
 

 

 

 

PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Komisji Modelarskiej w dniu 27 października 2018 r. w Pruszkowie 

 
W posiedzeniu uczestniczyli: Jerzy Boniecki (przewodniczący KM), Ewa Dudziak-Przybytek, Bogdan Wierzba 
(sekretarz), Marek Dominiak (delegat CIAM FAI), Henryk Krupa, Wojciech Lesiuk, Norbert Suwała.  
Michał Gryglas z ważnych powodów nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu Komisji. Uczestniczył w spotkaniu 
z przedstawicielami klubów. 
 
Przedmiotem posiedzenia Komisji Modelarskiej było rozpatrzenie wniosków formalnych, które wpłynęły  
w okresie poprzedzającym, bezpośrednio od członków KM oraz przedstawicieli klubów sportowych. Każdy 
wniosek był osobno dyskutowany i poddany pod głosowanie. Lista wniosków - poniżej: 
 
1. Wniosek Krzysztofa Przybytka w sprawie zmiany sposobu liczenia rankingu w kategorii modeli 

kosmicznych – oddalono. 
 

2. Wnioski Henryka Krupy w sprawie: 
a. wniosku Jerzego Włodarczyka z roku 2016 – dotyczącego modeli F1N - oddalono. 

b. ograniczenia liczby zawodów zaliczanych do PP w klasach F1ABCP do 5 (pięciu) w roku i maksimum 
dwóch w danym miesiącu (nie dotyczy F1N) – zatwierdzono. 

c. zasad naliczania punktów do Pucharu Polski w klasach F1 G,H,K,J,S,Q/M - zatwierdzono. 
d. zakazu organizowania zawodów w terminie ustalonym dla MP Juniorów Młodszych – zatwierdzono. 
e. wyróżnienia Andrzeja Krupy Dyplomem Czesława Tańskiego - zatwierdzono. 

  
3. Wnioski Norberta Suwały w sprawach: 

a. wyróżnienia Ewy Dudziak-Przybytek Dyplomem Czesława Tańskiego - zatwierdzono. 
b. nagród, odznaczeń i wyróżnień z okazji 100-lecia Aeroklubu Polskiego - zatwierdzono. 
c. wprowadzenia klasy narodowej F1A-Standard od 2019 roku – zatwierdzono. 

 

4. Wnioski Wojciecha Lesiuka w sprawach: 
a. wyróżnienia Marka Leszczaka Dyplomem Czesława Tańskiego - zatwierdzono. 

b. zatwierdzenia rekordów Polski w F2C - zatwierdzono. 
c. wystąpienia do AP o zwiększenie ilości środków na modelarstwo z dotacji MSiT – zatwierdzono. 
d. wystąpienia do AP o ustalenie wysokości ryczałtu sędziowskiego za pracę w komisji i / lub  

na zawodach (kilometrówki wypłacane sędziom są porażką!!!) - oddalono. 
e. wystąpienia do AP w sprawie zmiany ustawy o sporcie - wprowadzenie dodatkowych urlopów 

(płatnych) dla reprezentantów (zawodników i kierownictwa ekipy) - na udział w ME lub MŚ (chodzi o 
rekompensatę za reprezentację kraju w czasie wolnym - przy MŚ; przy dużej ilości zawodników kierat 
zaczyna się wcześnie rano a kończy wieczorem - non stop w oczekiwaniu) - zatwierdzono. 

f. wystąpienie do AP z zapytaniem o postęp prac nad nagrodami finansowymi dla 5 najlepszych 
klubów - za współzawodnictwo sportowe (nasz wniosek z ostatniego Kongresu Wyborczego) - 
zatwierdzono.  
 

7. Wniosek przedstawicieli kategorii F1, w sprawie zmiany osoby pełniącej funkcję Eksperta ds. F1  

w Międzynarodowej Komisji Modelarstwa CIAM FAI. Propozycja zastąpienia Stanisława Kubita przez 



Adama Krawca została zaakceptowana. Jako uzasadnienie podano zbyt niska aktywność Kol. Stanisława 

Kubita na forum międzynarodowym – zatwierdzony. 
 

8. Wnioski Wiesława Nowaczyka: 

a. w sprawie chronometrażystów na MP F1, 

b. w sprawie bezpiecznego wykonywania lotów dogrywkowych w klasie F1A. 

Komisja podjęła decyzję, że Asystent Trenera KN ds. F1 udzieli odpowiedzi na oba wnioski, w 

najbliższym czasie. 

Na zakończenie obrad głos zabrali: 

Norbert Suwała zapytał, czy Dział Sportu AP złożył wnioski do MSiT w sprawie nagród dla zawodników i 

opiekunów, za wyniki sportowe 2018 r. Obecny przedstawiciel Działu Sportu potwierdził, że tak. 

Wojciech Lesiuk poinformował KM o nagannym zachowaniu zawodnika, na tegorocznych Mistrzostwach 

Świata Modeli Latających na Uwięzi i na tej podstawie Trener KN, wspólnie z Komisją Modelarską, 

postanowił nie powoływać go do KN na 2019 rok. 

 

Spotkanie Komisji Modelarskiej z Trenerami – Asystentami Trenera Kadry Narodowej 
ds. poszczególnych kategorii lub konkurencji (27.10.2018) 

Jednym z ważnych tematów spotkania była ocena sezonu sportowego 2018. Każdy z obecnych Trenerów-
Asystentów TKN zreferował występ reprezentantów Polski na arenie międzynarodowej, zwłaszcza na 
imprezach mistrzowskich i w klasyfikacji generalnej PŚ. 

 

Kolejnym tematem był Regulamin Kadry Narodowej. Podkreślono, że znowelizowany regulamin  
w części ogólnej dotyczy wszystkich dyscyplin sportu lotniczego i tylko ona będzie przedmiotem 
zatwierdzania przez Zarząd AP. „Zasady kwalifikacji do kadry narodowej w modelarstwie lotniczym  
i kosmicznym”, stanowić będą tzw. Załącznik Nr 2 do Regulaminu, który będzie opracowywany przez 
Komisję Modelarską i zatwierdzany już tylko przez osobę kierującą Działem Sportu AP. 

Przewodniczący KM omówił szczegółowo ważny dokument związany z wyjazdami zagranicznymi, tzn.  
„Obowiązki kierownika ekipy”. 

 

W temacie dotacji ze środków MSiT oraz trybu ich rozliczania, Przewodniczący poinformował, iż dotacje 
przyznawane są na udział reprezentantów Polski w mistrzostwach Świata i Europy lub kadrowiczów  
w mistrzostwach Polski. Podkreślił, iż w przypadku mistrzostw Polski obowiązuje podstawowa zasada,  
że otrzymane środki nie są na organizację imprezy, tylko na pokrycie kosztów udziału w danej imprezie 
członków Kadry Narodowej i osób współpracujących. Osobami współpracującymi mogą być wyłącznie te 
osoby, które wcześniej zostały oficjalnie zgłoszone do Biura ZAP. W dalszej części swojego wystąpienia 
Przewodniczący poinformował, że „Biuletyn organizacyjno-sportowy”, publikowany przez Organizatora 
przed Mistrzostwami Polski / konsultacjami KN, musi zawierać konkretną informację o sposobie i wysokości 
dofinansowania udziału kadrowiczów w danej imprezie. 

W kwestii Kalendarza Imprez Modelarskich Jerzy Boniecki podkreślił, że nie można zgłaszać imprez 
dodatkowych w trakcie sezonu – już rozpoczętego. Po 1 lutego korekty w kalendarzu nie będą już 
wprowadzane, za wyjątkiem przypadków, kiedy brakuje trzeciej imprezy zaliczanej do Pucharu Polski. 

Na spotkaniu padła propozycja, aby wprowadzić poprawkę dot. wszystkich klas narodowych, o następującej 
treści: w klasach narodowych mogą być organizowane zawody dla Młodzików i na tych zawodach nie są 
wymagane licencje sportowe FAI - Komisja podjęła uchwałę i zatwierdziła poprawkę. 
W dalszej części spotkania Mariusz Wrona przedstawił projekt regulaminu zawodów modeli halowych z 
napędem gumowym w konkurencji A6/M dla Młodzików. Zaproponował też wprowadzenie klasy F1G dla 



Młodzików. (Czekamy na projekt regulaminu F1G/M – tu nie mam pewności co napisać). Regulamin klasy 
A6/M dla Młodzików zatwierdzono uchwałą Komisji. 

Marek Dominiak - Delegat Aeroklubu Polskiego do CIAM FAI, poinformował uczestników o zmianach 
w przepisach Kodeksu Sportowego FAI na rok 2019 i omówił najważniejsze sprawy dotyczące bieżącej 
działalności CIAM FAI, w tym między innymi: 

1. Licencje FAI (metody wyszukiwania na stronie internetowej FAI - baza licencji). 
2. Zgłaszanie zawodów międzynarodowych (terminy i nowe opłaty). 
3. Postęp prac organizacyjnych związanych z Mistrzostwami Europy Modeli Szybowców F3J, które odbędą 

się w przyszłym roku we Włocławku. 
4. Polska oferta organizacji Mistrzostw Świata FAI Modeli Latających na Uwięzi w roku 2020 wygrała 

konkurs ofert. 
5. Metody i zasady aktualizacji listy sędziów i expertów CIAM FAI. 
6. Antydoping oraz sytuacja, gdy zawodnik zażywa leki na zawodach. 
7. Absolutny zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów w miejscach startu. 
8. Formularze FAI, które z uwagi na częste aktualizacje usunięto z dokumentów kodeksowych np.  

z FAI CIAM General Rules i umieszczono na stronie FAI oddzielnie dla łatwiejszego pobrania. 
9. Sposób głosowania na spotkaniu plenarnym. 
10. Zmiany w procedurze propozycji zmian w Kodeksie Sportowym. 
11. Zmiany w procedurze zgłaszania ofert organizacji MŚ i ME. 
 
Podczas spotkania Komisji Modelarskiej ze wszystkimi uczestnikami kursu głos zabrał przedstawiciel 
Gliwickiego SML i bardzo krytycznie odniósł się do stanu w jakim znajduje się strona KM  
i zaproponował, aby publikowane tam informacje zostały uporządkowane i uaktualnione.  
Podkreślił, że trzeba to zrobić możliwie jak najprędzej. 

Do tej wypowiedzi odniósł się Sekretarz KM – wyjaśniając powody tego stanu rzeczy i przedstawił pogląd, że 
analogicznie do strony FAI, strona Aeroklubu Polskiego powinna zostać przebudowana w taki sposób, żeby 
Internauta oglądający stronę główną, czy też podstronę którejkolwiek dyscypliny sportu lotniczego, nie miał 
żadnych wątpliwości, że zawsze ogląda Polski Związek Sportu Lotniczego – AEROKLUB POLSKI. Na koniec 
Sekretarz KM poprosił przedstawiciela GSML o konkretne pomysły na rozwiązanie tego problemu i 
konstruktywnej propozycji nie usłyszał.  

 
Sobota (27.10.2018) – godz. 12:00  
 

Podczas kursu odbyło się spotkanie uczestników Kursu doskonalącego i Komisji Modelarskiej  
z Prezesem Aeroklubu Polskiego – Jerzym Makulą oraz Sekretarzem Zarządu AP – Mirosławem Górskim. 
Zaproszeni goście zapoznali zebranych o aktualnej sytuacji finansowej Stowarzyszenia, przedstawili 
najważniejsze sprawy, którymi nowo wybrany Zarząd AP się zajmował – między innymi poinformowali  
o podpisaniu ważnej dla AP umowy z Miastem Leszno i spodziewanych efektach finansowych dla 
Stowarzyszenia. Jeśli chodzi o plany na najbliższą przyszłość, uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że jednym 
z ważnych zadań Zarządu będzie własna siedziba Biura ZAP oraz weryfikacja wewnętrznych regulaminów 
pod kątem zgodności z zaleceniami „Kodeksu Dobrego Zarządzania dla PZS”. 

Modelarze podnieśli sprawę podziału pieniędzy z dotacji MSiT, a dokładnie zgłosili postulat,  
aby zweryfikować dotychczasowy algorytm podziału, ponieważ nie koresponduje  on z osiągnięciami 
medalowymi modelarzy, a także z wieloma danymi statystycznymi dotyczącymi modelarstwa. 

Przedstawiciele środowiska modelarskiego stanowczo wyrazili się w kwestii dronów, informując 
przedstawicieli Zarządu AP, że drony powinny funkcjonować w ramach Komisji Modelarskiej - jako 
„Podkomisja ds. dronów”.  

 

 

 



 

Na tym zamknięto posiedzenie KM i spotkanie z przedstawicielami modelarskich klubów sportowych 
Aeroklubu Polskiego. 
 
(opracował: Bogdan Wierzba) 
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Przewodniczący Komisji Modelarskiej 
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