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Regulamin Komisji Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego 

(zatwierdzony uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego nr 27/XXI/2022 z dnia 30.09.2022r.) 

 

§ 1 

Wstęp 

1. Komisje Specjalnościowe (dalej „KS”) i Podkomisje Specjalnościowe ( dalej PKS ) Aeroklubu Polskiego 

- Polskiego Związku Sportowego (dalej „AP”) są organami doradczymi i pomocniczymi Zarządu 

Aeroklubu Polskiego (dalej: Zarząd AP), powołanymi w oparciu o §34 ust. 2 Statutu AP i niniejszy 

Regulamin.  

2. Wszystkie zapisy niniejszego regulaminu dotyczące KS dotyczą również PKS, chyba że szczegółowe 

postanowienia Regulaminu stanowią inaczej.  

3. Kadencja KS trwa cztery lata.  

4. W przypadku zmiany składu KS, w tym jej przewodniczącego, późniejszego wyboru składu komisji, 

który miałby miejsce w trakcie trwania okresu kadencji o której mowa w pkt. 2, nowo wybrani 

członkowie pełnią swoją funkcję do końca bieżącej kadencji.  

§ 2 

Podstawy prawne działalności KS 

1.  Komisje Specjalnościowe prowadzą swoją działalność zgodnie z :  

a)  Statutem AP.  

b)  Uchwałami Zarządu i Kongresu AP.  

c)  Niniejszym regulaminem.  

d)  W oparciu o regulaminy opracowane i zatwierdzone zgodnie z §9 pkt. 14 niniejszego Regulaminu  

§ 3 

Zadania KS 

1.  Podstawowym zadaniem KS jest planowanie oraz aktywna realizacja strategii rozwoju wszystkich 

dyscyplin lotnictwa sportowego, rekreacyjnego i amatorskiego w Polsce.  

2.  Prowadzenie współpracy z wszelkimi krajowymi organizacjami działającymi w zakresie wszystkich 

dyscyplin lotnictwa sportowego, rekreacyjnego i amatorskiego w Polsce.  

3.  Inspirowanie i wspieranie organizacji imprez lotniczych.  

§ 4 

Prawa i obowiązki KS 

1.  Do praw i obowiązków Komisji Specjalnościowej i Podkomisji należą:  

a)  tworzenie, aktualizacja, interpretacja regulaminów sportowych nie zastrzeżonych dla innych 

organów AP i FAI oraz nadzór nad ich stosowaniem,  

b)  nadzorowanie przebiegu, weryfikacja i opracowanie dokumentacji próby bicia rekordów 

sportowych oraz innych wyczynów sportowych oraz przekazanie dokumentacji do zatwierdzenia 

przez osobę kierującą Działem Sportu,  

c)  ustalanie opłat za wpis do Kalendarza Imprez Sportowych AP zgodnie z obowiązującymi 

uchwałami Zarządu AP ,  

d)  rozpatrywanie, w pierwszej instancji, zażaleń dotyczących organizacji zawodów sportowych i 

rekordów sportowych, wg zasad określonych we właściwych regulaminach,  

e)  powoływania i odwoływania sędziów i komisarzy sportowych,  
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f)  prowadzenie nadzoru i zarządzanie powierzonym sprzętem sportowym i pomocniczym,  

g)  gospodarowanie środkami finansowymi otrzymanymi lub pozyskanymi przez daną KS i PKS,  

h)  opracowywanie i złożenie do Zarządu AP rocznego sprawozdania z działalności Komisji i PKS do 31 

stycznia każdego roku a w przypadku zakończenia kadencji w ciągu 14 dni od jej zakończenia  

i)  opracowanie kalendarza imprez sportowych AP w danej dyscyplinie i przedstawienie do 

zatwierdzenia Zarządu AP,  

j)  opiniowanie propozycji rozgrywania zawodów międzynarodowych organizowanych przez 

członków AP,  

k)  zgłaszanie i opiniowanie kandydatur na trenerów, asystentów kadry narodowej oraz innych osób 

funkcyjnych obsługujących daną kadrę narodową,  

l)  zgłaszanie i opiniowanie kandydatur na delegatów do komisji specjalnościowych FAI,  

m) wnioskowanie do ZAP w sprawie nadania zawodnikom i działaczom odznaczeń i wyróżnień,  

n)  wnioskowanie do Arbitra Dyscyplinarnego AP w sprawie nałożenia kar na zawodników zgodnie z 

Regulaminem Dyscyplinarnym AP,  

o)  opracowanie wniosków w sprawie zakupów sprzętu sportowego oraz wyposażenia Kadry 

Narodowej lub likwidacji posiadanego już sprzętu,  

p)  opracowanie wniosków w zakresie liczebności oraz propozycji składu Kadry Narodowej na 

podstawie Regulaminu powoływania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego,  

r)  w przypadku braku Trenera KN podejmowanie wszystkich decyzji leżących w jego kompetencjach.  

2.  Od decyzji KS i PKS w sprawach wymienionych w pkt. 1, przysługuje prawo odwołania do Zarządu 

Aeroklubu Polskiego.  

§ 5 

Struktura organizacyjna KS i PKS 

1.  KS i PKS są powoływane przez Zarząd AP zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.  

2.  W skład poszczególnych KS i PKS wchodzi Przewodniczący oraz od 2 do 8 członków  

3.  KS może powołać spośród swego grona Wiceprzewodniczących oraz inne osoby funkcyjne.  

§ 6 

Sposób wyboru KS 

1.  Wybory do KS ogłasza Zarząd AP co najmniej 90 dni przed końcem kadencji KS.  

2.  Procedurę wyboru KS prowadzi i nadzoruje osoba wyznaczona przez Zarząd AP.  

3.  Wszelkie ogłoszenia i informacje związane z wyborami KS publikowane są na stronie AP.  

§ 7 

Procedura wyboru Przewodniczących KS 

1.  Kandydata na Przewodniczącego poszczególnej KS, mają prawo zgłosić Członkowie zwyczajni 

Związku, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyborów. Kandydat musi być członkiem 

stowarzyszonym w Związku zgodnie z §11 ust. 3 Statutu AP.  

2. Zgłoszeni kandydaci w terminie 14 dni od daty zakończenia naboru mają obowiązek pisemnego 

(również poprzez e-mail) potwierdzenia zgody na kandydowanie oraz przekazanie programu 

działalności danej KS na najbliższą kadencję, ze szczególnym uwzględnieniem działalności na rzecz 

rozwoju danej dyscypliny sportów lotniczych.  

3.  Po upływie terminu opisanego w pkt. 2, w oparciu o elektroniczną kartę do głosowania, osoba 

wskazana uchwałą Zarządu AP najpóźniej w ciągu 7 dni rozpoczyna wybory na Przewodniczącego KS.  
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4.  Czynne prawo wyborcze, mają kluby sportowe posiadające licencję sportową w danej dyscyplinie 

sportu lotniczego w roku zakończenia kadencji KS oraz w roku poprzedzającym zakończenie kadencji 

KS.  

5.  Każdy klub sportowy dysponuje ilością głosów uzależnioną od liczby wydanych Licencji Sportowych 

FAI dla jego członków w danej dyscyplinie sportu lotniczego wg stanu na dzień 31 grudnia, 

przypadającego bezpośrednio przed wyborami, w następującej ilości:  

a) 1 głos – 1 do 5 członków posiadających LS FAI,  

b) 2 głosy – 6 do 10 członków posiadających LS FAI,  

c) 3 głosy – 11 do 25 członków posiadających LS FAI,  

d) 5 głosów – 26 do 40 członków posiadających LS FAI,  

e) 7 głosów – powyżej 40 członków posiadających LS FAI.  

6.  Członkowie zwyczajni posiadający prawo wyborcze mają obowiązek oddać głos w nieprzekraczalnym 

terminie 7 dni od daty rozpoczęcia wyborów.  

7.  Karta do głosowania winna być podpisana zgodnie z reprezentacją klubu sportowego przewidzianą  

w statucie lub innym akcie założycielskim organizacji.  

8. Przewodniczących poszczególnych KS powołuje Zarząd AP, w oparciu o wyniki głosowań, w terminie 

do 14 dni od daty zakończenia głosowania. Jeżeli któryś z kandydatów uzyska poparcie minimum 

połowy głosów + 1 głos, przy udziale co najmniej 50% uprawnionych do głosowania, Zarząd AP ma 

obowiązek powołać taką osobę na Przewodniczącego KS. 

§ 8 

Procedura powołania członków KS 

1.  Nowo wybrany Przewodniczący KS, w terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały o jego 

powołaniu przedstawia Zarządowi AP proponowany skład osobowy KS opracowany o własne 

propozycje i/lub konsultacje ze środowiskiem. Skład KS może być uzupełniany także w trakcie 

trwania kadencji.  

2.  Przewodniczący proponuje skład Komisji wraz z określeniem obowiązków poszczególnych 

kandydatów na członków KS, w tym osoby odpowiedzialnej za rekreacyjne i amatorskie uprawianie 

danej dyscypliny sportu lotniczego.  

3.  Członków poszczególnych KS na podstawie propozycji zgłoszonej przez Przewodniczącego KS 

powołuje Zarząd AP w terminie 14 dni od przedstawienia wniosku.  

§8a 

Procedura wyboru Przewodniczącego i członków PKS: 

1.  Przewodniczącego PKS powołuje Zarząd spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Zarządu AP 

oraz Komisję Specjalnościową w ramach której dana PKS będzie funkcjonować.  

2.  Powołany Przewodniczący proponuje skład osobowy Podkomisji wraz z określeniem obowiązków 

poszczególnych kandydatów na członków PKS w ilości od 2 do 11 osób. 

3.  Członków PKS na podstawie propozycji zgłoszonej przez Przewodniczącego PKS powołuje Zarząd AP 

w terminie 14 dni od przedstawienia wniosku.  

§ 9 

Przepisy końcowe 

1.  Decyzje KS i PKS są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu 

KS lub PKS. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego KS/PKS.  
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2.  Dopuszcza się podejmowanie decyzji w trybie głosowań elektronicznych, wg zasad ustalonych przez 

KS/PKS, zgodnych z założeniami z pkt. 1  

3.  Posiedzenia KS/PKS odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku.  

4.  Posiedzenia KS/PKS a także głosowania jawne mogą się odbywać w trybie telekonferencji.  

5.  Posiedzenia KS/PKS zwołuje jej Przewodniczący lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący  

z własnej inicjatywy lub na wniosek członka KS/PKS. 

6.  Działalność finansowa KS, w tym dysponowanie środkami finansowymi jest prowadzona w oparciu  

o środki zgromadzone na wyodrębnionym dla danej KS rachunku bankowym AP. Dyspozycje 

dotyczące dysponowania środkami KS podejmuje osoba upoważniona pisemnie przez KS.  

7.  Członkowie KS mogą otrzymać zwrot kosztów podróży służbowych, w związku z wykonywaną 

działalnością w KS, wyłącznie z wykorzystaniem środków przeznaczonych na ten cel w drodze  

uchwały danej KS i zgromadzonych na wyodrębnionym dla danej KS rachunku bankowym AP.  

8.  W pilnych sprawach o dużym znaczeniu Przewodniczący KS/PKS lub upoważniony przez niego członek 

KS/PKS przygotowuje wnioski na Zarząd AP w oparciu o przeprowadzone z członkami KS uzgodnienia 

z wykorzystaniem elektronicznych metod komunikacji.  

9.  W uzasadnionych przypadkach Zarząd AP ma prawo dokonać zmian w składzie KS i PKS w trakcie 

trwania jej kadencji. Zarząd AP w uzasadnionych przypadkach ma prawo odwołać Przewodniczącego 

KS i ogłosić ponowne wybory KS.  

10. W uzasadnionych dobrem Związku przypadkach Zarząd AP ma prawo powołać PKS, której kadencja 

trwa do czasu najbliższego zakończenia kadencji KS.  

11. W przypadku rezygnacji/odwołania/śmierci Przewodniczącego KS/PKS, Komisja w terminie 30 dni 

zwołuje posiedzenie na którym dokonuje wyboru nowego Przewodniczącego, zatwierdzanego 

następnie przez Zarząd AP. W przypadku niedokonania wyboru w powyższym terminie Zarząd AP 

przeprowadza ponowne wybory KS zgodnie z procedurą opisaną w §6 i §7 niniejszego Regulaminu,  

w przypadku rezygnacji/ odwołania/śmierci członka KS komisja może uzupełnić swój skład.  

12. Członkostwo w KS i PKS ustaje:  

a)  z dniem zakończenia kadencji KS, PKS,  

b)  z dniem złożenia pisemnej rezygnacji przez członka KS, PKS,  

c)  z dniem wejścia w życie uchwały odwołującej Zarządu AP danego członka KS, PKS,  

d)  w przypadku śmierci członka KS / PKS.  

13. Komisja ma prawo uzupełnić i rozszerzyć swój skład podczas trwania kadencji z zastrzeżeniem 

przewidzianym w § 5 ust. 2. Uzupełnienie wymaga zatwierdzenia uchwałą Zarządu Aeroklubu 

Polskiego.  

14. W oparciu o niniejszy Regulamin KS i PKS opracowują własne regulaminy funkcjonowania, które 

podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd AP. 

------ 

 


