
 

FORMULARZ ZGODY NA KANDYDOWANIE                                                                                 
NA PRZEWODNICZĄCEGO                                                                 

KOMISJI SPECJALNOŚCIOWEJ                                AEROKLUBU 
POLSKIEGO 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aeroklub Polski dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru Komisji 
Specjalnościowych AP (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. 2018 r. poz. 1000)." 
Zostałem powiadomiony, że administratorem danych jest Aeroklub Polski, z siedzibą w Warszawie, 02-148  ul. Komitetu Obrony Robotników 39, adres e-mail: 
biuro@aeroklubpolski.pl  oraz, że mam prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody musi być złożone na piśmie, 
opatrzone własnoręcznym podpisem i datą oraz dostarczone do Biura Aeroklubu Polskiego. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Warszawa, dn. 17 sierpnia 2022 r. 
miejscowość i data 

Bogdan WIERZBA 
imię i nazwisko 

bogdan.wierzba@bemowskie.pl 
e-mail 

519-047-135 
      telefon 

    

   Aeroklub Polski 
                      Ul. Komitetu Obrony Robotników 39 

    02-148 Warszawa 
        

 Zgodnie z Regulaminem Komisji Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego 

ja niżej podpisany Bogdan WIERZBA 
 imię i nazwisko 

wyrażam zgodę na kandydowanie 

na Przewodniczącego Komisji MODELARSKIEJ Aeroklubu Polskiego. 

  nazwa komisji
  

i oświadczam, że jestem członkiem stowarzyszonym Aeroklubu Polskiego, zgodnie  

z §11 ust. 3 Statutu Aeroklubu Polskiego.  

                  Jednocześnie wypełniając zapisy Regulaminu Komisji Specjalnościowych 

Aeroklubu Polskiego prezentuję program działalności i propozycję ilościowego  

 składu Komisji                 MODELARSKIEJ Aeroklubu Polskiego. 

 nazwa komisji 
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Zgodnie z §7 pkt. 2 Regulaminu Komisji Specjalnościowych Aeroklubu 

Polskiego, jako kandydat na Przewodniczącego Komisji  

MODELARSKIEJ 
Aeroklubu Polskiego, proponuję 

nazwa komisji   

następujący skład ilościowy Komisji: 

 

Przewodniczący, Sekretarz, Skarbnik plus 5 członków Komisji Modelarskiej. 
Razem - 8 osób. 

 
 
 

 

 

 
Podpis 
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                Zgodnie z §7 pkt. 2 Regulaminu Komisji Specjalnościowych Aeroklubu 

Polskiego, jako kandydat na Przewodniczącego Komisji  

MODELARSKIEJ 
Aeroklubu Polskiego, 

nazwa komisji   

przedstawiam poniżej program działalności Komisji na rzecz rozwoju naszej 

dyscypliny 

   
Podpis 

 

PROGRAM 

1. Popularyzacja modelarstwa w szkołach – zwłaszcza w klasach I-III 

a) powołanie Podkomisji ds. popularyzacji modelarstwa. Głównym celem nowej 
podkomisji będzie promocja i rozpowszechnianie projektów dedykowanych dla 
małych dzieci, do realizacji w formie warsztatów prowadzonych w salach 
lekcyjnych w szkołach. Idealnym przykładem jest projekt FAI CIAM Rookie. Z 
mojej inicjatywy Aeroklub Polski, jako pierwszy NAC na świecie, przystąpił do 
tego projektu. Aktualnie w kilkunastu klubach są prowadzone tego rodzaju 
warsztaty dla dzieci z wykorzystaniem zestawów modelu Rookie, w oryginalnym 
„aeroklubowym” malowaniu. 

b) organizowanie specjalnych kursów instruktorskich – przeznaczonych dla 
nauczycieli w zakresie prostych form modelarstwa (latawce, balony i szkolne 
modele halowe)     

2. Szkolenie podstawowe 

a) usprawnienie szkolenia podstawowego, między innymi poprzez gruntowną 
nowelizację dotychczasowego „Systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i 
młodzieży”. 

b) pozyskiwanie sponsorów – m.in. dla wsparcia sprzętowego zawodników - 
Juniorów 

c) popularyzacja nowoczesnych konkurencji modelarstwa – między innymi przez 
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promocję nowej i relatywnie taniej konkurencji F3 RES, tj. modeli szybowców RC 
typu o klasycznej konstrukcji drewnianej. Ze względu na przyjęte w regulaminie 
ograniczenia dotyczące charakterystyki modelu, jego budowy i wyposażenia, 
udział w zawodach jest możliwy przy stosunkowo niskich kosztach i średnich 
umiejętnościach. Nowa konkurencja F3 RES, to świetne wprowadzenie do 
zawodów modeli zdalnie sterowanych. F3 RES powinna być dostępna dla osób w 
każdym wieku. Jednym z kluczowych aspektów jest inspirowanie młodych 
modelarzy (latających rekreacyjnie) oraz integrowanie ich ze społecznością 
zawodników. 

d) stwarzanie warunków dla uprawiania modelarstwa amatorskiego (rekreacyjnego), 
między innymi przez organizowanie zawodów dla osób bez licencji sportowej FAI – 
także w obszarach wiejskich i małych miejscowościach. 

3. Doskonalenie dotychczasowego systemu szkolenia w klasach mistrzowskich  
i ścisła realizacja systemu – zgodnie z obowiązującymi regulaminami. 

4. Większa dbałość o przygotowanie Reprezentantów Polski do udziału w MŚ i ME 
(obozy, treningi oraz konsultacje), ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia 
sprzętowego dla Juniorów oraz dofinansowania wyjazdów ekip mających realne 
szanse medalowe. 

5. Aktywizacja Klubów Sportowych w zakresie szerokiego udziału w całorocznym 
współzawodnictwie klubów, według zasad określonych w znowelizowanym 
regulaminie (m.in. z wykorzystaniem e-Formularza automatycznie naliczającego 
liczbę punktów do końcowego rankingu klubów sportowych). Wdrożenie działań 
motywacyjnych zachęcających wszystkie licencjonowane kluby sportowe do 
udziału w ogólnopolskim współzawodnictwie klubów. 

6. Organizacja szkoleń dotyczących implementacji przepisów UE do ustawy Prawo 
lotnicze. 

7. Organizacja szkoleń w zakresie możliwości uzyskania dotacji bezpośrednio przez 
zainteresowane Kluby Sportowe - z budżetu państwa (np. z MSiT, MEN, MON) lub 
budżetów regionalnych instytucji samorządowych oraz prawidłowego rozliczania. 

8. Intensyfikacja szkolenia kadr na potrzeby modelarstwa lotniczego i kosmicznego 
(trenerów, instruktorów i sędziów sportowych). 

9. Reaktywacja Podkomisji ds. dronów. 

10. Działania mające na celu wprowadzenie przedstawicieli AP do podkomisji CIAM 
FAI,  w których brakuje polskiego przedstawiciela. 

11. Zwiększenie aktywności Komisji Modelarskiej w pracach związanych z 
organizacją w Polsce kolejnych MŚ, ME i zawodów międzynarodowych. 

12. Organizacja szkoleń w powyższym zakresie, obejmujących zagadnienia 
decydujące o sukcesie imprezy, w tym m.in.: 
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a) harmonogram prac organizacyjnych, 
b) pozyskiwanie wolontariuszy, 
c) struktura kierownictwa imprezy, 
d) sprawne biuro zawodów, 
e) prawidłowy preliminarz imprezy, 
f) umowa z AP, 
g) umowy sponsorskie (sponsoring rzeczowy i / lub finansowy), 
h) wnioski o dofinansowanie przez instytucje publiczne, 
i)   rozliczanie dotacji. 

13. Wymiana doświadczeń i współpraca z innymi komisjami specjalnościowymi 
(między innymi w zakresie promocji sportu lotniczego). 

14. Pozyskiwanie nowych osób - kompetentnych i chętnych do działalności 
społecznej w Komisji Modelarskiej, obu podkomisji lub w Grupie Ekspertów FAI. 

 

                                                 Bogdan WIERZBA 

  
 

 

 


