AEROKLUB POLSKI
POLSKI ZWIĄZEK SPORTU LOTNICZEGO

REGULAMIN
LICENCJONOWANIA KLUBÓW SPORTOWYCH

Warszawa, 9 listopada 2015 roku
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Użyte w niniejszym Regulaminie definicje lub skróty oznaczają:


AP

Aeroklub Polski - Polski Związek Sportu Lotniczego



BZAP

Biuro Zarządu Aeroklubu Polskiego



DS

Dyrektor Sportowy Aeroklubu Polskiego lub osoba zarządzająca
Działem Sportu



FAI

Międzynarodowa Federacja Lotnicza



Klub Sportowy

organizacja posiadająca ważną na dany rok licencję klubu
sportowego, której celem jest udział we współzawodnictwie
sportowym pod egidą AP



LKS

Licencja Klubu Sportowego



NAC

Aeroklub Narodowy, należący do FAI



RLKS

Regulamin Licencjonowania Klubów Sportowych



Statut

Obowiązujący statut Aeroklubu Polskiego



Ustawa

ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz.
857)



Wnioskodawca

Klub Sportowy występujący z wnioskiem o wydanie licencji klubu
sportowego



ZAP

Zarząd Aeroklubu Polskiego



Zawodnik

osoba fizyczna posiadająca ważną licencję sportową FAI
uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym

Mając na względzie, że:
 Aeroklub Polski prowadzi działalność w zakresie sportu lotniczego i jest Polskim
Związkiem Sportowym,
 zgodnie ze Statutem, jednym z celów AP jest organizacja i prowadzenie
współzawodnictwa sportowego w poszczególnych dyscyplinach sportu lotniczego,
a także prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem licencji klubom sportowym,
 zgodnie z art. 13.1.2 Ustawy AP ma prawo ustanawiania i realizacji reguł
organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym
przez AP,
 zgodnie art. 13.1.4 Ustawy oraz §4.2 Statutu AP jest jedynym reprezentantem polskiego
sportu lotniczego na forum organizacji międzynarodowych, w szczególności FAI.
Zarząd Aeroklubu Polskiego wprowadza do stosowania następujący regulamin:
Art. 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zakres uprawnień i obowiązków oraz zasady i tryb
przyznawania oraz pozbawiania Licencji Klubu Sportowego (LKS) klubom sportowym
zamierzającym uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym pod egidą AP,
w wybranej dyscyplinie sportu lotniczego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Numer LKS jest przyznawany na rok kalendarzowy w kolejności nadsyłania wniosków,
w formacie „xxx/rr”.
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3. LKS jest niezbywalna
Art. 2
WYKAZ DYSCYPLIN W SPORCIE LOTNICZYM
LKS przyznawane są w następujących dyscyplinach sportu lotniczego:
1. Akrobacja lotnicza
2. Modelarstwo lotnicze i kosmiczne
3. Sport balonowy i sterowcowy
4. Sport lotniowy i paralotniowy
5. Sport mikrolotowy
6. Sport samolotowy
7. Sport spadochronowy
8. Sport szybowcowy
9. Sport śmigłowcowy

Uwaga:
Sport mikrolotowy obejmuje: sporty uprawiane na motolotniach, samolotach ultralekkich,
wiatrakowcach, paralotniach z napędem - PPG, motoparalotniach – PPGG.
Art. 3
PRAWA I OBOWIĄZKI POSIADACZY LKS
1. Posiadanie LKS uprawnia klub sportowy do:
a. udziału we współzawodnictwie sportowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
w dyscyplinie sportu lotniczego, dla której została wydana LKS,
b. korzystania z pomocy finansowej, materiałowej i sprzętowej organizowanej przez AP
w ramach dyscypliny sportu lotniczego, dla której klub sportowy posiada ważną LKS,
c. uzyskania dofinansowania działalności sportowej od samorządu terytorialnego.
2. Obowiązkiem klubu sportowego uczestniczącego we współzawodnictwie sportowym jest
posiadanie ważnej na dany rok LKS w danej dyscyplinie sportu. Przez udział we
współzawodnictwie sportowym należy rozumieć organizację zawodów sportowych,
prowadzenie treningu i przygotowywania zawodników do startów w zawodach
sportowych.
3. Zawodnicy mogą reprezentować klub podczas startu w zawodach sportowych pod
warunkiem uzyskania przez klub sportowy LKS w danej dyscyplinie przed zakończeniem
rejestracji zawodników do danych zawodów.
Art. 4
WARUNKI WYDAWANIA LKS
1. LKS wydaje DS na okres jednego roku kalendarzowego w formie dyplomu według wzoru
określonego w Załączniku nr 1. Potwierdzeniem przyznania LKS będzie umieszczenie
w rejestrze na stronie internetowej AP numeru, daty wydania i ważności LKS oraz nazwy
klubu sportowego z wykazem dyscyplin, dla których LKS została wydana.
2. LKS przyznaje się na wniosek Klubu Sportowego, przesłany wyłącznie pocztą
elektroniczną na adres: licencje@aeroklubpolski.pl na prawidłowo wypełnionym
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i podpisanym formularzu, określonym w Załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu oraz
po wpłynięciu na konto AP 92 2030 0045 1110 0000 0253 5290 opłaty zgodnie
z cennikiem opłat stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
LKS może być wydana wnioskodawcy, który spełnia łącznie warunki:
a. jest członkiem zwyczajnym AP,
b. deklaruje udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzi
w dyscyplinie sportu lotniczego, dla jakiej ma być wydana LKS,

działalność

c. nie posiada przeterminowanych zobowiązań wobec AP.
Art. 5
WNIOSEK O PRZYZNANIE / PRZEDŁUŻENIE LKS
1. Akceptowane będą wyłącznie wnioski w formie elektronicznej – czytelnie podpisane
z wypełnionymi wszystkimi niezbędnymi polami, zeskanowane do jednego pliku
w formacie .jpg lub .pdf i wysłane na adres licencje@aeroklubpolski.pl.
2. Wniosek o przyznanie/przedłużenie licencji w szczególności zawiera:
a. oświadczenie o zobowiązaniu się wnioskodawcy do prowadzenia działalności
sportowej, przestrzegania postanowień Statutu AP, regulaminów AP, uchwał ZAP
oraz przepisów Kodeksu Sportowego Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI,
w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej,
b. numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innego numeru rejestru albo ewidencji
właściwej dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego.
3. Do wniosku o przyznanie/przedłużenie LKS należy załączyć potwierdzenie wniesienia
stosownej opłaty za wydanie LKS (potwierdzenie elektroniczne banku lub zeskanowany
dokument przelewu).
4. W przypadku, gdy klub sportowy ubiega się o przyznanie LKS w kilku dyscyplinach
jednocześnie, wysokość opłaty zwiększa się odpowiednio mnożąc wysokość
obowiązującej opłaty (zgodnie z Załącznikiem nr 3) przez ilość dyscyplin.
5. Wnioski i wpłaty za LKS są przyjmowane cały rok.
6. Złożenie wniosku o wydanie licencji po raz pierwszy upoważnia klub do otrzymania zniżki
nr 1, zgodnie z cennikiem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu.
7. Nadesłanie wniosku o przedłużenie licencji i dokonanie wpłaty w terminie od 1 września
do 15 grudnia roku poprzedzającego rok, na który licencja ma być wydana, upoważnia
klub do otrzymania zniżki nr 1, zgodnie z cennikiem zamieszczonym w Załączniku nr 3
do niniejszego regulaminu (liczy się termin wpływu wniosku na pocztę mailową AP oraz
opłaty na konto AP).
8. Wnioski o przedłużenie licencji i/lub opłaty wpływające do AP po 15 grudnia będą
skutkowały koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości podstawowej zgodnie
z cennikiem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu.
9. Opłacenie składki członkowskiej AP najpóźniej do 15 grudnia, z góry za cały rok, na który
ma być wydana LKS oraz złożenie do tego terminu opłaconego wniosku o wydanie LKS,
upoważnia klub do otrzymania zniżki nr 2, zgodnie z cennikiem zamieszczonym
w Załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu.
Art. 6
TRYB PRZYZNAWANIA/PRZEDŁUŻANIA I ODMOWY WYDANIA LKS
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1. Licencję wydaje/przedłuża DS po stwierdzeniu, że wnioskodawca spełnił wymogi
określone niniejszym Regulaminem. Decyzja o wydaniu Licencji powinna nastąpić
w ciągu 14 dni licząc od dnia wpływu wniosku do AP.
2. Licencja jest przyznawana na okres jednego roku kalendarzowego.
3. Ważność LKS może być przedłużana, po spełnieniu takich samych wymagań, jakie
przewidziane zostały dla wydania LKS.
4. DS prowadzi ewidencję przyznanych/przedłużonych licencji i odpowiada za bieżące
publikowanie na stronie internetowej AP z podziałem na dyscypliny, alfabetycznego
wykazu klubów posiadających ważne LKS wraz z danymi wyszczególnionymi w Art.4
ust.1.
5. Odmowa przyznania/przedłużenia licencji musi być przekazana Wnioskodawcy przez DS
wraz z uzasadnieniem w terminie 30 dni od otrzymania wniosku.
6. W przypadku odmowy przyznania/przedłużenia licencji, wnioskodawca ma prawo
wniesienia skargi do ZAP w terminie 14 dni od doręczenia decyzji z uzasadnieniem.
Decyzja Zarządu AP jest ostateczna. Skarga na odmowę wydania licencji będzie
rozpoznawana tylko wówczas, jeżeli została złożona w terminie 14 dni od otrzymania
decyzji odmownej.
Art. 7
POZBAWIENIE LKS
1. Kluby sportowe posiadające LKS podlegają obowiązującemu Regulaminowi
Dyscyplinarnemu AP, przyjętemu uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów AP.
2. DS może pozbawić klub sportowy LKS w przypadku:
a. stwierdzenia, że licencja wydana została niezgodnie z niniejszym regulaminem,
w szczególności w przypadku złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą,
b. stwierdzenia rażącego naruszania Statutu AP, regulaminów AP, uchwał ZAP,
przepisów Kodeksu Sportowego FAI a także reguł rywalizacji sportowej,
c. ukarania klubu karą
dyscyplinarnego AP.

wymierzoną

zgodnie

z

postanowieniami

Regulaminu

3. DS pozbawia klub sportowy LKS w przypadku ostatecznego orzeczenia sądu
powszechnego lub właściwego na podstawie Regulaminu Dyscyplinarnego organu
naruszenia przepisów antydopingowych przez osoby odpowiedzialne za kierowanie lub
funkcjonowanie klubu sportowego.
4. Klub sportowy z mocy prawa zostaje pozbawiony LKS w przypadku utraty członkostwa
w AP.
5. Decyzję o pozbawieniu LKS, DS przekazuje zainteresowanemu klubowi sportowemu
wraz z uzasadnieniem. Klub sportowy może złożyć odwołanie do ZAP od decyzji DS
w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
Art. 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wysokość opłat za przyznanie LKS na wniosek DS ustala ZAP w drodze uchwały
w terminie do 31 lipca roku poprzedzającego rok obowiązywania opłat. W przypadku jej
nieustalenia, na kolejny rok obowiązuje opłata w wysokości dotychczasowej.
2. Do 31 lipca każdego roku DS przygotuje analizę funkcjonowania systemu
licencjonowania klubów oraz wnioski, które przedstawi ZAP na najbliższym posiedzeniu
po tym terminie.

5

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2015 roku.

Załącznik nr 1 – Wzór LKS.
Załącznik nr 2 – Wniosek o przyznanie/przedłużenie LKS.
Załącznik nr 3 – Cennik wydawania/przedłużania LKS.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Licencjonowania Klubów Sportowych
6

LICENCJA
KLUBU SPORTOWEGO
UPRAWNIAJĄCA DO UDZIAŁU
WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM
W DYSCYPLINACH
…………………………………………………

nr …./..…
ważna na rok …….
dla

………………………
SEKRETARZ GENERALNY
AEROKLUBU POLSKIEGO

PREZES
AEROKLUBU POLSKIEGO

…………………………

……………………..
Warszawa, dnia …………….
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu Licencjonowania Klubów Sportowych:
Data:

Nr Dotychczasowej Licencji Klubu Sportowego lub słowo „BRAK”:

WNIOSEK O PRZYZNANIE/PRZEDŁUŻENIE* LICENCJI KLUBU SPORTOWEGO
(PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNYM PISMEM DRUKOWANYM)

*niepotrzebne skreślić

NAZWA KLUBU SPORTOWEGO
Nr KRS lub numer innego rejestru albo ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej danego klubu
sportowego
ADRES KOD POCZTOWY,
MIEJSCOWOŚĆ
ULICA, nr
WOJEWÓDZTWO
TELEFON
ADRES E-MAIL

NA PODSTAWIE REGULAMINU LICENCJONOWANIA KLUBÓW SPORTOWYCH
proszę o przyznanie /przedłużenie* LKS na rok
w dyscyplinie /dyscyplinach jak niżej (właściwe zaznaczyć symbolem X):

DYSCYPLINA
SPORTOWA

AKROBACJA
LOTNICZA

MODELARSTWO
LOTNICZE I
KOSMICZNE

SPORT
BALONOWY I
STEROWCOWY

SPORT
SPADOCHRONOWY

SPORT
SZYBOWCOWY

SPORT
LOTNIOWY I
PARALOTNIOWY

SPORT
MIKROLOTOWY

(zaznaczyć x)
SPORT
SAMOLOTOWY

SPORT
ŚMIGŁOWCOWY

- Zobowiązuję się do prowadzenia działalności sportowej w ramach dyscyplin zaznaczonych powyżej,
przestrzegania postanowień Statutu AP, regulaminów AP, uchwał ZAP oraz przepisów Międzynarodowej
Federacji Lotniczej FAI, w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej.
- Przyjmuję do stosowania: Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o Sporcie, zawodnik uczestniczący
we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy oraz zawodnik kadry
narodowej, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym
sporcie. Obowiązek ubezpieczenia spoczywa na klubie sportowym będącym członkiem polskiego związku
sportowego, a w przypadku zawodnika kadry narodowej na polskim związku sportowym.
- Zobowiązuje się do powiadomienia Działu Sportu AP o zmianach stanu faktycznego wynikającego ze złożonych
oświadczeń.
- Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy(a)
odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy ( Art. 7 pkt 1 niniejszego regulaminu
i art.233 § 1 KK).

……………………………………………………………………………………………………………………….
Data, imię i nazwisko, oraz podpis uprawnionego przedstawiciela wnioskodawcy lub osób
upoważnionych do reprezentacji
1.
2.

Akceptowane będą wnioski w formie elektronicznej – czytelnie podpisane z wypełnionymi wszystkimi
niezbędnymi polami zeskanowane do jednego pliku w formacie .jpg lub .pdf i wysłane na adres
licencje@aeroklubpolski.pl
Do wniosku o przyznanie/przedłużenie LKS należy załączyć potwierdzenie wniesienia stosownej opłaty za
wydanie LKS (potwierdzenie elektroniczne banku lub zeskanowany dokument przelewu).
Wpłaty należy dokonać na konto AP: BGŻ 92 2030 0045 1110 0000 0253 5290
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu Licencjonowania Klubów Sportowych

Dyscyplina sportu

Opłata podstawowa
Opłata zniżkowa
nr 1

Modelarstwo Lotnicze
i Kosmiczne

Pozostałe dyscypliny

200 zł

400 zł

100 zł

200 zł

50 zł

50 zł

( art. 5 ust. 7 regulaminu)

Opłata zniżkowa
nr 2
(art. 5 ust. 9 regulaminu)

Zgodnie z art. 5 ust. 7:
Nadesłanie wniosku o przedłużenie licencji i dokonanie wpłaty w terminie od 1 września do
15 grudnia roku poprzedzającego rok, na który licencja ma być wydana, upoważnia klub do
otrzymania zniżki nr 1 (liczy się termin wpływu wniosku na pocztę mailową AP oraz opłaty na
konto AP).
oraz zgodnie z art. 5 ust. 9
Opłacenie składki członkowskiej AP najpóźniej do 15 grudnia, z góry za cały rok, na który ma
być wydana LKS oraz złożenie do tego terminu opłaconego wniosku o wydanie LKS,
upoważnia klub do otrzymania zniżki nr 2.
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