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SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI MODELARSKIEJ AEROKLUBU POLSKIEGO ZA ROK 2020 

 
A. SPRAWY OGÓLNE 
 
1. Rok 2020 zaskoczył cały Świat swoim przebiegiem. Pandemia pokrzyżowała plany nie tylko 

w życiu codziennym, ale również w działalności sportowej. Wielkie były oczekiwania 
sportowców, ale zweryfikowała je sytuacja epidemiologiczna. Bez względu na wszystko 
szczęśliwi jesteśmy, że udało się jednak skoncentrować trenerom i klubom na rozwijaniu  
i podnoszeniu umiejętności wszystkich zawodników i entuzjastów tego sportu. Mamy 
nadzieję, że następny rok działalności przyniesie owoce treningów oraz myśli technicznej  
i konstruktorskiej naszych modelarzy. 

2. W roku 2020 Komisja Modelarska odbyła dwa dwuczęściowe posiedzenia w trybie on-line. 
Miało to miejsce 27 listopada i 5 grudnia 2020 oraz 18 i 22 grudnia 2020. Posiedzenia  
poświęcone były omówieniu bieżących spraw związanych z modelarstwem, nowelizacji 
regulaminów, rozpatrywaniu wniosków członków Komisji oraz innych skierowanych 
bezpośrednio do KM. Nie była to łatwa praca, albowiem spraw było bardzo dużo i 
niektóre z nich wymagały szczegółowej analizy niezbędnej do oceny sytuacji. Nie mniej 
jednak udało się w wielu sprawach uzyskać konsensus, co skutkuje podjęciem stosownych 
uchwał lub działań. Omówione zostało wiele ważnych dla środowiska modelarskiego 
spraw. Informacje szczegółowe zawarte są w uchwałach, które są dostępne na stronie 
Modelarstwo w AP / Komisja Modelarska. 

W okresie sprawozdawczym podjęto 37 uchwał – jak w poniższym wykazie. 
 

KM 36/01/2020 12-01-2020 zmiany obowiązywania Uchwały nr KM 35/12/2019 (od dn. 1 stycznia 2021 r.) 

KM 37/01/2020 13-01-2020 
zatwierdzenia Regulaminu Ogólnego Zawodów Modeli Latających i Kosmicznych,  
do stosowania od dnia 15 stycznia 2020 r. 

KM 38/01/2020 13-01-2020 
zatwierdzenia formularza „Wniosku o wpisanie na Listę Sędziów w modelarstwie 
lotniczym i kosmicznym Aeroklubu Polskiego – na rok ... „ 

KM 39/01/2020 30-01-2020 poprawek w Załączniku nr 2 do Regulaminu Kadry Narodowej 

KM 40/02/2020 10-02-2020 
zatwierdzenia zmodyfikowanych zasad ustalania klasyfikacji końcowej 
Pucharu Polski w konkurencji F3J 

KM 41/02/2020 28-02-2020 zatwierdzenia kierowników ekip na imprezy główne w sezonie 2020 

KM 42/03/2020 02-03-2020 
zatwierdzenia podziału środków budżetowych przeznaczonych na dofinansowanie 
przygotowania i udziału zawodników KN w MŚ i ME w 2020 roku 

KM 43/04/2020 11-04-2020 

zatwierdzenia zmian w „Planowanych działaniach w zakresie realizacji przygotowań do 
mistrzostw świata lub Europy w dyscyplinach nieolimpijskich – 2020” oraz „Wykazie 
sprzętu sportowego  
i specjalistycznego – 2020”, spowodowanych aktualną sytuacją epidemiczną i zakazem 
organizowania imprez sportowych do dnia 31 maja br. 
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KM 44/05/2020 26-05-2020 nowego regulaminu licencjonowania sędziów sportowych AP 

KM 45/06/2020 03-06-2020 sposobu powoływania Kadry Narodowej na rok 2021 

KM 46/06/2020 03-06-2020 

zatwierdzenia „Planowanych działań w zakresie realizacji przygotowań do mistrzostw 
świata lub Europy w dyscyplinach nieolimpijskich - 2020 r. - II Plan po zmianach” 
oraz podziału środków dodatkowych na sprzęt („uwolnionych” w wyniku odwołania,  
z powodu pandemii, kolejnych MŚ/ME (dokumentów nie zatwierdzono z braku 
większości głosów na TAK) 

KM 47/07/2020 02-07-2020 
zatwierdzenia „Planowanych działań w zakresie realizacji przygotowań do mistrzostw 
świata lub Europy w dyscyplinach nieolimpijskich - 2020 r. - II Plan po zmianach” 

KM 48/07/2020 02-07-2020 
zatwierdzenia parametrów głównych algorytmu „sprzętowego” oraz ich procentowego 
udziału w kwocie dotacji do podziału 

KM 49/07/2020 06-07-2020 
zatwierdzenia podziału środków na sprzęt („uwolnionych” w wyniku odwołania 
wszystkich MŚ/ME - z powodu pandemii) 

KM 50/11/2020 06-11-2020 uchylona Decyzją Sekretarza Generalnego AP z dn. 01.12.2020 

KM 51/11/2020 06-11-2020 
regulaminów sportowych Mistrzostw Polski i Pucharów Polski w konkurencjach 
mistrzowskich oraz tymczasowych FAI. 

KM 52/11/2020 06-11-2020 
wysokości środków własnych przy realizacji zakupów sprzętu sportowego  
i specjalistycznego, w roku 2020 – w ramach dotacji ze środków publicznych MS. 

KM 53/11/2020 10-11-2020 przeznaczenia niewykorzystanych środków finansowych z dotacji MS na rok 2020 

KM 54/11/2020 24-11-2020 
nowelizacji Regulaminu przyznawania uprawnień instruktora modelarstwa lotniczego i 
kosmicznego Aeroklubu Polskiego – Polskiego Związku Sportowego (zatwierdzonego 
uchwałą Zarządu AP nr: 265/XIX/2015 z dnia 6.11.2015 r.) 

KM 55/11/2020 24-11-2020 
nowelizacji Regulaminu licencjonowania sędziów sportowych modelarstwa lotniczego i 
kosmicznego Aeroklubu Polskiego – Polskiego Związku Sportowego (zatwierdzonego 
uchwałą Zarządu AP nr: 221/XX/2020 z dnia 2.06.2020 r.) 

KM 56/12/2020 01-12-2020 zatwierdzenia Planu pracy KM do końca kadencji (2018-2022) 

KM 57/12/2020 10-12-2020 zatwierdzenia Regulaminu szczegółowego Komisji Modelarskiej AP 

KM 58/12/2020 18-12-2020 zatwierdzenia nowego Regulaminu współzawodnictwa klubów i e-Formularza 

KM 59/12/2020 18-12-2020 25% udziału KM w kosztach administrowania strony Modelarstwo w AP  

KM 60/12/2020 22-12-2020 
zatwierdzenia nowelizacji Regulaminu ogólnego zawodów modeli latających i 
kosmicznych AP 

KM 60.1/12/2020 22-12-2020 
rozpatrzenia wniosku Henryka Krupy o odwołanie uchwały nr 35/12/2019 dotyczącej 
ograniczenia ilości zawodów zaliczanych do Pucharu Polski do sześciu. 

KM 60.2/12/2020 22-12-2020 
rozpatrzenia wniosku Henryka Krupy o wprowadzenie zasad rozgrywania zawodów 
rangi Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w konkurencji F1N. 

KM 60.3/12/2020 22-12-2020 
wystosowania do Stanisława Kubita i Dariusza Stężalskiego pism o zwrot źle wręczonych 
medali na MP F1A Standard 2019 i wręczenie ich prawowitym zwycięzcom. 

KM 60.4/12/2020 22-12-2020 
rozdzielenia konkurencji F1N na dwie "podklasy", tzn. modele ... ze stałą geometrią 
skrzydeł i modele z aktywną klapką … (wnioskodawcy: Waldemar Pakuła i Bartosz Nyk). 

KM 60.5/12/2020 22-12-2020 łączenia 2 zawodów zaliczanych do PP F1N w jeden weekend, ze względu na lokalizację 

KM 60.6/12/2020 22-12-2020 
zmiany kryteriów rankingowych w konkurencji F1E opublikowanych w Załączniku nr 2 
do Regulaminu Kadry Narodowej AP, do stosowania od stycznia 2021 roku. 

KM 60.7/12/2020 22-12-2020 zniesienia zakazu organizowania Pucharów Polski razem z Pucharami Świata 

KM 60.8/12/2020 22-12-2020 
zmiany kryteriów rankingowych w konkurencji F1A,B,C,P opublikowanych w Załączniku 
nr 2 do Regulaminu Kadry Narodowej AP, do stosowania od stycznia 2021 roku. 

KM 60.9/12/2020 22-12-2020 
wniosku Mariusza Wrony dot. wprowadzenia konkurencji P30 dla młodzików, jako klasy 
narodowej. 

KM 61/12/2020 28-12-2020 zatwierdzenia zmian w Wykazie zawodników KN na rok 2021 

KM 62/12/2020 28-12-2020 ogłaszania wyników na wszystkich zawodach rozgrywanych jako OTWARTE 
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3. Przewodniczący Komisji brał udział w posiedzeniach Zarządu AP i odbywał spotkania z SG. 

4. Mimo ograniczeń członkowie KM wizytowali i nadzorowali przebieg organizowanych 

Mistrzostw Polski, a ponadto z upoważnienia Komisji byli osobiście organizatorami wielu 

zawodów Pucharu Polski oraz Mistrzostw Polski. 

5. Asystent TKN ds. F9 i zarazem członek Podkomisji FAI CIAM ds. Dronów  – Przemysław 

Jakubczak uczestniczył w e-posiedzeniu zdalnym podkomisji F9. 

 
B. SUKCESY POLSKICH MODELARZY. 

Niestety w związku z ogólnoświatową pandemią w roku 2020 nie zostały rozegrane żadne 
MŚ czy też ME oraz Puchary Świata. 

1. Wielkim sukcesem jest to, iż udało się rozegrać większość Mistrzostw Polski (m.in. F1 
ABCQ, F1 ABPQ, F2ABC, F3B, F3K, F5B, S, F1A Standard, F2A rodeo). Ponadto rozegrano 
wszystkie zaplanowane zawody Pucharu Polski oraz konsultacje w konkurencjach F1BCQ i 
F1A Std. Ostatecznie odwołane zostały cztery MP. To wielka zasługa trenera, asystentów i 
klubów, które mimo utrudnień zdołały wstrzelić się w czas, kiedy obostrzenia 
epidemiologiczne były zmniejszone. Wszystkim Organizatorom zawodów i osobom 
bezpośrednio zaangażowanym w proces organizacji należą się wielkie słowa uznania. 
Wszyscy zawodnicy z ochotą spotkali się w swoim gronie i uczestniczyli w rywalizacji. 
Wskazuje to na profesjonalne podejście do sportu oraz chęć lepszego przygotowania się 
do, miejmy nadzieję, normalnego następnego sezonu.  

2. Reprezentantka Polski, Milena Bąk (9 lat) zdobyła brązowy medal FAI, w kategorii 
Młodzików w międzynarodowym Konkursie Młodych Artystów FAI. W tym roku 
uczestnicy z całego świata podjęli się interpretacji interesującego tematu „Latanie 
wczoraj i w przyszłości”.  

FAI ogłosiło listę zwycięzców Konkursu Młodych Artystów FAI (FAI YOUNG ARTISTS CONTEST 
2020), międzynarodowego konkursu plastycznego poświęconego sportom lotniczym dla 
młodzieży w wieku od 6 do 17 lat. Z dumą przekazujemy informację, iż reprezentantka Polski 
Milena Bąk (9 lat), uczennica Szkoły Podstawowej w Kłomnicach k/Częstochowy, zdobyła 
brązowy medal FAI, w kategorii Młodzików.  

 

 

https://www.aeroklub-polski.pl/wp-content/uploads/2020/08/FAI-Konkurs-Młodych-Artystow-2020.jpg
https://www.aeroklub-polski.pl/wp-content/uploads/2020/08/FAI-Konkurs-Młodych-Artystow-2020.jpg
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C. AKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA MODELARZY. 
 
1. Uruchomienie nowej strony, Modelarstwo w AP, jako integralnego bloku platformy 

internetowej Aeroklubu Polskiego (z zachowaniem oryginalnej architektury oraz szaty 
graficznej) – co oznacza pełną realizację wniosku Bogdana Wierzby przedstawionego na 
ostatnim Kongresie sprawozdawczo-wyborczym AP. To wyjątkowa zmiana po 5 latach 
prowadzenia starej strony KM przez Bogdana Wierzbę, na zasadzie wolontariatu. 
Docelowo takie rozwiązanie stanowić będzie sprawny kanał komunikacji ze środowiskiem 
i co ważniejsze mocno akcentuje integralność polskiego modelarstwa lotniczego i 
kosmicznego z Aeroklubem Polskim. 

2. Realizacja drugiego ważnego przedsięwzięcia zapowiadanego przez nowo wybranego 
przewodniczącego, tzn. opracowanie nowego Regulaminu współzawodnictwa klubów 
z e-formularzem sprawozdawczym, który pozwoli na kompleksową ocenę działalności 
klubów sportowych. 

3. Opracowanie i / lub nowelizacja wielu regulaminów, w tym: 

3.1. nowy Regulamin Ogólny Zawodów Modeli Latających i Kosmicznych; 
3.2. nowelizacja Załącznika Nr 2 do Regulaminu KN na rok 2020; 
3.3. nowy Regulamin licencjonowania sędziów sportowych AP; 
3.4. nowelizacja Regulaminu przyznawania uprawnień instruktorskich; 
3.5. nowelizacja Regulaminu licencjonowania sędziów; 
3.6. nowy Regulamin szczegółowy Komisji Modelarskiej AP; 
3.7. nowy Regulamin współzawodnictwa klubów i e-Formularza; 
3.8. nowelizacja Regulaminu ogólnego zawodów modeli latających i kosmicznych; 
3.9. nowelizacja Załącznika Nr 2 do Regulaminu KN na rok 2021. 

4. Z inicjatywy ówczesnego sekretarza KM, od roku 2018, kalendarz imprez tworzony jest 
metodą „on-line” bezpośrednio przez zainteresowane kluby. Dzięki temu pozornie drobna 
innowacja w znacznym stopniu ułatwia współpracę między klubami a KM. Jest to 
zdecydowane potwierdzenie, że środowisko modelarzy nadąża za nowoczesną 
technologią i ułatwia pracę wszystkim osobom współpracującym z Trenerem KN oraz 
Asystentami TKN. 

5. U podstaw licznych sukcesów polskiego modelarstwa na arenie międzynarodowej jest 
nieustająca troska KM o współzawodnictwo dzieci i młodzieży (np. cykl zawodów 
regionalnych, ogólnopolskich zaliczanych do Pucharu Polski – w konkurencji modeli 
szybowców halowych F1N, zawody lokalne i MP w konkurencji modeli balonów i 
latawców, jak również w klasach narodowych dedykowanych dla początkujących adeptów 
modelarstwa lotniczego i kosmicznego. 

6. Komisja Modelarska zwraca uwagę nie tylko na zawodników, ale również sędziów, którzy 
stanowią obsługę sportową każdych zawodów krajowych oraz międzynarodowych i są 
odpowiedzialni za zgodność z przepisami. Listę sędziów międzynarodowych koordynuje 
nasz Delegat Marek Dominiak, natomiast w roku bieżącym listę sędziów krajowych 
opracował i aktualizuje członek Komisji - Michał Gryglas. Takie działania ułatwiają 
organizatorom wybór czynnego sędziego z odpowiednimi kwalifikacjami. 

7. Zgodnie z założeniami Komisji Modelarskiej odbył się siódmy kurs instruktorski – w 
systemie hybrydowym. Z ramienia KM koordynatorem kursu był Jerzy Boniecki. Miejmy 
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nadzieję, że pozyskanie nowych wykwalifikowanych fanów naszej dyscypliny sportowej 
zaowocuje zwiększeniem udziału dzieci w zawodach dla nich dedykowanych. 

8. Wśród ważnych zadań Komisji są szkolenia sędziów. W dniach 17-18 września, w Lisich 
Kątach zostało przeprowadzone Szkolenie doskonalące sędziów bezpieczeństwa i oceny 
subiektywnej (S5 i S7). Z ramienia Komisji szkolenie nadzorował Jerzy Boniecki. 

9. Delegat Aeroklubu Polskiego do CIAM FAI – Marek Dominiak współpracował z FAI CIAM 
we wszystkich sprawach bieżących (m.in. pomagał opracowywać wnioski dotyczące zmian 
w przepisach Kodeksu Sportowego, stypendium dla Juniora itp.)  Ponadto uczestniczył w 
corocznym spotkaniu Biura oraz Plenarnym Komisji Modelarstwa Lotniczego i 
Kosmicznego FAI (CIAM e-Plenary Meeting), które odbyło się metodą on-line w 
październiku 2020. 

10. Wiceprzewodniczący i Skarbnik KM – Marek Dominiak w bieżącym roku po raz pierwszy, 
od wielu lat, skrupulatnie sprawdził stan konta KM, wyegzekwował zaległe opłaty „za 
wpis do kalendarza” od nierzetelnych organizatorów zawodów i tym samym stan konta 
jest zgodny i zwiększony o ściągnięte długi. Pozwoli to na lepsze dofinansowanie 
kolejnych imprez oraz zakup niezbędnego sprzętu dla modelarzy. 

11. Członkowie Komisji: Jerzy Boniecki, Marek Dominiak, Wojciech Lesiuk i Bogdan Wierzba 

uczestniczyli w przygotowaniach do Mistrzostw Świata FAI Modeli Latających na Uwięzi - 

Włocławek 2020. Mistrzostwa te zostały przeniesione na rok 2021 z powodu pandemii. 

Przygotowania zawieszono w kwietniu 2020 i wznowiono po koniec roku. Liderem tej 

grupy organizacyjnej jest Marek Dominiak (Contest Director) odpowiedzialny za cały 

proces przygotowań imprezy oraz jej przeprowadzenie zgodnie z Kodeksem Sportowym 

FAI. Aktualne dane o imprezie można znaleźć na oficjalnej stronie mistrzostw: www.cl-

f2abcd-wchs2020.pl. Miejmy nadzieję, iż uda się ja rozegrać w sierpniu 2021 roku. 

12. W związku z tym, iż nie odbyło się wiele imprez głównych typu Mistrzostwa Świata i 
Mistrzostwa Europy, modelarze otrzymali bardzo duże wsparcie finansowe w zakresie 
zakupu sprzętu. Miejmy nadzieję, że pomoże to w osiąganiu jeszcze większych sukcesów 
w następnym roku sportowym. 

13. Opiekowanie się mikrobusem służbowym FORD przez Norberta Suwałę (dbałość o stan 
techniczny pojazdu, przeglądy rejestracyjne i garażowanie). 

14. Powołanie zespołu ekspertów technicznych KM do współpracy z ULC w sprawach 
nowych przepisów unijnych dotyczących wykonywania lotów bezzałogowymi statkami 
powietrznymi, w unijnej przestrzeni powietrznej. Należy podkreślić, że są to przepisy 
skomplikowane i napisane językiem prawniczym, co oznacza, że współpraca zespołu 
ekspertów z ULC będzie wymagała większego zaangażowania. Nowe przepisy unijne, ze 
względów bezpieczeństwa, musimy traktować, jak pewnego rodzaju „kodeks o żegludze 
powietrznej” do przestrzegania przez wszystkich użytkowników, modelarzy także. 

15. Współpraca KM z klubami sportowymi (np. udzielanie zgody na organizację kursów 
instruktorskich, czy też udzielanie konsultacji przy budowie toru modelarskiego w 
Gliwicach).  

16. W okresie sprawozdawczym członkowie KM wspierali bieżące funkcjonowanie Działu 
Sportowego Aeroklubu Polskiego, między innymi w sposób jak niżej: 

http://www.cl-f2abcd-wchs2020.pl/
http://www.cl-f2abcd-wchs2020.pl/
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 opracowanie i koordynowanie kalendarza imprez modelarskich liczącego około 140 
zawodów,  

 wizytowanie zawodów, w miarę możliwości czasowych,  

 prowadzenie rankingów i opracowanie projektu Kadry Narodowej na rok 2021,  

 koordynowanie – wspólnie z Asystentami TKN, wszystkich spraw związanych z Kadrą 
Narodową i reprezentacjami na MŚ i ME, 

 opracowywanie planu zadań na rok 2020 wraz z późniejszymi zmianami, 

 opracowanie algorytmu do podziału środków finansowych po odwołanych imprezach 
głównych, a przeznaczonych na zakupy sprzętu sportowego i specjalistycznego,  

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

 ustalenie i zatwierdzenie kierowników ekip na MŚ i ME,  

 przygotowanie i realizacja zakupu sprzętu i wyposażenia dla Kadry Narodowej,  

 wprowadzenie do stosowania nowoczesnego sprawozdania sportowego z zawodów  
(z listami rozwijalnymi ułatwiającymi szybką edycję). To ważny dokument sędziego 
głównego, zawierający szereg informacji o przestrzeganiu procedur regulaminowych. 
Inicjatorem był Kol. Marek Dominiak. 

 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 i sędziów oraz ewidencjonowanie uprawnień, 

17. 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. Najlepszym potwierdzeniem dobrej współpracy jest pełna 
realizacja Kalendarza imprez sportowych i przedsięwzięć szkoleniowo-organizacyjnych 
(które udało się zrealizować pomimo pandemii) oraz realizacja zakupów sprzętu 
sportowego i specjalistycznego, co było przedsięwzięciem na niespotykaną dotychczas 
skalę. Trzeba pamiętać, że Mistrzostwa Polski, Puchary Polski, zgrupowania KN oraz 
kursy i szkolenia, są zwykle zadaniami dotowanymi. Ich terminowe rozliczanie także 
wymaga dobrej współpracy, którą mamy i bardzo cenimy. 

18. Komisja dobrze ocenia współpracę z Sekretarzem Generalnym Aeroklubu Polskiego – 
Dyrektorem Zarządzającym, jak również z Zarządem AP. 

19. Należy również uświadomić wszystkich, że paca w Komisji Modelarskiej to nie tylko 
zaszczyt, ale również obowiązek, który nie wiąże się z gratyfikacją finansową. Gdyby nie 
zaangażowanie ”fanatyków” sportu modelarskiego w postaci członków KM, osób 
współpracujących, asystentów oraz Trenera Kadry Narodowej, sytuacja polskiego 
modelarstwa byłaby mocno skomplikowana i utrudniona. 

Mamy nadzieję, że wszystkim nam starczy sił do jeszcze lepszej pracy w nowym roku a 
modelarze pokażą prawdziwą moc na arenie krajowej i międzynarodowej. 
 

Oprac. sprawozdania: 
Ewa Dudziak-Przybytek 
Sekretarz Komisji Modelarskiej AP 
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE KM 
INFORMACJA O STANIE FINANSÓW NA SUBKONCIE KOMISJI MODELARSKIEJ AP 

za rok 2020  

 

1. Informacja wstępna 

Od 1 sierpnia 2018 roku do dnia dzisiejszego 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 ten jest aktualizowany co miesiąc, przez Skarbnika KM, na podstawie otrzymywanych 

wyciągów bankowych. 

 

2. Finanse koncie KM AP w okresie od 01-01-2020 do 31-12-2020:  

K
O

LU
M

N
A

 

NAZWY KONT 

SALDO 

 

(PLN) 

INFORMACJA DODATKOWA 

 
Saldo wejściowe na dzień 01-01-

2020 
21 518,53  

K9 Kalendarza MLiK AP - wpisy 10 450,00 
Łącznie z zaległymi za 2019.  

Brak kwoty 100 PLN za 2 zawody do PP. 

K10 Kalendarza CIAM FAI -wpisy 840,00 Korekty i zaległości za 2019 

K11 Sprzęt KN – operacje własne 47738,26 Wpłaty własne i sponsorskie 

K11

A 
Sprzęt KN – obciążenia 52211,99 Obciążenia udziałem własnym 

K12 MŚ i ME - udział 1043,88 Z nadpłatami na udział w 2021 

K13 Odpisy podatkowe 0,00  

K14 Koszty Delegata FAI CIAM 0,00 
Brak wyjazdu na spotkanie plenarne 

2020 

K15  Inne 209,58  

K18 MP - koszty 0,00  

K19 Odznaki i dyplomy opłaty 0,00  

K20 
Sprzęt KM - koszty użytkowania 

pozostałe 
0,00  

K21 
Sprzęt KM - koszty użytkowania 

FORDA 
-3523,54  

K22 Utrzymanie strony internetowej  -370,00 
Ostatni koszt za obsługę (lecz nieprowadzenie) 

już zlikwidowanej starej strony internetowej  

K23 
Kursy doskonalących sędziów 

MLiK  
0,00  
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K24 Kursy instruktorów MLiK III klasy 940,0  

K25 Kursy doskonalące instruktorów  -2486,74  Zaległe kilometrówki za 2019 

K26 Obsługa prawna 0,00  

K27 Dojazdy na ZAP 0,00  

K28 Polisy 0,00  

K29 Uprawnienia sędziowskie 970,00  

 
Saldo końcowe na dzień 31-12-

2020 
25 517,98  

 

3. Informacje końcowe 

a. W roku 2020 z uwagi na COVID-19 nie zrealizowano żadnych wyjazdów na MŚ i ME. 
b. W roku 2020 z uwagi na COVID-19 zrealizowano i rozliczono wybrane (tylko te, 

które udało się zorganizować) treningi KN i Mistrzostwa Polski dofinansowane przez 
MS.  

c. Skarbnik wyegzekwował od organizatorów zawodów należnych kwot za wpisy do 
kalendarza AP i FAI CIAM za 2019 rok za wyjątkiem dwóch wpisów za PP 2019.  

 

Za zgodność: 

Marek Dominiak 

Skarbnik Komisji Modelarskiej AP, 

20-01-2021 

 

 

 
 

 
 

 

Sekretarz KM AP 
Ewa Dudziak-Przybytek 

 

Przewodniczący KM AP 
Bogdan Wierzba 

 


