REGULAMIN
przyznawania uprawnień instruktora modelarstwa lotniczego i kosmicznego
Aeroklubu Polskiego – Polskiego Związku Sportowego.
Zatwierdzony uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego NR: 265/XIX/2015 z dnia 6.11.2015 r.
Podstawa Prawna:
 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)
 Statut Aeroklubu Polskiego
 Kodeks Sportowy FAI

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Aeroklub Polski z mocy ustawy posiada status Polskiego Związku Sportowego w zakresie
sportu lotniczego i jest jedynym podmiotem uprawnionym do przyznawania uprawnień
instruktora w dyscyplinie sportu lotniczego, którą jest modelarstwo lotnicze i kosmiczne,
zwane w dalszej części „modelarstwem”.
2. Aeroklub Polski – Polski Związek Sportowy, w dalszej części zwany też AP, odgrywa
wiodącą rolę w kraju, w rozwoju sportu lotniczego, w tym dyscypliny modelarstwo lotnicze
i kosmiczne.
3. Zorganizowane zajęcia w zakresie modelarstwa, w klubach sportowych uczestniczących
we współzawodnictwie organizowanym przez AP, może prowadzić wyłącznie trener lub
instruktor sportu w rozumieniu ustawy.
4. Do zadań trenera lub instruktora modelarstwa należy oprócz prowadzenia zajęć, o których
mowa w pkt. 3, przekazywanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu
treningu i współzawodnictwa sportowego w modelarstwie.
5. Dokumentem potwierdzającym przyznanie uprawnień instruktora modelarstwa jest
Dyplom Instruktora Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego z określonymi uprawnieniami,
nadany przez Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego.
6. W celu rozwoju szkolenia młodzieży w modelarstwie lotniczym i kosmicznym,
podniesienia poziomu szkolenia i sportu, szczególnie w zakresie nowych konkurencji,
wprowadza się „Regulamin przyznawania uprawnień instruktora modelarstwa lotniczego
i kosmicznego” zwany dalej „Regulaminem”.
7. Regulamin ustalany jest zgodnie z wyżej wymienioną podstawą prawną.
8. Regulamin stosuje się do osób prowadzących zajęcia z zakresu budowy i eksploatacji
modeli lotniczych i kosmicznych, zgodnie z definicją kodeksu sportowego FAI.
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9. Za przestrzeganie niniejszego Regulaminu odpowiada Sekretarz Generalny Aeroklubu
Polskiego, w dalszej części regulaminu zwany też „Dyrektorem”, w porozumieniu
z Trenerem Kadry Narodowej i Komisją Modelarską AP.
10. Przyjęcie i wprowadzanie zmian do niniejszego Regulaminu następuje na mocy
uchwały Zarządu AP.

§2
ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA UPRAWNIEŃ INSTRUKTORA
1. Uprawnienia instruktora modelarstwa lotniczego i kosmicznego, zwane w dalszej części
uprawnieniami instruktora, przyznaje Dyrektor na wniosek osoby zainteresowanej.
1.1

Wniosek osoby, która ukończyła kurs instruktorski potwierdza Przewodniczący Komisji
Modelarskiej AP.

1.2. W pozostałych przypadkach wniosek musi być potwierdzony przez macierzysty klub.
2. Uprawnienia instruktora mogą być przyznane osobie spełniającej podstawowe warunki
określone w art. 41 ust. 3 ustawy o sporcie, tj.:
2.1. ukończyła 18 lat;
2.2. posiadają co najmniej średnie wykształcenie;
2.3. posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania
zadań instruktora sportu;
2.4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym
mowa w art. 46–50 przywołanej ustawy.
3. Warunki pozostałe, jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o przyznanie uprawnień:
3.1. złożenie oświadczenia o prowadzeniu lub zamiarze prowadzenia zorganizowanych
zajęć modelarstwa (z podaniem nazwy klubu) – dotyczy osób występujących
o przyznanie uprawnień Instruktora klasy III;
3.2. oświadczenie o posiadaniu ważnej na dany rok licencji sportowej FAI – dotyczy
ubiegających się o przyznanie uprawnień instruktora klasy II, I i Mistrzowskiej.
Uprawnienia te są ważne tylko w przypadku posiadania ważnej na dany rok licencji
sportowej FAI.

§3
RODZAJE UPRAWNIEŃ INSTRUKTORA I WARUNKI ICH UZYSKANIA
1. Rozróżnia się następujące rodzaje uprawnień instruktora:
1.1

Instruktor modelarstwa klasy III;

1.2. Instruktor modelarstwa klasy II;
1.3. Instruktor modelarstwa klasy I;
1.4. Instruktor modelarstwa klasy Mistrzowskiej;
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2. Uprawnienia instruktora klasy III zdobywa się po ukończeniu kursu instruktorskiego,
według programu zatwierdzonego przez Dyrektora i zdaniu egzaminu z wynikiem
pozytywnym.
3. Uprawnienia instruktora klasy II nadaje się instruktorowi III klasy, którego wychowanek
zdobędzie miejsca 1-5 na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, Mistrzostwach
Polski Juniorów lub Mistrzostwach Polski.
4. Uprawnienia instruktora klasy I nadaje się instruktorowi II klasy, którego wychowanek
zdobędzie medal na Mistrzostwach Polski lub medal zespołowy na Mistrzostwach Świata
lub Mistrzostwach Europy.
5. Uprawnienia instruktora klasy mistrzowskiej nadaje się instruktorowi klasy I, którego
wychowanek zdobył medal indywidualny na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Europy
Juniorów, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Świata Juniorów, medal w klasyfikacji
generalnej Pucharu Świata lub Światowych Igrzyskach Lotniczych (WAG).
6. Tytuły i stopnie zawodowe instruktora modelarstwa uzyskane przed dniem wejścia w
życie niniejszego regulaminu zachowują swoją ważność.

§4
TRYB PRZYZNAWANIA UPRAWNIEŃ INSTRUKTORA
1. Osoba, która ukończyła kurs instruktorski i ubiega się o przyznanie uprawnień instruktora,
o których mowa w § 3 pkt. 2, składa pisemny wniosek do organizatora kursu, tj. Komisji
Modelarskiej.
1.1. Osoba ubiegająca się o przyznanie uprawnień instruktora, o których mowa w § 3 pkt.
3-5, składa za pośrednictwem macierzystego klubu, pisemny wniosek do Aeroklubu
Polskiego.
1.2. Każdorazowo do wniosku (na obowiązującym druku – Załącznik nr 1 do regulaminu)
należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku i wydanie dyplomu.
2. Wniosek o przyznanie uprawnień instruktora musi także zawierać oświadczenie, o którym
mowa w § 2 pkt. 3.1 lub pkt. 3.2;
3. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania uprawnień instruktora podejmuje Dyrektor
w trybie administracyjnym.
3.1

Dyrektor może odmówić przyznania uprawnień instruktora, jeżeli wnioskodawca nie
spełnił warunków określonych w § 2 i braki nie zostały usunięte mimo wskazania ich
uzupełnienia w określonym terminie;

4. Odmowa przyznania uprawnień instruktora wymaga uzasadnienia.
5. Dyrektor prowadzi ewidencję przyznanych uprawnień instruktora.
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§5
PRAWA I OBOWIĄZKI OSOBY POSIADAJĄCEJ UPRAWNIENIA INSTRUKTORA
1. Osoba posiadająca dyplom instruktora modelarstwa lotniczego i kosmicznego ma prawo
do:
1.1. prowadzenia zajęć szkoleniowych w zakresie modelarstwa lotniczego i kosmicznego;
1.2. udziału we wszystkich formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez AP;
1.3. ubiegania się o wynagrodzenie od klubu sportowego w związku z wykonywaniem
funkcji instruktora;
1.4. opieki sportowej i wychowawczej nad uczestnikami podczas zajęć szkoleniowych,
zawodów sportowych oraz treningów i obozów szkoleniowych;
1.5. czynnego udziału w spotkaniach i dyskusjach na rzecz rozwoju dyscypliny
sportowej, w której prowadzi działalność;
1.6. zgłaszania wniosków, uwag i zastrzeżeń dotyczących pracy Biura AP oraz władz
statutowych AP;
1.7. pełnej i bieżącej informacji dotyczącej:
a) tendencji zmian i rozwoju dyscypliny w kraju i na świecie;
b) możliwości poszerzenia własnych kompetencji i umiejętności;
c) podnoszenia poziomu i rozwoju umiejętności sportowych swoich zawodników.
2. Osoba posiadająca dyplom instruktora modelarstwa lotniczego i kosmicznego ma
obowiązek:
2.1. systematycznie doskonalić własne umiejętności poprzez doszkalanie specjalistyczne,
w ramach corocznych szkoleń, dotyczące modeli wyczynowych w poszczególnych
klasach. Doszkalanie specjalistyczne dotyczy budowy modeli wyczynowych i techniki
startu;
2.2. prowadzić zajęcia szkoleniowe oraz działalność sportową, przestrzegając przepisy
obowiązującego prawa;
2.3. postępować zgodnie ze Statutem Aeroklubu Polskiego, obowiązującymi
Regulaminami AP oraz przepisami Kodeksu Sportowego FAI.
2.4. sprawować pełną i efektywną opiekę nad wychowankami podczas: zajęć
szkoleniowych, treningowych, obozów, wycieczek oraz zawodów sportowych;
2.5. uczestniczyć w konferencjach, szkoleniach specjalistycznych i spotkaniach
instruktorskich organizowanych i finansowanych przez AP;
2.6. zapoznawać się - na bieżąco, z informacjami publikowanymi przez AP;
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§6
TRYB POZBAWIANIA UPRAWNIEŃ INSTRUKTORA
1. Sekretarz Generalny – Dyrektor Aeroklubu Polskiego może zawiesić lub pozbawić
uprawnień instruktora na podstawie formalnego wniosku wraz z uzasadnieniem.
2. Wniosek o zawieszenie lub pozbawienie uprawnień instruktora może złożyć:
2.1. Komisja Modelarska
2.2. Osoba prawna lub fizyczna.
3. Dyrektor, w trybie administracyjnym, podejmuje decyzję o zawieszeniu lub odebraniu
uprawnień bądź o oddaleniu wniosku.
4. Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie do Zarządu AP.
4.1. w przypadku pozbawienia licencji - instruktorowi, którego decyzja dotyczy;
4.2. w przypadku oddalenia wniosku – Komisji Modelarskiej, osobie prawnej lub
fizycznej, która złożyła wniosek.
5. Odwołanie na piśmie z uzasadnieniem można złożyć w ciągu 14 dni od dnia
otrzymania decyzji, do Zarządu AP.
6. Decyzja Zarządu AP jest ostateczna.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Interpretacja regulaminu przysługuje Zarządowi Aeroklubu Polskiego.
2. Wszystkie sytuacje sporne nie mające rozstrzygnięcia w niniejszym regulaminie,
rozpatruje i rozstrzyga Zarząd Aeroklubu Polskiego.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Aeroklubu
Polskiego.
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