

paralotniarstwie jest legitymacja KSAP.

2. Uprawnienia KSAP przyznaje i
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wiadczenie o znajomości przepisów Kodeksu Sportowego FAI oraz 

zobowiąże się pisemnie do ich przestrzegania, w tym tak

ci dyscyplinarnej, 

zaświadczenie o ukończeniu kursu KSAP 

żyła pisemny wniosek o nadanie uprawnień KSAP (załącznik nr 

o wniosku o nadanie uprawnień KSAP należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty za 

wydanie uprawnień KSAP w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych). Opłata powinna zostać 

przekazana na rachunek AP-KLiP nr 24 2030 0045 1110 0000 0253 5350

adnotacją „uprawnienia Komisarza Sportowego AP”. Wniosek o nadanie uprawnień KSAP można 

złożyć osobiście w sekretariacie KLiP bądź przesłać pocztą na adres KLiP wskazany na stronie 

internetowej AP (www.aeroklub-polski.pl). Dopuszcza się również przesyłanie zeskanowanych 

dokumentów pocztą elektroniczną. 

Instruktorzy lotniowi i/lub paralotniowi są zwolnieni z obowiązku ukończenia kursu KSAP

Tryb szkolenia i uzyskania uprawnień 

Warunkiem przyznania uprawnień KSAP jest ukończenie kursu Komisarza Sportowego 

przeprowadzonego przez KLiP bądź któreś z regionalnych stowarzyszeń

paralotniowych, działających na terenie RP 

do przeprowadzenia szkoleń w zakresie wymaganym do uzyskania 

Instruktorzy lotniowi i/lub paralotniowi posiadający aktualne uprawnienia KSAP mogą 

przeprowadzać kursy KSAP, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do KLiP. 

Osoba prowadząca szkolenia konieczne do uzyskania uprawnień KSAP musi posiadać ważne 

P przez okres co najmniej 1 roku. 

Kurs Komisarza Sportowego obejmuje przede wszystkim aktualne przepisy Kodeksu Sport

FAI, a w szczególności Części 7 Kodeksu Sportowego FAI - Lotnie i Paralotnie, oraz regulaminu

Wytyczne dotyczące zakresu szkolenia stanowią załącznik nr 1 do ni

Organ wydający i ważność uprawnień Komisarza Sportowego 

potwierdzającym uprawnienia do wykonywania czynności KSAP

legitymacja KSAP. 

przyznaje i cofa KLiP. 
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ci przepisów Kodeksu Sportowego FAI oraz regulaminu 

w tym także do poddania 

żyła pisemny wniosek o nadanie uprawnień KSAP (załącznik nr 2 do niniejszego 

o wniosku o nadanie uprawnień KSAP należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty za 

złotych). Opłata powinna zostać 

24 2030 0045 1110 0000 0253 5350 w banku BGŻ, z 

Wniosek o nadanie uprawnień KSAP można 

cie KLiP bądź przesłać pocztą na adres KLiP wskazany na stronie 

Dopuszcza się również przesyłanie zeskanowanych 

ńczenia kursu KSAP 

Warunkiem przyznania uprawnień KSAP jest ukończenie kursu Komisarza Sportowego 

przeprowadzonego przez KLiP bądź któreś z regionalnych stowarzyszeń lub klubów 

do przeprowadzenia szkoleń w zakresie wymaganym do uzyskania 

Instruktorzy lotniowi i/lub paralotniowi posiadający aktualne uprawnienia KSAP mogą 

Osoba prowadząca szkolenia konieczne do uzyskania uprawnień KSAP musi posiadać ważne 

przepisy Kodeksu Sportowego 

Lotnie i Paralotnie, oraz regulaminu 

Wytyczne dotyczące zakresu szkolenia stanowią załącznik nr 1 do niniejszego 

KSAP w lotniarstwie i 
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3. Uprawnienia KSAP dają prawo do 

tym lotów na rekordy kontynentalne czy rekordy świata

4. Legitymacja potwierdzająca uprawnienia KS

5. Przed  5 lat, posiadacz legitymacji KSAP może wystąpić o jej przedłużenie na następne 5 lat.

6. Legitymacja KSAP zostanie przesłana 

7. Komisarze sportowi muszą uczciwie

sportowi nie mogą poświadczać lotów, w których byli pilotami bądź pasażerami lub gdy mogą 

mieć w tym osobisty lub finansowy interes.

8. KLiP, posiada prawo cofnięcia uprawnień KSAP w następujących

a) świadome wprowadzenie w błąd,

b) rażącego naruszenia zasady bezstronności i obiektywności w potwierdzaniu rekordowych 

lotów lotnią lub paralotnią,

c) rażącego naruszenia Kodeksu Sportowego FAI i/lub regulaminu KSAP i/lub regulaminu 

rekordów Polski. 

9. Cofnięcie uprawnień KSAP wymaga 

potwierdzeniem odbioru zainteresowanej osobie.

prawo do odwołania od decyzji 

o cofnięciu uprawnień KSAP.

10. KLiP prowadzi bieżący rejestr 

osób posiadających uprawnienia KSAP powinna być zamieszczona w zakładce KLiP na stronie 

internetowej AP (www.aeroklub

 

V. Postanowienia końcowe 

 

1. Funkcja Komisarza Sportowego AP jest wykonywana ochotniczo i nieodpłatnie.

2. Uprawnienia Komisarza Sportowego AP wydane przez Aeroklub Polski nie stanowią podstawy do 

wykonywania jakiejkolwiek działalności zarobkowej w zakresie regulowanym

uprawnieniami. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 

regulaminu. 

 

 

 

 

Niniejszy regulamin został przyjęty uchwałą KLiP 
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Uprawnienia KSAP dają prawo do nadzorowania i weryfikacji wszelkich lotów re

tym lotów na rekordy kontynentalne czy rekordy świata, we wszystkich krajach świata

Legitymacja potwierdzająca uprawnienia KSAP wydawana jest na okres 5 lat.

5 lat, posiadacz legitymacji KSAP może wystąpić o jej przedłużenie na następne 5 lat.

Legitymacja KSAP zostanie przesłana na adres domowy osoby ubiegającej się

Komisarze sportowi muszą uczciwie, obiektywnie i bezstronnie poświadczać loty. Komisarze

sportowi nie mogą poświadczać lotów, w których byli pilotami bądź pasażerami lub gdy mogą 

mieć w tym osobisty lub finansowy interes. 

posiada prawo cofnięcia uprawnień KSAP w następujących przypadkach:

me wprowadzenie w błąd, 

rażącego naruszenia zasady bezstronności i obiektywności w potwierdzaniu rekordowych 

lotów lotnią lub paralotnią, 

rażącego naruszenia Kodeksu Sportowego FAI i/lub regulaminu KSAP i/lub regulaminu 

wymaga pisemnego uzasadnienia, przesłanego listem poleconym 

zainteresowanej osobie. Osoba, której cofnięto uprawnienia KSAP ma 

prawo do odwołania od decyzji KLiP w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego uzasadnienia 

ięciu uprawnień KSAP. 

bieżący rejestr przyznanych uprawnień i wydanych legitymacji KSAP

osób posiadających uprawnienia KSAP powinna być zamieszczona w zakładce KLiP na stronie 

internetowej AP (www.aeroklub-polski.pl). 

Funkcja Komisarza Sportowego AP jest wykonywana ochotniczo i nieodpłatnie.

Uprawnienia Komisarza Sportowego AP wydane przez Aeroklub Polski nie stanowią podstawy do 

wykonywania jakiejkolwiek działalności zarobkowej w zakresie regulowanym

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Zarządu AP w sprawie niniejszego 

Niniejszy regulamin został przyjęty uchwałą KLiP nr KLiP/10/2013 z dn. 12.12.2013r. 
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i weryfikacji wszelkich lotów rekordowych, w 

, we wszystkich krajach świata. 

wydawana jest na okres 5 lat. 

5 lat, posiadacz legitymacji KSAP może wystąpić o jej przedłużenie na następne 5 lat. 

ę o jej wydanie. 

i bezstronnie poświadczać loty. Komisarze 

sportowi nie mogą poświadczać lotów, w których byli pilotami bądź pasażerami lub gdy mogą 

przypadkach: 

rażącego naruszenia zasady bezstronności i obiektywności w potwierdzaniu rekordowych 

rażącego naruszenia Kodeksu Sportowego FAI i/lub regulaminu KSAP i/lub regulaminu 

pisemnego uzasadnienia, przesłanego listem poleconym z 

Osoba, której cofnięto uprawnienia KSAP ma 

w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego uzasadnienia 

uprawnień i wydanych legitymacji KSAP. Aktualna lista 

osób posiadających uprawnienia KSAP powinna być zamieszczona w zakładce KLiP na stronie 

Funkcja Komisarza Sportowego AP jest wykonywana ochotniczo i nieodpłatnie. 

Uprawnienia Komisarza Sportowego AP wydane przez Aeroklub Polski nie stanowią podstawy do 

wykonywania jakiejkolwiek działalności zarobkowej w zakresie regulowanym tymi 

w sprawie niniejszego 



  
 

Regulamin nadawania uprawnień Komisarza Sportowego AP

Załącznik nr 1: Wytyczne dotyczące zakresu szkolenia KSAP

 

Szkolenie dla kandydatów na KSAP powinno obejmować następujące zagadnienia:

1. Kodeks Sportowy FAI - część ogólna

2. Kodeks Sportowy FAI - Część 7 „Lotnie i Paralotnie”

3. Regulamin Rekordów Polski KLiP 

4. Narzędzia analizy śladu gps lotu i stwierdzenie poprawności G

5. Weryfikacja dokumentacji koniecznej do zatwierdzenia rekordu.

 

 

Załącznik nr 2: wzór wniosku o wydanie uprawnień KSAP
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Załącznik nr 1: Wytyczne dotyczące zakresu szkolenia KSAP 

Szkolenie dla kandydatów na KSAP powinno obejmować następujące zagadnienia:

część ogólna 

Część 7 „Lotnie i Paralotnie” 

Regulamin Rekordów Polski KLiP  

Narzędzia analizy śladu gps lotu i stwierdzenie poprawności G-regordu w pliku igc.

Weryfikacja dokumentacji koniecznej do zatwierdzenia rekordu. 

Załącznik nr 2: wzór wniosku o wydanie uprawnień KSAP 
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Szkolenie dla kandydatów na KSAP powinno obejmować następujące zagadnienia: 

regordu w pliku igc. 


