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AEROKLUB POLSKI 
członek 

Fédération Aéronautique Internationale 
 

POLSKI ZWIĄZEK SPORTU LOTNICZEGO 

Warszawa, dnia 15 września 2014 roku 
 
 
 

 
Uchwała nr 80/41/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego  

dot. zmiany Regulaminu Licencjonowania Zawodników Aeroklubu Polskiego. 
 
 
Zarząd Aeroklubu Polskiego, działając na podstawie Statutu Aeroklubu Polskiego oraz Regulaminu 
Licencjonowania Zawodników, niniejszym zmienia:  
 

1. art. 5 ust. 2 pkt c, który otrzymuje brzmienie: „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”,  

2. art. 6 ust. 6 poprzez dopisanie zdania: 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 LS FAI.”  

3. art. 7 ust 3 poprzez dopisanie zdania: „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. art. 7 ust. 6 poprzez dopisanie zdania „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.”  

5. załącznik nr 2 do Regulaminu Licencjonowania Zawodników, zgodnie z załącznikiem, gdzie zapis 
dotyczący oświadczenia zawodnika w trybie art. 10 Ustawy przyjmuje brzmienie: „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”.  

 
Regulamin Licencjonowania Zawodników AP stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 
Przeprowadzono głosowanie: 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymał się.  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 6 września 2014 roku.  
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