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Użyte w niniejszym Regulaminie definicje lub skróty oznaczają: 
• Aeroklub Polski  - Aeroklub Polski - Polski Związek Sportów Lotniczych 

• Dyrektor  -  Dyrektor Sportowy Aeroklubu Polskiego 

• FAI  -  Międzynarodowa Federacja Lotnicza 

• Kalendarz  -  Kalendarz Imprez Sportowych Aeroklubu Polskiego  

• KN -  Kadra Narodowa  

• Komisja -  Komisja Specjalnościowa Aeroklubu Polskiego 

• Licencja AP -  Licencja klubu sportowego, uprawniająca do uczestnictwa 
klubu    sportowego we współzawodnictwie sportowym 

• Organizator -  aeroklub regionalny lub inny klub sportowy, pretendujący do 
organizacji   przygotowań lub zawodów  

• Statut  -  statut Aeroklubu Polskiego 

• Umowa -  umowa o organizację zawodów pomiędzy Aeroklubem i 
organizatorem 

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

 

 

Mając na względzie, że:  

� zgodnie z § 5.1.1 Statutu jednym z celów Aeroklubu Polskiego jest 

organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w 

poszczególnych dyscyplinach sportu lotniczego 

� zgodnie z art. 13.1.1 ustawy Aeroklub Polski ma wyłączne prawo 

organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł 

Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w sportach lotniczych 

� zgodnie z art. 13.1.2 ustawy Aeroklub Polski ma wyłączne prawo 

ustanawiania i realizacji reguł organizacyjnych we współzawodnictwie 

sportowym powołanym przez Aeroklub, 

� zgodnie art. 13.1.4 ustawy o sporcie oraz  § 4.3 Statutu Aeroklub Polski jest 

jedynym reprezentantem sportów lotniczych na forum organizacji 

międzynarodowych, w szczególności Międzynarodowej Federacji Lotniczej 

� uchwała Zarządu Aeroklubu Polskiego Nr 289/XVI/2007 z dnia 17 

października 2007 r. określała dotychczas  ogólne zasady tworzenia 

kalendarza imprez sportowych Aeroklubu Polskiego i ogólne warunki 

rozgrywania Mistrzostw Polski firmowanych przez Aeroklub Polski, 
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Zarząd Aeroklubu Polskiego uchwala co następuje: 

 

Art. 1 

Zasady ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania praw do organizacji 

imprez i  zawodów sportowych w sportach lotniczych, w następujących 

kategoriach: 

a. Mistrzostwa Świata lub Europy, jeżeli prawo ich organizacji przyznano 

Aeroklubowi Polskiemu, 

b. Mistrzostwa Polski, 

c. Zawody kwalifikacyjne do  Mistrzostw Polski (Międzynarodowe i 

Krajowe) 

d. Zawody rangi Pucharu Polski, za wyjątkiem zawodów 

zdecentralizowanych  

e. Pozostałe imprezy sportowe, współfinansowane ze środków 

publicznych pozyskanych przez Aeroklub Polski, w tym 

przygotowania i zgrupowania treningowe Kadry Narodowej. 

2. O organizację imprez i zawodów sportowych w sportach lotniczych, 

wymienionych  

w ust. 1, mogą się starać wyłącznie organizatorzy posiadający licencję AP 

w tej dyscyplinie, której dotyczą organizowane zawody sportowe. 

3. Niniejszy Regulamin nie narusza reguł organizacyjnych określonych 

odrębnymi uchwałami Zarządu AP (np. zasad licencjonowania, 

powoływania kadry, itd.). 

4. Niniejszy Regulamin nie narusza reguł sportowych obowiązujących w 

sportach lotniczych, ani reguł dyscyplinarnych ustanowionych zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 

5. W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem, ogólną 

kompetencję do normowania zasad organizacyjnych zawodów w 

poszczególnych dyscyplinach sportów lotniczych posiadają Dyrektor i 

Komisje Specjalnościowe AP. 
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6. Każda z Komisji Specjalnościowych może opracować szczegółowy regulamin 

przyznawania organizacji imprez i zawodów sportowych w sportach lotniczych 

obowiązujący w tej dyscyplinie, w której działa dana Komisja, z uwzględnieniem 

specyfiki danej dyscypliny (regulamin wykonawczy). Regulamin wykonawczy 

może zawierać postanowienia odmienne od zawartych w niniejszym 

Regulaminie. Regulamin wykonawczy wchodzi po uzgodnieniu i zatwierdzeniu 

przez Zarząd Aeroklubu Polskiego 

 

Art. 2 

Zasady przyznawania praw do  organizacji Mistrzostw Świata i Mistrzostw 

Europy 

1. Organizator, pretendujący do organizacji  Mistrzostw Świata lub 

Mistrzostw Europy powinien,  możliwie jak najszybciej, lecz nie później niż 

15 miesięcy przed terminem planowanej imprezy, wystąpić do Zarządu 

Aeroklubu Polskiego z wnioskiem o podjęcie starań w celu przyznania 

przez  FAI praw do organizacji wskazanej imprezy sportowej. 

2. We wniosku  o przeprowadzenie Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy 

organizator wskazuje:  

a. miejsce i termin planowanych zawodów, 

b. opis miejsca planowanych zawodów oraz posiadanej infrastruktury, 

c. wskazanie potencjalnych sponsorów danych zawodów oraz 

instytucji i organizacji, z którymi organizator zamierza 

współpracować, 

d. wstępny budżet zawodów, ze wskazaniem wysokości opłaty 

wpisowej, 

e. opinię właściwej Komisji Specjalnościowej, 

3. O podjęciu starań w celu uzyskania prawa organizacji Mistrzostw Świata 

lub Mistrzostw Europy decyduje Zarząd Aeroklubu Polskiego, po 

zapoznaniu się z opinią Dyrektora i właściwej Komisji Specjalnościowej.  

4. Składając wniosek o przeprowadzenie Mistrzostw Świata lub Mistrzostw 

Europy wnioskodawca zobowiązuje się do podpisania umowy z 

Aeroklubem Polskim, w przypadku udzielenia Aeroklubowi Polskiemu 
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organizacji danej imprezy przez FAI. Zobowiązanie to określa istotne 

elementy umowy o organizację zawodów oraz termin jej podpisania przez 

strony. 

5. Umowa o organizację zawodów w randze Mistrzostw Świata lub Mistrzostw 

Europy powinna zawierać w szczególności: 

a. program zawodów, 

b. zobowiązanie o przeprowadzeniu zawodów zgodnie z Kodeksem 

Sportowym FAI, regulaminami sportowymi zawodów i innymi 

uchwałami władz Aeroklubu Polskiego, 

c. zobowiązanie organizatora o nie podwyższaniu ustalonej opłaty 

wpisowej, 

d. zobowiązanie o zapewnieniu dogodnego transportu pomiędzy 

miejscem rozgrywania zawodów i ważnymi punktami( główne 

miasta, lotnisko), 

e. zasady pozyskiwania i udziału sponsorów zawodów, 

f. Zasady rozliczeń pomiędzy Aeroklubem Polskim i organizatorem 

zawodów. 

6. W nawiązaniu do punktu 5 i 6 ust. 5 , umowa powinna określać: 

a. Wysokość opłaty, jaką organizator zawodów jest obowiązany uiścić 

na rzecz Aeroklubu Polskiego w zamian za pozyskanie organizacji 

danej imprezy i zlecenie jej przeprowadzenia danemu 

organizatorowi. Opłata ta (lub jej część) może zostać wskazana w 

umowie także jako ułamkowa część kwoty, jaką organizator 

zamierza pozyskać z opłat wpisowych. Wysokość opłaty powinna 

pokrywać wszelkie koszty, jakie z tytułu realizacji tej umowy poniesie 

Aeroklub Polski, w tym opłaty uiszczane na rzecz FAI w związku z 

daną imprezą sportową 

b. Zasady rozliczeń pomiędzy organizatorem i Aeroklubem Polskim z 

tytułu umów sponsorskich.  

7. Umowa zawiera warunek, że wchodzi w życie po wyrażeniu zgody na 

organizację danych zawodów przez Ministerstwo Sportu 

8. Zalecany wzór umowy stanowi Załącznik nr 1 do umowy. 
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Art.3 

Zasady przyznawania praw do organizacji Mistrzostw Polski, zawodów 

kwalifikacyjnych  

oraz zawodów o randze  Pucharu Polski 

 

1. Do końca m-ca sierpnia roku poprzedzającego rozgrywanie mistrzostw i 

zawodów, Dyrektor – po zasięgnięciu opinii właściwych komisji oraz 

trenerów kadry, ustala wstępnie  terminy oraz ilość mistrzostw i zawodów w 

poszczególnych dyscyplinach sportów lotniczych. 

2. Organizatorzy zainteresowani organizacją poszczególnych mistrzostw i 

zawodów składają  zgłoszenia intencyjne w terminie do końca września 

roku poprzedzającego  rozgrywanie mistrzostw i zawodów na adres 

Aeroklubu Polskiego z dopiskiem „kalendarz imprez”. Wzór druku opracuje 

Dyrektor, uwzględniając zapisy niniejszego Regulaminu. 

3. W oparciu o przesłane zgłoszenia, Dyrektor opracowuje propozycje 

organizacji mistrzostw i zawodów w następnym roku kalendarzowym, ze 

wskazaniem miejsca, czasu trwania i organizatora (dalej jako kalendarz 

imprez).  

4. W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej ofert na te same zawody, 

najkorzystniejszą ofertę wybierze właściwa komisja specjalnościowa. 

5. Opracowując projekt kalendarza imprez, Dyrektor jest związany opiniami 

komisji specjalnościowych, jeżeli zostały one przedłożone do dnia 20 

października roku poprzedzającego  rozgrywanie mistrzostw i zawodów. 

6. Opracowując projekt kalendarza imprez, Dyrektor może powołać komisje 

kwalifikacyjne w poszczególnych dyscyplinach, wspomagających go w 

merytorycznej ocenie poszczególnych wniosków. 

7. Dyrektor przedstawia projekt kalendarza imprez do zatwierdzenia przez 

Zarząd AP na pierwszym posiedzeniu w listopadzie roku poprzedzającego  

rozgrywanie mistrzostw i zawodów wraz z własną oceną poszczególnych 

propozycji co do warunków, o których mowa w punkcie następnym. 

8. Warunkiem zatwierdzenia propozycji organizacji mistrzostw lub zawodów 

przez Zarząd AP  jest: 
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a. Posiadanie przez wnioskodawcę licencji  AP w tej dyscyplinie sportu, 

w której zamierza organizować mistrzostwa lub zawody 

b. Brak zaległości finansowych wnioskodawcy wobec AP na dzień 

złożenia wniosku,  

w szczególności z tytułu organizacji mistrzostw, zawodów lub umów 

sponsorskich,  

a w przypadku gdy wnioskodawca jest aeroklubem regionalnym, 

także brak zaległości w opłacie składek członkowskich, 

c. Zapewnienie przez wnioskodawcę odpowiednich dla danych 

mistrzostw lub zawodów warunków umożliwiających ich sprawne i 

bezpieczne przeprowadzenie, 

d. Zobowiązanie się wnioskodawcy do uiszczenia opłaty za wpis do 

kalendarza imprez oraz do podpisania z AP umowy o organizację 

mistrzostw lub zawodów (we wniosku o organizację mistrzostw lub 

zawodów), 

9. Z chwilą przyznania organizacji mistrzostw lub zawodów, organizator ma 

obowiązek uiścić na rzecz Aeroklubu Polskiego opłatę za wpis do 

kalendarza imprez, określoną zgodnie z odrębnymi przepisami. Uiszczenie 

opłaty jest warunkiem podpisania umowy o organizację imprezy. 

10. Umowa o organizację mistrzostw lub zawodów powinna zawierać w 

szczególności: 

a. Program zawodów; 

b. Zobowiązanie organizatora o nie podwyższaniu ustalonej opłaty 

wpisowej; 

c. Zobowiązanie o przeprowadzeniu zawodów  zgodnie z Kodeksem 

Sportowym FAI i pozostałymi przepisami   normującymi rywalizację 

sportową, a także z uwzględnieniem uchwał władz AP; 

d. Zasady pozyskiwania i udziału sponsorów zawodów, 

11. Zalecany wzór umowy stanowi Załącznik nr 2. 

12. Niniejsze zasady nie dotyczą zawodów zdecentralizowanych (np. 

całorocznych, korespondencyjnych, itp.) 
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Art. 4 

Zasady przyznawania praw do organizacji pozostałych imprez sportowych 

1. Niniejszy artykuł dotyczy imprez sportowych, jeżeli są one 

współfinansowane ze środków publicznych pozyskanych przez Aeroklub 

Polski lub środków przyznanych przez Aeroklub Polski, w szczególności 

przygotowań i zgrupowań treningowych kadry narodowej. 

2. Do wniosku o organizację danej imprezy sportowej wraz z wnioskiem o 

ujęcie jej  

w ramach propozycji Aeroklubu Polskiego dotyczącej dofinansowania 

zadań publicznych ze środków budżetu państwa, stosuje się odpowiednie 

przepisy zawarte w art. 3 niniejszego regulaminu, z tym że we wniosku tym 

organizator powinien załączyć: 

a. preliminarz budżetu zawodów (zgrupowania)  wraz z 

proponowanym udziałem środków publicznych, 

b. ocenę trenera kadry narodowej - w przypadku zgrupowań kadry. 

3. W przypadku współfinansowania danej imprezy ze środków publicznych 

przez Aeroklub Polski, warunkiem ich udzielenia jest podpisanie 

porozumienia uwzględniającego zapisy umowy pomiędzy Aeroklubem 

Polskim a podmiotem udzielającym dofinansowania. Przepis ten stosuje się 

odpowiednio do pozostałych zawodów, mistrzostw i imprez 

organizowanych w oparciu o niniejszy Regulamin. 

 

Art. 5 

Załączniki do regulaminu 

Załącznik Nr 1. Wzór umowy o organizację Mistrzostw Świata lub Europy, 

Załącznik Nr 2. Wzór umowy o organizację Mistrzostw Polski lub zawodów 

kwalifikacyjnych. 

 

Art. 6 

Przepisy przejściowe 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.12.2010r. 
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2. Organizatorzy imprez i zawodów sportowych organizowanych w 2010 r., 

zobowiązani są do podpisania z Aeroklubem Polskim, umów o organizację 

imprezy lub zawodów. 

3. Traci moc Uchwała Zarządu Aeroklubu Polskiego Nr 289/XVI/2007 z dnia 17 

października 2007 r. 


