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SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI MODELARSKIEJ AEROKLUBU POLSKIEGO 

za rok 2019 
 

A. SPRAWY OGÓLNE 
 

1. Praca w Komisji, to z jednej strony zaszczyt, z drugiej zaś wielkie wyzwanie i coraz więcej obowiązków.   
Ta sytuacja ma niewątpliwie związek z redukcją etatów w Biurze ZAP, skutecznie przeprowadzoną (kilka 
lat temu) dla poprawy kondycji finansowej Stowarzyszenia. Metoda znana i stosowana na czas kryzysu, 
ale jak sytuacja wraca do normy i jesteśmy bogatsi o doświadczenia, obsadę etatową najważniejszego 
Działu Sportu wypadałoby zwiększyć. Organizowanie współzawodnictwa, aktualizacja regulaminów, 
szkolenie instruktorów i sędziów oraz opracowywanie dokumentów, nie byłoby możliwe bez wielkiego 
zaangażowania Komisji Modelarskiej, wspieranej przez Asystentów Trenera KN.  Komisja dysponując 
skromnym budżetem do minimum ograniczała posiedzenia wyjazdowe. Dyskusje (czasem bardzo 
burzliwe) oraz podejmowanie decyzji, odbywały się za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
(między innymi w celu ograniczenia kosztów).  

2. W roku 2019 Komisja Modelarska odbyła 3 posiedzenia. Pierwsze miało miejsce w dniu 23 lutego 2019 r. 
w Warszawie, podczas Zawodów Pucharu Świata FAI w konkurencji F3P pn. WARSAW CHALLENGE i było 
poświęcone omówieniu bieżących spraw. W dniu 25 października 2019 r. w Warszawie, odbyło się 
drugie posiedzenie. Miało ono nadzwyczajny charakter, z powodu rezygnacji Jerzego Bonieckiego  
z funkcji przewodniczącego KM oraz wyborów nowego przewodniczącego. W wyniku tajnego głosowania 
nowym przewodniczącym został wybrany Bogdan Wierzba (więcej o tym posiedzeniu – w pkt. C.7). 
Trzecie posiedzenie odbyło się w dniach 15-17 listopada 2019 r. w Zielonkach i było połączone ze 
spotkaniem z przedstawicielami klubów modelarskich. Omówiono wiele ważnych dla środowiska 
modelarskiego spraw. Informacje szczegółowe zawarte są w protokole, który jest dostępny na stronie 
Komisji. W okresie sprawozdawczym podjęto 14 uchwał – jak w poniższym wykazie: 

 

Wykaz Uchwał Komisji Modelarskiej AP podjętych w roku 2019 
 

(w całym okresie 4-letniej kadencji obowiązuje jedna numeracja uchwał) 

 

Uchwała Nr: Data podjęcia W sprawie: 

KM 23/01/2019 14-01-2019 zatwierdzenia Kadry Narodowej na rok 2019 

KM 24/03/2019 05-03-2019 
zatwierdzenia: Załącznika Nr 2 do Regulaminu Kadry Narodowej pt. 
Zasady kwalifikacji do kadry narodowej w modelarstwie lotniczym i 
kosmicznym 

KM 25/03/2019 11-03-2019 
wyznaczenia kierowników ekip na imprezy główne, w modelarstwie lotniczym  
i kosmicznym, na 2019 r. 

KM 26/07/2019 26-07-2019 
korekty wyników MP Modeli Swobodnie Latających Małych Form i Latających 
Skrzydeł w kat. F1H i uznania dwóch Mistrzów Polski w tej klasie modeli 

KM 27/07/2019 26-07-2019 korekty wyników MP modeli szybowców klasy F1A Standard 

KM 28/10/2019 25-10-2019 wyboru Bogdana Wierzby na przewodniczącego Komisji Modelarskiej 



Sprawozdanie z działalności Komisji Modelarskiej za 2019 rok        Strona 2 z 10 

 

KM 28 A/11/2019 15-11-2019 formalnego przekazania samochodu pod opiekę Norberta Suwały. 

KM 29/11/2019 15-11-2019 wyboru na stanowisko sekretarza Komisji Modelarskiej. 

KM 30/11/2019 15-11-2019 wyboru na stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Modelarskiej. 

KM 31/11/2019 15-11-2019 powołania grupy eksperckiej do kontaktów z Urzędem Lotnictwa Cywilnego 

KM 32/11/2019 15-11-2019 przekazania do nowelizacji Załącznika Nr 2 do regulaminu Kadry Narodowej 

KM 33/11/2019 15-11-2019 oddalenia wniosku Wiesława Nowaczyka odnośnie zmian regulaminowych. 

KM 34/11/2019 15-11-2019 uznania klasy A6/M za Klasę Narodową 

KM 35/12/2019 21-12-2019 liczby zawodów ogólnopolskich zaliczanych do Pucharu Polski (min 3, max 6) 

 
 

3. Członkowie Komisji Modelarskiej brali czynny udział w posiedzeniach Zarządu AP (przewodniczący lub 
sekretarz). 

4. W sezonie sportowym członkowie KM wizytowali i nadzorowali przebieg wielu Mistrzostw Polski oraz 
zawodów międzynarodowych FAI organizowanych w Polsce. 

B.  SUKCESY POLSKICH MODELARZY W ROKU 2019 

Modelarze Aeroklubu Polskiego uczestniczyli w wielu imprezach mistrzowskich I kategorii (tzn. w 
mistrzostwach Świata i Europy), zaplanowanych na sezon 2019 i zdobyli łącznie 29 medali. Dorobek 
medalowy Seniorów, to 16 krążków a 13 medali wywalczyli Juniorzy. Wszystkim zdobywcom medali 
na tegorocznych Mistrzostwach Świata i Europy FAI serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów na arenie międzynarodowej. Słowa uznania i podziękowania należą się także instruktorom  
i trenerom, kierownikom ekip, menadżerom klubów, pracownikom Działu Sportu oraz Zarządowi 
Aeroklubu Polskiego oraz Ministerstwu Sportu za udzielone dofinansowanie dla polskiego modelarstwa 
lotniczego i kosmicznego. Poniżej najważniejsze informacje o imprezach mistrzowskich, w których 
startowali Reprezentanci Polski. 

1. Finał Światowy Konkursu Młodych Artystów - FAI Young Artists Contest (kwiecień, Szwajcaria). 
Międzynarodowa Komisja Edukacji Lotniczej i Kosmicznej CIEA FAI ogłosiła w kwietniu wyniki 
międzynarodowego konkursu plastycznego. Dzieci z całego świata malowały piękny temat: „Moje 
marzenie o lataniu”. Rok 2019 nie przyniósł sukcesu polskim dzieciom i młodzieży, ale serdecznie 
gratulujemy młodym Artystom i organizacjom za liczny udział! Warto podkreślić, że w edycji polskiej 
uczestniczyło 356 młodych artystów – reprezentujących 10 organizacji (łącznie, we wszystkich grupach 

wiekowych). Pełne wyniki Finału Światowego dostępne są na stronie https://www.fai.org/yac-results. 
Konkurs FAI Young Artists Contest zaczęto organizować od roku 1986. Aeroklub Polski przystąpił do 
udziału w roku 2000. Upoważnionym organizatorem konkursu w Polsce, na mocy umowy partnerskiej, 
jest Aeromodelklub Bemowskiego Centrum Kultury (już 14 rok). 
 

 

Hanna TOMASZUK - Wolskie Centrum Kultury – Warszawa, 
Organizator regionalny: Aeromodelklub BCK 

 

Alicja MOTYLSKA - Klub 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego – Łask 
Organizator regionalny: Klub 32. BLT w Łasku 

https://www.fai.org/yac-results
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2. Mistrzostwa Europy Modeli Kosmicznych, 23-31.08.2019 – Buzau, Rumunia 
 
Seniorzy - konkurencja S1B 
Drużyna: Leszek Małmyga, Grzegorz Goryczka i Andrzej Rusinowski – 3 m zespołowo.  

Seniorzy – konkurencja S3A 
Drużyna: Krzysztof Przybytek, Sebastian Szulc, Radosław Draspa – 2 m zespołowo.  

Seniorzy – konkurencja S4A 
Leszek Małmyga – 3 m indywidualnie. 
Drużyna: Leszek Małmyga, Sławomir Łasocha i Krzysztof Przybytek – 1 m zespołowo. 

Seniorzy – konkurencja S6A 
Sławomir Łasocha 1 m indywidualnie, 
Drużyna: Sławomir Łasocha, Leszek Małmyga i Sebastian Szulc – 1 m zespołowo, 

Seniorzy – konkurencja S7 
Grzegorz Goryczka - 2 m indywidualnie, 
Andrzej Rusinowski – 3 m indywidualnie, 
Drużyna: Grzegorz Goryczka, Andrzej Rusinowski i Bartłomiej Tokarczyk – 1 m zespołowo, 

Seniorzy – konkurencja S8E/P 
Drużyna: Leszek Małmyga, Artur Szwed i Eryk Halaburda – 3 m zespołowo, 

Seniorzy – konkurencja S9A 
Drużyna: Leszek Małmyga, Sławomir Łasocha i Radosław Draspa – 3 m zespołowo, 

Bilans medalowy (Seniorów): 4 złote, 2 srebrne, 5 brązowe - łącznie 11 medali. 

 
Juniorzy - klasa S3A 
Drużyna: Natalia Kopciuch, Kacper Krempa i Sebastian Florek – 3 m zespołowo, 

Juniorzy - klasa S6A 
Drużyna: Mateusz Ptaszek, Natalia Kopciuch i Sebastian Florek – 3 m zespołowo, 

Juniorzy - klasa S7 
Wojciech Koszelski – 1 m indywidualnie, 
Kacper Krempa – 2 m indywidualnie, 
Drużyna: Wojciech Koszelski, Kacper Krempa i Jakub Kukiełka – 1 m zespołowo, 

Juniorzy - klasa S8D 
Adam Koszałka – 2 m indywidualnie, 
Drużyna: Adam Koszałka, Mateusz Ptaszek, Wojciech Koszelski – 1 m zespołowo, 

Juniorzy – konkurencja S9A 
Drużyna: Sebastian Florek, Wojciech Koszelski, Natalia Kopciuch – 3 m zespołowo, 

Bilans medalowy (Juniorów): 3 złote, 2 srebrne, 3 brązowe - łącznie 8 medali. 

 

Sukcesy pozostałych reprezentacji są przystępnie prezentowane w tabeli poniżej. 

 

Wszystkim medalistom, trenerom / instruktorom, kierownikom ekip na MŚ i ME, jak 
również organizatorom zawodów modelarskich (krajowych i międzynarodowych), 
serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. 
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Przy okazji bilansu medalowego należy podkreślić, że tradycją mistrzostw świata w konkurencjach modeli 

swobodnie latających jest ogłaszanie klasyfikacji generalnej. Po 28 latach okazały Puchar F1 Challenge 
ponownie trafił w ręce Polaków. 

Podobna klasyfikacja F1 Challenge 2019 była ogłoszona na Mistrzostwach Europy FAI Modeli Swobodnie 
Latających dla Juniorów. Młodzież z Polski wywalczyła IV miejsce w klasyfikacji generalnej. Zabrakło 
dosłownie 77 punktów, by znaleźć się na III miejscu (wyprzedziła nas Ukraina, która zakończyła mistrzostwa 
z liczbą 9775 punktów). 

Dopełnieniem tych niemedalowych ceremonii niech będzie sukces Krystiana Borzęckiego – reprezentanta 
Polski na ostatnich Mistrzostwach Europy FAI Modeli Latających na Uwięzi. Malowanie modelu 
akrobacyjnego naszego reprezentanta, jak również ogólna prezencja pilota, były przedmiotem specjalnego 
konkursu pn. F2B CONCOURS D’ELEGANCE. Zwycięzcą został Polak! 

 

MEDALE POLAKÓW W PUCHARACH ŚWIATA FAI ZA ROK 2019 
(na podstawie klasyfikacji końcowych ogłoszonych na stronie FAI) 

Lp. Imię i NAZWISKO Medal Klasa Konkurencja 

1 Adam KRAWIEC SREBRNY F1B 
Modele swobodnie latające z napędem 
gumowym 

2 Zofia ZDANCEWICZ BRĄZOWY F1B-Junior 
Modele swobodnie latające z napędem 
gumowym 

3 Mariusz GĄSIOROWSKI SREBRNY F1C 
Modele swobodnie latające z napędzane 
silnikiem spalinowym 

4 Jakub WIŚNIEWSKI SREBRNY F1E-Junior 
Modele szybowców sterowane automatycznie 
(prętem magnetycznym) 

5 Kacper WALANIA SREBRNY F2A-Junior Modele prędkościowe latające na uwięzi 

6 Krystian BORZĘCKI BRĄZOWY F2B Modele akrobacyjne latające na uwięzi 

7 Paweł LASZCZAK BRĄZOWY F9U Modele dronów wyścigowych FPV 

 

C.  AKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA MODELARZY 

1. Najlepszym potwierdzeniem powyższego tytułu jest kalendarz imprez modelarskich Aeroklubu 
Polskiego, zawierający łącznie 142 imprezy z podziałem na zawody w konkurencjach mistrzowskich (98 
zawodów) i niemistrzowskich (44 zawodów, kursów i szkoleń). To jeden z ważnych dokumentów, 
tworzony wspólnym wysiłkiem asystentów TKN i członków Komisji Modelarskiej. 

Organizatorom zawodów modelarskich, tzn. instytucjom i organizacjom oraz osobom bezpośrednio 
zaangażowanym w proces organizacji należą się wielkie słowa uznania. Nazwiska tych osób widnieją w 
Kalendarzu Sportowym. Ich wielka aktywność i kreatywność sprawia, że organizacja wszystkich imprez 
(za wyjątkiem MP) dochodzi do skutku i tym samym wydatki Aeroklubu Polskiego na działalność 
sportową są niewątpliwie mniejsze. 

Z inicjatywy Bogdana Wierzby projekt kalendarza na rok 2018, utworzony został metodą „on-line” – 
bezpośrednio przez zainteresowane kluby. Ta pozornie drobna innowacja zadziałała bez żadnych 
problemów i pozwoliła zaoszczędzić Sekretarzowi KM kilkadziesiąt godzin żmudnej pracy. „Kalendarz 
on-line” jest najlepszym potwierdzeniem, że należy śmiało sięgać po nowe metody i „narzędzia”  
w pracy Komisji, jak też osób współpracujących,  tzn. Trenerów - Asystentów TKN oraz Ekspertów  
i Sędziów FAI. Budowanie kalendarza metodą on-line sprawdziło się i od 2018 r. jest kontynuowane. 
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2. U podstaw licznych sukcesów polskiego modelarstwa na arenie międzynarodowej jest nieustająca 
troska KM o współzawodnictwo dzieci i młodzieży (np. cykl zawodów regionalnych oraz ogólnopolskich 
zaliczanych do Pucharu Polski - w konkurencji modeli szybowców halowych klasy F1N, zawody lokalne  
i Mistrzostwa Polski w konkurencji modeli balonów i latawców, czy też w klasach narodowych 
dedykowanych także dla początkujących).  
W ramach Pucharu Polski F1N - 2019 zorganizowano 11 zawodów. Sklasyfikowano – 261 zawodników 
ogółem, w tym 165 Młodzików, 22 Młodzików dziewcząt, 24 Juniorów Mł, 17 Juniorów i 33 Seniorów.  
Opiekunem konkurencji F1N z ramienia Komisji jest Henryk Krupa – Asystent Trenera KN ds. F1.  

3. Dwaj przedstawiciele Komisji Modelarskiej brali udział w pracach głównego zespołu organizacyjnego 
Mistrzostwa Europy FAI Modeli Szybowców Zdalnie Sterowanych w konkurencji F3J, Włocławek, 
POLSKA - 2019. Mistrzostwa odbywały się w dniach 28.07-03.08.2019 r. we Włocławku. 
Marek Dominiak – członek Jury FAI ME F3J, koordynator ds. spraw zagranicznych i główny konsultant 
organizacyjny, autor koncepcji strony internetowej ME oraz pomysłodawca szybkiego publikowania 
wyników w Internecie – na zasadzie „live streamingu”. 
Bogdan Wierzba – Szef Biura Sportowego ME F3J, redaktor Folderu ME, koordynator ds. wydawnictw 
oraz autor projektu plakatu. 

Na starcie stanęło 41 najlepszych modelarzy-pilotów modeli szybowców R/C, reprezentujących 9 
państw. Były to kolejne międzynarodowe zawody modelarskie, kategorii 1, zorganizowane w Polsce, na 
lotnisku w Kruszynie. To najlepsze świadectwo, że Komisja CIAM FAI wysoko sobie ceni styl i jakość 
działania polskich organizatorów. Między innymi dzięki pracy członków Komisji, zawody zostały wysoko 
ocenione pod względem sportowym i organizacyjnym. Głównym organizatorem ME F3J był Aeroklub 
Włocławski im. Stanisława Skarżyńskiego. 

4. Komisja Modelarska z dużą uwagą obserwuje i zarazem stymuluje rozwój nowej dyscypliny sportu 
modelarskiego, tzn. modeli quadrokopterów wyścigowych F9U. Pod koniec roku w Chinach odbywały 
się 2. Mistrzostwa Świata FAI Dronów Wyścigowych, w których uczestniczyła polska reprezentacja. W 
klasyfikacji ogólnej Paweł Leszczak (Junior) uplasował się na 10 m (na 111 sklasyfikowanych pilotów). 
Dwaj pozostali zawodnicy zajęli miejsca: 55 – Stanisław Wielgosz oraz 79 Michał Mrówczyński. Ekipa 
polska zajęła 10 miejsce na 14 państw uczestniczących w mistrzostwach. W klasyfikacji Juniorów Polskę 
reprezentowali: Paweł Leszczak (7 m), Bartłomiej Leszczak (29 m) i Stanisław Wielgosz (30 m). Łącznie 
startowało 44 juniorów.  

 Pisząc te słowa, znamy już klasyfikację generalną Pucharu Świata w konkurencji dronów wyścigowych 
F9U. Junior z Polski – Paweł LESZCZAK wywalczył brązowy medal, zajmując 3 miejsce na ogólną liczbę 
566 sklasyfikowanych zawodników z 46 krajów (w tym 149 juniorów i 15 kobiet). Gratulujemy! 

 Warto odnotować, że Aeromodelklub BCK był organizatorem imprezy MAZOVIA DRONE RACING, tzn. 
Zawodów Pucharu Świata FAI w konkurencji F9U. W zawodach startowało 46 pilotów, w tym 9 
Juniorów - reprezentujących 7 państw. Zawody zorganizowane zostały dzięki bardzo dobrej współpracy 
z Wojskową Akademią Techniczną – na Stadionie Studium Wychowania Fizycznego WAT. 

Do grona Ekspertów Technicznych CIAM FAI, w dziedzinie dronów wyścigowych F9U, dołączył Krzysztof 
Kasprzycki z Aeroklubu Gdańskiego – bardzo dobry szef startu i techniki obliczeniowej na wielu 
zawodach krajowych i zawodach Pucharu Świata organizowanych w Polsce. 

5. Komisja Modelarska przywiązuje wielką wagę do szkolenia sędziów. W dniu 23 lutego 2019 r. w 
Warszawie, gdzie odbywał się Puchar Świata FAI w konkurencji Halowych Modeli Akrobacyjnych (w Hali 
KOŁO), zorganizowany został kurs dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień sędziowskich w 
tzw. ocenie subiektywnej. Wyszkolono blisko 20 osób. 

6. Zgodnie z założeniami programowymi Komisji Modelarskiej oraz kalendarzem imprez na rok 2019, w 
dniach 15-17 marca 2019 r. we Włocławku, odbył się szósty kurs instruktorski zorganizowany przez 
Komisję Modelarską. Aeroklubu Włocławski, to bardzo dobre miejsce do szkolenia kandydatów na 
instruktorów w zakresie prostych form modeli latających.  
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7. W związku z rezygnacją Jerzego Bonieckiego z funkcji przewodniczącego KM, odbyło się nadzwyczajne 

posiedzenie Komisji Modelarskiej w dniu 25 października 2019 r. w Warszawie, z udziałem Sekretarza 
Generalnego AP Piotra Czarneckiego. W tajnym głosowaniu wybrano nowego przewodniczącego. 
Stosunkiem głosów 7:2 na przewodniczącego wybrano Bogdana Wierzbę – dotychczasowego  
i wieloletniego sekretarza KM. Dziękując za zaufanie, Bogdan Wierzba zaznaczył, że liczy na większą 
aktywność wszystkich członków Komisji i podkreślił, że priorytetowym zagadnieniem na najbliższą 
przyszłość będzie odbudowa kanału komunikowania się ze środowiskiem - za pomocą nowej strony 
internetowej MODELARSTWO, będącej integralnym blokiem strony internetowej Aeroklubu Polskiego. 
Drugim „priorytetem” będzie wprowadzenie nowego regulaminu, który pozwoli na kompleksową ocenę 
działalności klubów sportowych. Otrzymany ranking klubów będzie podstawą dla Zarządu AP w sprawie 
nagradzania 6 najlepszych klubów.   

 

8. W listopadzie i grudniu Komisja pracowała nad aktualizacją przepisów dotyczących współzawodnictwa 
sportowego, organizacji zawodów, współzawodnictwa klubów sportowych oraz przyznawania 
uprawnień sędziowskich. Komisja zainicjowała też utworzenie Listy sędziów, która będzie dużym 
ułatwieniem dla potencjalnych organizatorów zawodów modelarskich. 

 
9. W Zielonkach odbył się doroczny kurs doskonalący dla instruktorów i przedstawicieli klubów, połączony 

z posiedzeniem Komisji. Podczas posiedzenia wybrano zastępcę przewodniczącego i zarazem skarbnika, 
którym został Marek Dominiak. Do pełnienia funkcji sekretarza KM wybrano Ewę Dudziak-Przybytek. 
Do pełnienia funkcji asystenta sekretarza KM wybrany został Michał Gryglas. Najważniejszym zadaniem 
Skarbnika KM będzie monitorowanie wpływów i wydatków (na subkoncie Komisji Modelarskiej) oraz 
egzekwowanie należnych opłat ze strony licencjonowanych Klubów Sportowych. 

 
10. Delegat Aeroklubu Polskiego do CIAM FAI – Marek Dominiak wziął udział w corocznym Spotkaniu 

Biura oraz Plenarnym Komisji Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego CIAM FAI, które odbywały się 
dniach 5-6 kwietnia 2019 roku w Lozannie. 

 

11. W okresie sprawozdawczym członkowie KM wspierali bieżące funkcjonowanie Działu Sportowego 
Aeroklubu Polskiego, w tym miedzy innymi: 
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 redagowanie tylko ważnych komunikatów oraz spraw Kalendarza imprez na nieczynnej stronie 
Komisji (po 2 kadencjach pracy społecznej Bogdana Wierzby, wykonywanej na zasadzie wolontariatu, 
i z braku chętnej osoby, która chciałaby sprawę kontynuować, strona została zawieszona), 

 opracowanie i koordynowanie kalendarza imprez modelarskich liczącego około 150 zawodów, 

 wizytowanie, w miarę możliwości czasowych, zawodów międzynarodowych i mistrzostw Polski, 

 prowadzenie rankingów i opracowanie projektu Kadry Narodowej na rok 2020, 

 koordynowanie wszystkich spraw związanych z Kadrą Narodową i reprezentacjami na MŚ i ME, 

 podział środków z dotacji MSiT przeznaczonych na modelarstwo lotnicze i kosmiczne, 

 ustalenie i zatwierdzenie kierowników ekip na MŚ i ME, 

 nadzorowanie rozliczeń finansowych MP oraz wyjazdów zagranicznych poszczególnych reprezentacji, 

 przygotowanie i realizacja zakupu sprzętu i wyposażenia dla Kadry Narodowej, 

 opracowywanie i / lub nowelizacja regulaminów, 

 przygotowywanie wniosków w sprawach stypendiów dla zawodników oraz nagród i wyróżnień dla 
instruktorów-opiekunów medalistów mistrzostw świata i Europy - w kategorii juniorów, 

 organizowanie szkolenia instruktorów (4 kursów) i sędziów oraz ewidencjonowanie uprawnień. 

 

12. W miesiącu grudniu, w ramach realizacji wniosku Bogdana Wierzby w sprawie uruchomienia 
strony MODELARSTWO, jako integralnego bloku strony Aeroklubu Polskiego i zgodnie z decyzją 
Sekretarza Generalnego, rozpoczął się proces przenoszenia starej strony Komisji na serwery 
AP. Wszystko wskazuje na to, że te działania uda się zakończyć w lutym 2020. 

13. Należy podkreślić, że bieżąca współpraca Komisji Modelarskiej z Panią Barbarą Dobrowolską  
i Panem Jarosławem Darskim z Biura Zarządu AP, była bardzo dobra. Nasi „urzędnicy” dbają  
o przestrzeganie wszelkich procedur, ale też służą wsparciem, gdy sytuacja tego wymaga.  
To między innymi bardzo dobra współpraca Komisji z Działem Sportu przekłada się na 
wymierne efekty, w postaci dorobku medalowego modelarzy na mistrzostwach świata  
i Europy. Równie ważnym efektem tej współpracy jest pełna realizacja Kalendarza imprez 
sportowych i przedsięwzięć szkoleniowo-organizacyjnych w 2019 r. Trzeba pamiętać, że poza 
wyjazdami reprezentacji na MŚ i ME, wszystkie mistrzostwa Polski, zgrupowania KN oraz kursy 
i szkolenia, są również zadaniami dotowanymi. Ich terminowe rozliczanie także wymaga dobrej 
współpracy, którą mamy i bardzo cenimy. 

 
 
Opracowanie sprawozdania: Bogdan Wierzba 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji Modelarskiej 
Aeroklubu Polskiego 

 
Bogdan Wierzba 
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

Informacja o stanie konta Komisji Modelarskiej AP za 2019 roku. 

 
Od sierpnia 2019 roku Skarbnik Komisji otrzymuje od księgowości AP comiesięczne wyciągi bankowe 

przepływów finansowych dokonywanych na koncie komisji. Dane te są przepisywane do specjalnego 

arkusza excelowego w celu archiwizacji i wizualizacji przepływów. Plik jest aktualizowany co miesiąc na 

podstawie otrzymanych wyciągów bankowych przez Skarbnika KM. 

 

Informacja o finansach na koncie KM AP w okresie od 01-01-2019 do 31-12-2019: 

  Saldo 

PLN 

Informacja dodatkowa 

 Saldo wejściowe na dzień 01-01-2019 12324,69  

K9 Wpłaty za wpisy do kalendarza MLiK AP 5850,00 Brak około 60% wpłat za 2019 rok 

K10 Wpłaty za wpisy do kalendarza CIAM FAI 1402,77 Brak około 15% wpłat za 2019 rok 

K11 Wpłaty za sprzęt KN 536,68  

K12 Wpłaty i wypłaty na MŚ i MĘ 8058,23 Kwota 3779,60 PLN do dyspozycji klasy S – 

rezerwa finansowa 

K13 Odpisy 151,60  

K14 Koszty Delegata FAI CIAM -4345,95 Wyjazd na spotkanie Plenarne w Lozannie 2019 

K15  Inne 200,00  

K17 Wpłaty i wypłaty na MP -340,00  

K18 Wpłaty za odznaki i dyplomy 60,00  

K19 Naprawy sprzętu KM -751,30  

K20 Utrzymanie samochodu FORD -2510,61  

K21 Koszty utrzymania strony internetowej -370,00  

K22 Wpłaty kursy doskonalących sędziów -2,00  

K23 Wpłaty za kursy instruktorów MLiK 3 klasy 1360,00  

K24 Wpłaty za kursy doskonalące instruktorów -190,10  

K25 Obsługa prawna -1945,00 To nie nasze koszty do wyjaśnienia 

K26 Dojazdy na ZAP 0,00  

K27 Polisy 880,00  

K28 Wpłaty za uprawnienia sędziowskie 700,00  

 Saldo końcowe na dzień 31-12-2019 21518,53  

 

W roku 2019 zrealizowano i rozliczono wszystkie wyjazdy na MŚ i ME oraz konsultacje i treningi 

KN dofinansowane prze MS zgodnie z założeniami. 

Skarbnik zobowiązany został do wyegzekwowania od organizatorów zawodów należnych kwot za 

wpisy do kalendarza AP i FAI CIAM za 2019 rok. 

 

 

Opracowanie sprawozdania:  

Marek Dominiak 

Za zgodność: 

Skarbnik Komisji Modelarskiej AP  

Marek Dominiak 

 


