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Uchwała nr  243/XX/2020  Zarządu Aeroklubu Polskiego

dotycząca  podziału działalności organizacji OPP

Zarząd Aeroklubu Polskiego, na podstawie par. 43 ust. 1 i 3 Statutu Aeroklubu Polskiego,w ramach regulaminu finansowego -    niniejszym określa podział działalności organizacji pożytku 

publicznego wg. następującego podziału od roku 2020: 

NIEODPŁATNA

1. Opracowywanie kierunków rozwoju sportu lotniczego w Polsce. 

2. Opracowywanie planów szkoleniowych, regulaminów i systemów współzawodnictwa sportowego.

3. Organizowanie i prowadzenie szkolenia zawodników a także szkolenia i doszkalania instruktorów, trenerów, sędziów i działaczy sportowych we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami 

i organizacjami. 

4. Utrzymywanie kontaktów sportowych z zagranicznymi organizacjami sportowymi. 

5. Przygotowywanie reprezentacji Polski do udziału w międzynarodowych zawodach w poszczególnych dyscyplinach sportu lotniczego, w tym współzawodnictwa osób niepełnosprawnych. 

6. Organizowanie zawodów sportowych w sporcie lotniczym. 

7. Zatwierdzanie i ewidencjonowanie lotniczych wyczynów sportowych, w tym rekordów. 

8. Prowadzenie statystyki i dokumentacji sportowej

9. Prowadzenie ewidencji zawodników, instruktorów, trenerów i sędziów.

10. Prowadzenie działalności promocyjnej oraz popularyzację sportu lotniczego i lotnictwa ogólnego oraz amatorskiego. 

11. Reprezentowanie polskiego sportu lotniczego w krajowych i międzynarodowych organizacjach sportowych.

12.Wspieranie działalności Aeroklubów Regionalnych, klubów sportowych i innych podmiotów oraz osób fizycznych działających w sporcie lotniczym. 

13. Nadzór nad przestrzeganiem przez członków Związku oraz zawodników, trenerów i działaczy przepisów dotyczących sportu lotniczego

14.Nakładanie kar dyscyplinarnych. 

15. Wydawanie przepisów i regulaminów wewnątrzzwiązkowych, w tym przepisów licencyjnych. 

16. Inicjowanie oraz opiniowanie aktów prawnych mających wpływ na działalność statutową Związku oraz występowanie do władz i organów administracji publicznej mających wpływ na 

działalność statutową Związku, w tym działanie na rzecz ułatwień w lotnictwie cywilnym.

17.Upowszechnianie i popularyzację sportu, w tym w szczególności sportu lotniczego. 

18.Prowadzenie oraz wspieranie inicjatyw szkolenia, edukacji, wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, w szczególności w powiązaniu z lotnictwem i modelarstwem 

lotniczym. 

19.Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.

203.Działanie na rzecz ratownictwa, ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych. 

21.Wspieranie rozwoju infrastruktury lotniczej. 

22.Promocję i organizowanie wolontariatu w działalności lotniczej. 

23. Przyznawanie odznaczeń i wyróżnień Związku oraz wnioskowanie do innych organizacji o nadanie odznaczeń i wyróżnień przyznawanych przez te organizacje, a także wnioskowanie o 

nadanie odznaczeń państwowych. 

ODPŁATNA

1. Organizowanie i prowadzenie szkolenia zawodników a także szkolenia i doszkalania instruktorów, trenerów, sędziów i działaczy sportowych we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami 

i organizacjami. 

2. Przygotowywanie reprezentacji Polski do udziału w międzynarodowych zawodach w poszczególnych dyscyplinach sportu lotniczego, w tym współzawodnictwa osób niepełnosprawnych. 

3. Organizowanie zawodów sportowych w sporcie lotniczym. 

4. Inicjowanie oraz opiniowanie aktów prawnych mających wpływ na działalność statutową Związku oraz występowanie do władz i organów administracji publicznej mających wpływ na 

działalność statutową Związku, w tym działanie na rzecz ułatwień w lotnictwie cywilnym.

5 .Prowadzenie oraz wspieranie inicjatyw szkolenia, edukacji, wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, w szczególności w powiązaniu z lotnictwem i modelarstwem 
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AEROKLUB POLSKI
członek

Fédération Aéronautique Internationale

POLSKI ZWI ĄZEK SPORTU LOTNICZEGO

Pomóż lotnikom rozwinąć skrzydła – wesprzyj działalność szkoleniową i sportową polskich lotników

Przekaż 1 % podatku na rzecz Aeroklubu Polskiego KRS 0000122672 - szczegóły : www.aeroklubpolski.pl/pozytek


