
 

AEROKLUB POLSKI 

 

 POLSKI ZWIĄZEK SPORTU LOTNICZEGO 
 członek 

Fédération Aéronautique Internationale 
 

SIEDZIBA: NIP 526-030-03-45 TELEFON :  Centrala:  + 48 22 556 73 00 
ul. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW 39 REGON  007026161 FAX :                              + 48 22 556 73 55   
02 - 148  WARSZAWA KRS 0000122672 E-MAIL:  biuro@aeroklubpolski.pl 
KONTO:  Bank BGŻ 25 2030 0045 1110 0000 0240 0890  WWW: http://www.aeroklubpolski.pl 

 

           Pomóż lotnikom rozwinąć skrzydła – wesprzyj działalność szkoleniową i sportową polskich lotników 
Przekaż 1 % podatku na rzecz Aeroklubu Polskiego KRS 0000122672 - szczegóły : www.aeroklubpolski.pl/pozytek 

 

   

Warszawa, 1 grudnia 2020 r. 
 

 

 
DECYZJA 

SEKRETARZA GENERALNEGO 
AEROKLUBU POLSKIEGO 

 
 

Na podstawie postanowień pkt. 25 Regulaminu licencjonowania sędziów  sportowych modelarstwa 
lotniczego i kosmicznego, na mocy uprawnień przyznanych Sekretarzowi Generalnemu w załączniku  
nr 2 Regulaminu Organizacyjnego Biura Aeroklubu Polskiego, 
 
po rozpatrzeniu wniosku Komisji Modelarskiej z dnia 6 listopada 2020r. zawartego w uchwale nr 
50/11/2020 przekazanej Sekretarzowi Generalnemu  przez Przewodniczącego Komisji Modelarskiej w 
dniu  8 listopada 2020 r. postanawiam: 
 
1.  Odmówić zawieszenia sędziego Norberta Suwały w czynnościach sędziego na okres sezonu 2021 r.  
2. Odmówić zobowiązania sędziego Norberta Suwały do skorygowania tegorocznej klasyfikacji 
końcowej Pucharu Polski.  
 

UZASADNIENIE 
 
Na podstawie przedstawionego przez Komisję Modelarską stanu faktycznego w uchwale nr 50/11/2020 
oraz stanowiska zainteresowanego Norberta Suwały, po analizie regulaminów obowiązujących w dniu 
16.10.2020 r. podczas zawodów konkurencji Pucharu Polski kat. F1C w Częstochowie ustalono, że sędzia 
zawodów – Norbert Suwała przeprowadził i nadzorował przedmiotowe zawody - według istniejących 
zasad i regulaminów, a także prawidłowo przyznał punktacje zawodów Pucharu Polski.  

 
Zasady punktacji zawodów Pucharu Polski w konkurencjach F1A,B,C,P,E – zostały prawidłowo przyjęte 
przez Komisję Modelarską w dniu 9 grudnia 2017 r. Uchwałą nr KM 37/12/2017 i obowiązują  
w niezmienionym stanie od dnia 1 stycznia 2018 r. Do chwili obecnej nie były zaskarżane, zmieniane, ani 
nie spotkały się z krytyką środowiska modelarskiego. 
Nadmienić należy, że w świetle art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1133) polski związek sportowy ma wyłączne prawo organizowania i prowadzenia, 
współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski wdanym sporcie, natomiast na 
podstawie §4 ust. 1  lit. a) Regulaminu Komisji Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego, uprawnienie 
tworzenia, aktualizacji i interpretacji regulaminów sportowych należy do komisji specjalnościowej  
w danej dyscyplinie. Nie ulega wątpliwości, że zasady punktacji zawodów Pucharu Polski należą do 
regulaminów sportowych, o których mowa w wymienionej regulacji Aeroklubu Polskiego.  
 
Z powyższego wynika, że jeżeli zawody sportowe zostały rozegrane oraz punktacja została przyznana -  
na mocy obowiązującego, zatwierdzonego przez komisję specjalnościową regulaminu – był on 
obowiązującą regulacją sposobu rozgrywania i przyznawania punktów w danej dyscyplinie sportowej –  

w rozumieniu polskiego prawa. Tym samym zarzut Komisji Modelarskiej dot. niezgodnego z Kodeksem 

http://www.aeroklubpolski.pl/pozytek


Sportowym FAI naliczania punktów do klasyfikacji końcowej Pucharu Polski uznać należy  
za nietrafny i nieposiadający podstawy prawnej, gdyż Kodeks Sportowy FAI nie reguluje kwestii zasad 
przyznawania punktów w klasyfikacji Pucharu Polski.  

 
Nie sposób więc przyjąć, że sposób przyznania w/w punktacji podczas zawodów w Częstochowie był 
niewłaściwy, a tym samym, że zasługuje na skorygowanie. Zaznaczyć należy, że inne, niż zgodne z 
regulacjami Aeroklubu Polskiego postępowanie sędziego – byłoby naganne i mogłoby się spotkać z 
zasadnymi protestami ze strony zawodników.  
 

Co do pozostałych zarzutów sformułowanych przez Komisję Modelarską w uchwale nr 
50/11/2020, nie sposób przypisać sędziemu winy w niesporządzeniu raportu z przebiegu 
konkurencji F1C (z zawodów Pucharu Polski w Częstochowie w dniu 16 października 2020) r.  oraz w 
odmowie udostępnienia kart punktacyjnych z tych zawodów, gdyż brak jest regulacji wprost 
zobowiązujących sędziego do archiwizacji takich dokumentów.  
 
Jakkolwiek, nie sposób pominąć w przedmiotowej sprawie zachowania sędziego oraz jego ogólnej 
postawy związanej z odmową współpracy z Komisją Specjalnościową w kontekście sposobu 
przeprowadzenia konkurencji F1C z zawodów Pucharu Polski w Częstochowie, którą z całą 
stanowczością należy uznać za niewłaściwą, lecz jako taka nie znajduje podstaw merytorycznych do 
zastosowania kar przewidzianych w Regulaminie licencjonowania sędziów sportowych modelarstwa 
lotniczego i kosmicznego Edycja 2020 – pkt 25.  
 
Za nadrzędne w kontekście rozpatrywania niniejszej sprawy należało uznać, nie samą słuszność 
zastosowanych zasad punktacji, ale przede wszystkim ich zgodność z aktualnie obowiązującym 
prawem. Taka ocena pozostaje w zgodnie z zasadami polskiego porządku prawnego,  
a w szczególności zasadą legalizmu (w ujęciu opisowym - konstytucji) oraz zasady pewności prawa 
(w ujęciu dyrektywalnym). Każda osoba stosująca prawo w polskim porządku prawnym, (mającym 
swoje źródła w prawie rzymskim)  w każdej sytuacji, gdy pozostaje w wątpliwości, czy powinna 
zastosować określoną normę prawną w danym – odpowiadającym jej stanie faktycznym  (choć 
nawet nie zawsze w pełni słuszną) – winna podporządkować się zasadzie prawniczej dura lex, sed 
lex -  wyrażającej absolutną nadrzędność norm prawa, zgodnie z którą należy bezwzględnie 
stosować się do przepisów, niezależnie od ich uciążliwości oraz konsekwencji.  
 
 
Z uwagi na powyższe,  zalecam Komisji Modelarskiej ponowną i pilną (do końca 2020 r.)  analizę  
i aktualizację regulacji przyznawania punktów w klasyfikacji Pucharu Polski,  przyjętą przez Komisję 
Modelarską w dniu 9 grudnia 2017 r. Uchwałą nr KM 37/12/2017, a w szczególności zasad 
przyznawania punktacji w klasyfikacji za wynik „0” pkt.  
 

 
 
 
 
 

 

Sekretarz Generalny Aeroklubu Polskiego 
                         Piotr Czarnecki 
 


