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PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Komisji Modelarskiej w dniach 5-7.11.2021 w Pruszkowie.  
 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Bogdan Wierzba (przewodniczący KM), 
2. Marek Dominiak skarbnik (delegat CIAM FAI), 
3. Ewa Dudziak-Przybytek (sekretarz), 
4. Wojciech Lesiuk, 
5. Norbert Suwała, 
6. Michał Gryglas, 
7. Janusz Zdulski.  

 
Na wstępie Przewodniczący KM Bogdan Wierzba przywitał wszystkich uczestników spotkania 
oraz przedstawił porządek obrad. 

Przedstawione zostały wnioski, które wpłynęły do KM. Rozpatrywanie zostało przełożone na 
termin późniejszy obrad. 

Przewodniczący Bogdan Wierzba złożył obszerne sprawozdanie z działalności  Komisji w roku 
2021. 

Ocenie członków Komisji zostały poddane osoby asystentów trenera KN. W czasie dyskusji 
podkreślano, że trener KN ma prawo powołać na swojego asystenta osobę, która będzie 
kompetentna, zaangażowana i pomocna przy współpracy. Wniosek z dyskusji, to konieczność 
szybkiego reagowania na przypadki niezadowalającej współpracy asystenta z trenerem KN. 
Największe kontrowersje budzi osoba asystenta TKN F1E, który źle wypełnia swoje 
obowiązki. 

Norbert Suwała zwrócił uwagę, że wyniki MP, klasyfikacja końcowa PP oraz ranking za rok 
2021 - w konkurencji F1E, są niezgodne z obowiązującymi przepisami. Uzgodniono, że na 
spotkaniu z Asystentami Marek Łysakowski zostanie zobligowany do poprawienia w/w 
wyników. 

W trakcie dyskusji Przewodniczący wyraził pogląd, że Komisja w miarę upływu czasu 
przestaje być li tylko organem doradczym i opiniotwórczym dla Zarządu AP i w coraz 
większym stopniu realizuje zadania Biura ZAP - jako PZS. Uwzględniając rosnącą liczbę 
wniosków ze strony środowiska, wymagających dyskusji i obsługi administracyjnej, jak 
również malejące możliwości czasowe członków Komisji, koniecznym jest szukanie nowych 
rozwiązań dla sprawniejszego funkcjonowania Komisji.  Przewodniczący podkreślił, że bez 
rozwijania wolontariatu, czy też zlecania określonych prac na zewnątrz, dotychczasowa 
formuła będzie coraz mniej wydolna. W jego ocenie ten problem będzie narastał. 

https://modelarstwo.aeroklub-polski.pl/wp-content/uploads/2020/02/20181027_Protok%C3%B3%C5%82-KM_Rev4.pdf#page=1
https://modelarstwo.aeroklub-polski.pl/wp-content/uploads/2020/02/20181027_Protok%C3%B3%C5%82-KM_Rev4.pdf#page=1
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Kol. Norbert Suwała wskazał na potrzebę zaliczek na zawody organizowane w imieniu Komisji 
Modelarskiej. Podkreślił, że dotychczasowe praktyki, tzn. zakładanie prywatnych pieniędzy 
nie powinno mieć miejsca (czasami są to znaczne kwoty). 

Kolejnym zagadnieniem dyskutowanym podczas posiedzenia był termin zakończenia sezonu. 
Postulowano, żeby z uwagi na starty polskich zawodników w PŚ przesunąć termin na koniec 
roku kalendarzowego, tzn. na 31 grudnia. Po dyskusji postanowiono uzgodnić ten postulat z  
przedstawicielami Działu Sportu AP.  

W dalszej części KM prowadziła ożywioną dyskusję dotyczącą algorytmu. Wypowiedzieli się 
wszyscy członkowie Komisji oraz zmienione zostały procentowe wartości parametrów 
głównych oddziałujących na podział środków. Są wśród nich m.in.: liczba zawodników KN, 
zawody międzynarodowe organizowane w Polsce, zawody krajowe (PP i MP), medale 
zdobyte na MŚ i ME oraz liczba licencji sportowych.   

Marek Dominiak – Skarbnik Komisji Modelarskiej przedstawił sposób monitorowania 
przepływów finansowych na subkoncie Komisji oraz poinformował o stanie konta. To 
autorskie opracowanie jest dokładnym rejestrem wpływów i wydatków, prowadzonym w 
cyklu comiesięcznym – w oparciu o wyciągi bankowe. Dzięki temu rejestrowi Skarbnik może 
bardzo sprawnie nadzorować stan finansów Komisji Modelarskiej. 

Dzień drugi: sobota 06.11.2021 

W obradach nie uczestniczył Michał Gryglas – z powodu ważnych spraw rodzinnych, 
Wojciech Lesiuk dołączył do obrad po przerwie obiadowej. 

Bogdan Wierzba poruszył sprawę „Systemu współzawodnictwa sportowego dzieci  
i młodzieży”, który wymaga gruntownej przebudowy i zasugerował, czy nowelizowany 
system nie powinien obejmować wszystkich kategorii wiekowych (tak mają niektóre PZS). 
Zdaniem Przewodniczącego, „System” nie powinien zawierać jakichkolwiek regulaminów, 
ponieważ to one najczęściej dezaktualizują ten ważny dokument. Kolega Marek Dominiak 
zobowiązał się, że przygotuje wstępne założenia nowego Systemu. 

W dalszej części obrad Komisja zapoznała się z wnioskami formalnymi, które wpłynęły  
w okresie poprzedzającym, bezpośrednio od przedstawicieli klubów sportowych. Lista 
wniosków - poniżej:  

1. Wniosek Radosława Oporowskiego w sprawie zasad punktacji w poszczególnych 
eliminacjach Pucharu Polski kategorii F1. 

2. Wniosek Radosława Oporowskiego w sprawie utrzymania dotychczasowych zasad 
rozgrywania zawodów „Małych Form”  

3. Wniosek Radosława Oporowskiego w sprawie wprowadzenia oficjalnej klasyfikacji 
drużynowej dla poszczególnych klas mistrzowskich i tymczasowych podczas Mistrzostw 
Polski Seniorów oraz Juniorów (F1A,B,C,Q,P).  

4. Wniosek Jerzego Galusa w sprawie zmian w regulaminie konkurencji narodowej A6 
5. Wniosek Asystenta TKN F1E Marka Łysakowskiego o nadanie Brązowej Odznaki Zasłużony 

dla Aeroklubu Polskiego skierowany do poprawy. 

Postanowiono, że wnioski 1-4 zostaną skierowane do Ekspertów w celu uzyskania opinii. 
Wnioskiem nr 5, zajmie się z ramienia Komisji Janusz Zdulski.  

Komisja Modelarska podjęła decyzję dotyczącą opłat za organizację zawodów: opłaty 
pozostają bez zmian. 
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Następnie rozpoczęła się dyskusja nad Regulaminem Ogólnym Zawodów. Bogdan Wierzba 
zaprezentował listę projektowanych zmian, która została jeszcze uzupełniona przez 
pozostałych członków Komisji.  Przewodniczący ma przygotować aktualizację regulaminu do 
dyskusji i zatwierdzenia – tak by został opublikowany na stronie do 15 grudnia br. 

Przewodniczący KM poinformował, że zgodnie z Uchwałą nr KM 60.4/12/2020 miały się 
odbyć trzy imprezy testowe w projektowanej konkurencji narodowej F1N Standard, co było 
warunkiem uznania jej jako konkurencja narodowa. Zgodnie z informacją Asystenta TKN 
Mariusza Wrony, udało się rozegrać dwie. Mimo iż odbyły się tylko 2 edycje zawodów 
„testowych”, Bogdan Wierzba zaproponował, żeby jednak uznać tę klasę. W wyniku 
głosowania F1N standard została zatwierdzona jako klasa narodowa (5 głosów za). 

Norbert Suwała zabrał głos w sprawie F1N. Ponieważ nie ma zawodów PŚ w kategorii F1N to 
KM akceptuje rozgrywanie PP zgodnie z aneksem 2 Kodeksu Sportowego Nr 1 z 2021 r. 

Przewodniczący KM wyjaśnił, że owszem zawodów PŚ w F1N nie ma, ale Regulamin PŚ FAI 
dotyczy całej kategorii F1 – bez wyróżniania poszczególnych konkurencji, zatem dotyczy 
także F1N. 

KM zwróciła szczególną uwagę na zapis w Kodeksie Sportowym FAI: 

Dyskwalifikacja na zawodach – pkt C.19.11d Kodeksu Sportowego FAI (tom CGR): 

Wszyscy zawodnicy używający modelu, wyposażenia lub paliwa niezgodnych pod każdym 
względem z regulaminem zawodów lub niezweryfikowanych przez organizatora zostaną 
zdyskwalifikowani z zawodów. WAŻNE!!! 

Po krótkiej przerwie rozpoczęło się spotkanie Komisji z udziałem zaproszonych gości: 

- Jerzego Makuli - Prezesa AP, 
- Piotra Czarneckiego - Sekretarza Generalnego AP, 
- Barbary Dobrowolskiej z Działu Sportu AP, 
- Jarosława Darskiego z Działu Sportu AP, 
- Adama Paski – Prezesa CSS Leszno. 
 
Zwrócono uwagę na następujące zagadnienia: 

 Realizacja kalendarza imprez i sukcesy modelarzy na arenie międzynarodowej: 
W Buzau (Rumunia) odbyła się jedyna impreza główna, którą udało się przeprowadzić  
w tym sezonie, przy udziale 188 zawodniczek i zawodników z 18 państw. Reprezentacja 
Polski odniosła wielki sukces zdobywając aż 29 medali! Przewodniczący pogratulował 
zawodnikom, instruktorom i trenerom oraz podziękował członkom Komisji za wspólnie 
wypracowaną, kompromisową uchwałę dla wsparcia finansowego tej wyprawy.  

 Krótka prezentacja strony „MODELARSTWO w Aeroklubie Polskim”. Bogdan Wierzba 
podziękował przy okazji przedstawicielom Aeroklubu Polskiego za włączenie na stałe 
strony modelarskiej do platformy internetowej AP i podkreślił, że środowisko ocenia ten 
fakt bardzo pozytywnie. 

 Informacja szczegółowa na temat projektu ROOKIE ogłoszonego przez CIAM FAI wraz  
z prezentacją modelu. Uczestnicy spotkania mieli także okazję dowiedzieć się  
o dwudniowych pokazach i warsztatach modelarskich. Impreza odbywała się  
w ramach wielkiego eventu, tzn. Pikniku 64 Zawodów Gordona Bennetta. To była 
świetna okazja do skutecznej promocji modelarstwa. Wszystko było możliwe dzięki 
pomocy znanych i doświadczonych Kolegów Modelarzy, którym jeszcze raz bardzo 
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dziękujemy. Z ramienia Komisji w organizację imprezy zaangażowali się Kol. Marek 
Dominiak i  Cezary  Janas, a całość koordynował Bogdan Wierzba. 

 Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę przedstawicieli AP na zanikającą rolę Komisji 
Modelarskiej - jako organu li tylko doradczego i opiniotwórczy dla Zarządu AP, na rzecz 
wykonywania coraz większej ilości czasochłonnych opracowań, podczas gdy możliwości 
czasowe działaczy społecznych są ograniczone. Zaznaczył, że deklarowaliśmy się 
pracować społecznie na rzecz środowiska modelarskiego, ale w rozsądnym wymiarze,  
a z roku na rok praca społeczna w Komisji wymaga coraz więcej czasu. Nie jesteśmy 
„nawiedzonymi” i nie chcemy by nasza praca na rzecz środowiska była postrzegana jako 
pewien przejaw frajerstwa. Warto rozważyć wolontariat dla wsparcia pracy Działu 
Sportu, lub umożliwić Komisji zlecanie określonych prac odpłatnie. Dotychczasowa 
formuła będzie coraz mniej wydolna i wskazał, że ten problem będzie narastał. 

 W dalszej części wystąpienia Przewodniczący podziękował Sekretarzowi Generalnemu  
i Zarządowi AP za udzielenie zgody na przeznaczenie środków finansowych uwolnionych 
po odwołanych MŚ i E, na zakupy sprzętu sportowego na potrzeby KN. 

 Pan Prezes i SG przedstawili najnowsze ustalenia dotyczące pomysłu Bogdana Wierzby, 
żeby ankieta członka KN była wypełniana online, jako dokument zintegrowany  
z systemem wydawania licencji. Sekretarz Generalny AP poinformował, że system został 
przetestowany i zacznie funkcjonować już na potrzeby najbliższego sezonu 2022. 

 28 sierpnia 2022 r. minie 90 lat od zwycięstwa Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w 
prestiżowych Międzynarodowych Zawodów Samolotów Turystycznych – Challenge 1932 
w Berlinie. Prezes Adam Paska zwrócił się do modelarzy z apelem o włączenie się  
w imprezę rocznicową i zaprosił do organizowania modelarskich imprez sportowych na 
Lotnisku Leszno. 

Pani Barbara Dobrowolska zwróciła uwagę na zasadność przekazywania wyników z zawodów 
(oryginałów w wersji papierowej) do Działu Sportu. Zasada ta dotyczy: MP, MŚ, ME, PP, PŚ. 

Wpłaty wpisowego (opłat startowych) należy przekazywać na konto AP, w przypadku imprez 
dofinansowywanych, tzn. organizowanych przez osoby wskazane przez Komisję Modelarską. 

Sprzęt zawodników KN: do Działu Sportu należy przekazać protokoły likwidacji środka 
trwałego powyżej 10000 zł, a w przypadku sprzętu o wartości poniżej 10000 zł, wystarczy 
tylko informacja do Działu Sportu. 

Na pytanie, czy wprowadzenie do stosowania numeru identyfikacyjnego FAI ID coś zmieni w 
Regulaminie licencjonowania zawodników AP? Sekretarz Generalny wyjaśnił, że FAI ID 
niczego nie zmienia. 

Sekretarz Generalny podkreślił, że Komisja Modelarska może przeznaczać środki finansowe, 
zgromadzone na własnym subkoncie, na opłatę zadań specjalnych, w tym także, jeśli uzna to 
za konieczne, na zlecanie prac za wynagrodzeniem. 

Ewa Dudziak-Przybytek zwróciła uwagę na sprzeczne zapisy zawarte w Zobowiązaniu (chodzi 
o załącznik przy zgłaszaniu zawodów do AP). 

Spotkanie Komisji Modelarskiej z Asystentami Trenera Kadry Narodowej ds. 
poszczególnych kategorii z udziałem przedstawicieli władz Aeroklubu 
Polskiego i zaproszonych gości z Biura ZAP.  
(6-7.11.2021)  



Strona 5 z 6 
 

 Jednym z ważnych tematów spotkania była ocena sezonu sportowego 2021 oraz wyniki 
zawodników klasy S na Mistrzostwach Świata w Buzau. Przebieg mistrzostw omówiła 
Ewa Dudziak-Przybytek pełniąca funkcję sędziego bezpieczeństwa na tej imprezie. 

 Informacja Przewodniczącego KM na temat Projektu ROOKIE ogłoszonego przez CIAM 
FAI. którego celem jest zachęcenie dzieci (do 14 lat) do fascynacji lotnictwem w 
interaktywny sposób i przez zabawę. Założenie jest proste: dzieci będą budowały model 
samolotu ROOKIE i uczyły się latać. Powstała strona internetowa dedykowana dla 
szkół, klubów i osób indywidualnych, zawierająca wiele informacji o projekcie oraz 
instrukcję jak zrobić i latać modelem Rookie. Najważniejsze informacje o projekcie 
ROOKIE zostały już opublikowane na stronie Modelarstwo w AP i będą uzupełnione. 

 Informacja dotycząca strony Modelarstwo w AP. Prezes AP wyraził bardzo pozytywną 
opinię n/t naszej strony. 

 Sprawozdanie Delegata Marka Dominiaka. Ten obszerny dokument prezentowany jest 
na stronie modelarskiej i wszystkie ważne fragmenty sprawozdania są od razu w sposób 
innowacyjny tłumaczone na język polski. 

 Propozycja Prezesa CSS Leszno - Adama Paski dotycząca możliwości organizowania 
zawodów sportowych na terenie lotniska w Lesznie. 

 Przedstawione zostały wyniki pracy KM w roku 2020: 3 spotkania on-line, uchwały, 
opracowanie algorytmu podziału środków z Ministerstwa, opracowane regulaminy. 

 Sekretarz Ewa Dudziak-Przybytek zapoznała członków spotkania z wynikami obrad  
w dniu poprzedzającym spotkanie. 

 Po burzliwej dyskusji i po konsultacji z przedstawicielami Działu Sportu, przegłosowano 
sprawę dotyczącą długości sezonu: sezon będzie trwał do 30 listopada. Na 5 członków 
Komisji obecnych na sesji przedpołudniowej, 5 głosowało ZA. 

 Zasady planowania zamierzeń sportowych i szkoleniowych omówił Janusz Zdulski. 

 W temacie dotacji ze środków Ministerstwa Sportu oraz trybu ich rozliczania, 
Przewodniczący poinformował, iż dotacje przyznawane są na przygotowania i udział 
reprezentantów Polski w mistrzostwach Świata i Europy, w tym także udział KN 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. 

 Jarosław Darski i Barbara Dobrowolska omówili zasady rozliczania zamierzeń 
dofinansowywanych z MKDNiS, wzory dokumentów, omówienie najczęstszych 
powtarzających się nieprawidłowości. 

 W trakcie szkolenia miało miejsce połączenie za pomocą komunikatora ZOOM  
z członkiem KM Cezarym Janasem i informacja na temat projektowania zmian w Ustawie 
Prawo Lotnicze. Organizacja zawodów z kalendarza AP po wejściu w życie nowych 
przepisów od stycznia 2023 roku. 

 Przemysław Jakubczyk wypowiedział się na temat dronów i przepisów zawartych  
w nowej Ustawie. 
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 W imieniu Komisji Norbert Suwała poinformował Marka Łysakowskiego, że wyniki MP, 
klasyfikacja końcowa PP oraz ranking za rok 2021 - w konkurencji F1E, są niezgodne z 
obowiązującymi przepisami i muszą być poprawione. 

 Omówiono propozycje TKN  Jerzego Bonieckiego dotyczące składu Kadry Narodowej. 

 Marek Dominiak przekazał informacje CIAM dotyczące rozgrywania przyszłorocznych 
zawodów sportowych. Omówiona została sprawa dotycząca sędziów na liście FAI oraz 
liście polskich sędziów. 

 Przewodniczący Bogdan Wierzba przypomniał i omówił zasady kwalifikacji do KN  
w modelarstwie lotniczym i kosmicznym. Podkreślił też, że dokumenty związane  
z zawodami, tzn. biuletyn organizacyjno-sportowy, wyniki, protokół z zawodów, 
zwłaszcza tych dofinansowywanych z Ministerstwa - muszą być opracowywane zgodnie 
z Regulaminem ogólnym zawodów. Zaapelował, żeby wyniki przysyłane m.in. do 
zamieszczenia na stronie nie były oddzielnymi plikami, tylko jednym plikiem PDF  
i powinny być starannie opracowane. Są organizatorzy, którzy „wyjmują” arkusze z 
laptopa i przysyłają wyniki na ponad 20 stronach, a wystarczy poświęcić nie więcej jak 
godzinę i uzyskujemy plik np. 8-stronicowy. Prowadzący stronę nie będzie godzinami 
poprawiał nieprzygotowanych plików. 

 Omówiony został projekt kalendarza imprez w roku 2022. 

 Barbara Dobrowolska omówiła raz jeszcze zasady dotyczące opłat za zawody 
organizowane z finansowaniem Ministerstwa oraz bez finansowania. 

 

Niedziela 07.11.2021 r. 
 

 Janusz Zdulski omówił sprawy związane z ubezpieczeniem OC i NNW w modelarstwie 
dotyczące zawodników, w tym członków KN; dotyczące organizatora zawodów; 
wolontariuszy zaangażowanych przy organizacji; dotyczących Klubów Sportowych. 

 Marek Dominiak przedstawiał informację o nowej konkurencji F3-RES. Uczestnicy 
zapoznali się z regulaminem i KM zaleca odbycie co najmniej 3 zawodów w celu 
zatwierdzenia jako klasa narodowa. 

 W dalszej części omówione zostały zasady podnoszenia uprawnień sędziowskich oraz 
wpisywanie sędziów na Listę Sędziów w każdym roku. 

 Omówione zostały zasady organizacji Kursów instruktorskich.  

 Przewodniczący Bogdan Wierzba omówił sprawy dotyczące współzawodnictwa klubów, 
tzn. nowy (od ub. roku) Regulamin współzawodnictwa oraz e-formularz sprawozdawczy, 
czyli arkusz xls, który po wprowadzeniu danych sprawozdawczych automatycznie wylicza 
liczbę punktów do tego współzawodnictwa. 

 Przewodniczący podziękował wszystkim uczestnikom za obecność, aktywny udział w 
pracach na rzecz modelarstwa. 

Na tym zamknięto posiedzenie KM i spotkanie z asystentami TKN zakończono. 
 

 
Opracowała Ewa Dudziak-Przybytek 
Sekretarz Komisji Modelarskiej Aeroklubu Polskiego  


