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Użyte w Regulaminie określenia lub skróty oznaczają:  

• AP - Aeroklub Polski - Polski Związek Sportu Lotniczego  

• FAI - Międzynarodowa Federacja Lotnicza  

• Kadra - Kadra Narodowa AP, w skrócie KN 

• Komisja - Komisja Specjalnościowa AP 

• MSiT - Ministerstwo Sportu i Turystyki  

• Reprezentant - członek KN wyłoniony do reprezentowania kraju na zawodach mistrzowskich  
i międzynarodowych 

• Trener - osoba powołana do wykonywania czynności trenera Kadry Narodowej  AP 

• Asystent trenera - osoba powołana do wykonywania czynności asystenta trenera Kadry 
Narodowej  AP 

• Statut - obowiązujący Statut Aeroklubu Polskiego  

• Ustawa - ustawa o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857)  
z późniejszymi zmianami  

• Zarząd - Zarząd Aeroklubu Polskiego  

 

Mając na względzie, że:  

−  Aeroklub Polski prowadzi działalność w zakresie sportu lotniczego i jest Polskim Związkiem 
Sportowym,  

−  zgodnie ze Statutem, jednym z celów Aeroklubu Polskiego jest przygotowanie reprezentacji Polski 
do udziału w międzynarodowych zawodach w poszczególnych dyscyplinach sportu lotniczego,  

−  zgodnie z art. 13.1.2 Ustawy Aeroklub Polski ma prawo ustanawiania i realizacji reguł 
organizacyjnych we współzawodnictwie sportowym w sporcie lotniczym,  

  

Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza i wprowadza do stosowania niniejszy  

REGULAMIN KADRY TRENERSKIEJ AEROKLUBU POLSKIEGO  

Art. 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.  Regulamin Kadry Trenerskiej Aeroklubu Polskiego, zwany dalej Regulaminem, określa 
wymagania jakie musi spełnić kandydat do pełnienia funkcji  trenera kadry narodowej w sporcie  
lotniczym oraz ustala zasady powoływania, zakres obowiązków i odpowiedzialności, zasady jego 
pracy oraz odwołania. 

2. Trener kadry narodowej w sporcie lotniczym, zwany w dalszej części trenerem, jest jednocześnie 
trenerem reprezentacji kraju, chyba że organ powołujący zadecyduje inaczej.  

3.  W dyscyplinie sportu lotniczego w której występuje duża ilość konkurencji/kategorii/klas mogą 
być powołani asystenci trenera, zwani w dalszej części asystentami. 

4. Trenerzy i ich asystenci mogą otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę lub wykonywać ją na 
zasadzie wolontariatu. 
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Art. 2 

WYMOGI DLA KANDYDATA DO PEŁNIENIA FUNKCJI TRENERA /ASYSTENTA TRENERA 

1. Trenerem lub jego asystentem w sporcie lotniczym może być osoba, która: 

1) ukończyła 18 lat.  

2) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, 

3) posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera/ 
asystenta w danej dyscyplinie sportu lotniczego,  

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo o którym mowa w art. 
46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

2. Ze względu na specyfikę sportu lotniczego, osoba kierująca Działem Sportu może określić 
dodatkowe wymagania dla trenera lub asystenta trenera, w tym między innymi: 

1) posiadanie dyplomu instruktora sportu lub trenera w danej dyscyplinie, 

2) posiadanie uprawnienia instruktora szkolenia lotniczego lub instruktora modelarstwa 
lotniczego i kosmicznego, 

3) znajomość języka angielskiego. 

Art. 3 

ZASADY POWOŁYWANIA I ODWOŁANIA TRENERA / ASYSTENTA TRENERA 

1. Kandydatów do funkcji trenera lub asystenta proponuje Komisja Specjalnościowa AP w danej 
dyscyplinie sportu lotniczego, składając w tej sprawie pisemny wniosek do Zarządu AP. 

2. Wraz z wnioskiem powinny być  złożone następujące dokumenty i opracowania: 

1) Karta trenera / asystenta wg wzoru określonego przez osobę kierującą Działem Sportu AP, 

2) Kopie dokumentów poświadczających posiadaną wiedzę, doświadczenie i umiejętności 
niezbędne do wykonywania zadań trenera / asystenta, 

3) Oświadczenie kandydata, że nie był on skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo o którym mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem 
art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

4) Pisemna propozycja planu szkoleniowego, wstępnych założeń techniczno-taktycznych dla 
danej kadry/ reprezentacji. 

3. Przed rozpatrzeniem przez Zarząd AP, przedstawiona kandydatura na trenera lub asystenta 
wymaga opinii osoby kierującej Działem Sportu AP. 

4. Kandydata do pełnienia funkcji trenera lub asystenta trenera powołuje Zarząd AP podejmując 
stosowną uchwałę, określając w niej czas pełnienia funkcji i zakres działalności. 

5. Osoba powołana na trenera lub asystenta trenera, przed rozpoczęciem pracy w tym charakterze, 
musi przedłożyć do Biura AP niezbędne dokumenty związane z pełnioną funkcją w tym:  

1) oświadczenie o zapoznaniu się z zakresem obowiązków i odpowiedzialności związanych  
z pełniona funkcją, 
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2) umowę wolontariatu lub umowę cywilno-prawną zawartą z Aeroklubem Polskim na 
wykonywanie czynności trenera lub asystenta trenera. 

6. Odwołanie trenera lub asystenta może nastąpić w przypadku jego rezygnacji, braku jego 
aktywności w działalności szkoleniowej KN lub z innych przyczyn, na wniosek Komisji lub osoby 
kierującej Działem Sportu AP lub Zarządu. Trenera lub asystenta trenera odwołuje Zarząd AP 
podejmując stosowną uchwałę. 

7. Odwołanie trenera lub asystenta może również nastąpić z przyczyn dyscyplinarnych, zgodnie  
z postanowieniami zawartymi w art. 5 regulaminu.  

Art. 4 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW TRENERA / ASYSTENTA TRENERA 

1. Opracowywanie zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Sportu i Turystyki dokumentacji związanej 
z realizacją zadań przygotowawczych do mistrzostw świata i Europy ( w tym stypendiów 
sportowych, nagród i wyróżnień): 

1) rocznych planów organizacji szkolenia oraz rocznych planów startu dla zawodników kadry  
i reprezentacji, 

2) programów szkolenia kadry i reprezentacji na dany rok, 

3) założeń startu w poszczególnych mistrzostwach świata oraz mistrzostw Europy, 

4) ocen startu w mistrzostwach świata oraz mistrzostwach Europy, 

5) sporządzanie corocznych analiz, podsumowań i oceny udziału zawodników kadry narodowej 
we współzawodnictwie międzynarodowym na potrzeby własne i jednostek nadrzędnych. 

2. Opracowywanie wraz z Komisją składów kadry narodowej i reprezentacji oraz przygotowanie 
wymaganej dokumentacji w celu sporządzenia wniosku do Zarządu o jej powołanie. 

3. Prowadzenie zajęć w zakresie dyscypliny, w której został powołany, przekazywanie aktualnej 
wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu treningu sportowego i współzawodnictwa 
sportowego. 

4. Współpraca przy opracowywaniu projektów i nowelizowaniu regulaminów powoływania kadry 
narodowej i reprezentacji na zawody międzynarodowe. 

5. Współpraca przy organizacji i przeprowadzaniu zgrupowań i konsultacji szkoleniowych dla 
zawodników kadry narodowej. 

6. Współpraca przy przygotowywaniu dokumentów organizacyjno-metodycznych, 
sprawozdawczych, trenerskich i regulaminów. 

7. Nadzór nad realizacją programu przygotowań do mistrzostw świata lub Europy przez zawodników 
kadry narodowej, w tym stypendystów. 

8. Opracowywanie wspólnie z Komisją Specjalnościową kalendarza imprez w celu przedstawienia go 
do przyjęcia przez Zarząd AP. 

9. Pomoc przy opracowywaniu podręczników metodycznych i przepisów w zakresie sportu 
lotniczego. 

10. Współpraca przy prowadzeniu nadzoru nad wykorzystaniem sprzętu pozostającego w dyspozycji 
Kadry Narodowej.  
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11. Stała współpraca z Działem Sportu AP, raportowanie postępów i niezgodności związanych  
z funkcjonowaniem KN / reprezentacji, wydatkowania budżetu, udziału w zgrupowaniach, 
zawodach. 

12. Trener / asystent trenera podlega bezpośrednio osobie kierującej Działem Sportu AP. 

Art. 5 

KARY DYSCYPLINARNE 

1. Trener lub asystent trenera w przypadku nie wywiązywania się ze swych obowiązków, naruszania 
norm i regulaminów sportowych lub innych wykroczeń, może być odwołany z wykonywanej 
funkcji lub czasowo zawieszony w czynnościach. Nie wyłącza to dodatkowej odpowiedzialności 
przewidzianej Regulaminem Dyscyplinarnym Aeroklubu Polskiego.  

2. Decyzje w sprawie odwołania trenera lub asystenta trenera lub czasowego zawieszenia  
w czynnościach, podejmuje Zarząd AP na uzasadniony wniosek odpowiedniej Komisji, lub osoby 
kierującej Działem Sportu AP.  

Art. 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Kadry Trenerskiej Aeroklubu Polskiego został zatwierdzony Uchwałą Zarządu 
Aeroklubu Polskiego Nr 89/XX/2019 w dniu  21.02.2019 r.  

2. Traci moc „Regulamin powoływania oraz zakres obowiązków Trenera Kadry Narodowej / 
reprezentacji Aeroklubu Polskiego”, zatwierdzony Uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego  
Nr 388/25/XVI/2008 w dniu 12 listopada 2008 r. 

------ 

 

 


