
Warszawa, dn. 06.02.2014 

 

Uchwała KS nr 1/06/02/2014 

 

 

 

   

Komisja Szybowcowa tworzy nową funkcję Pełnomocnika Komisji Szybowcowej 

Aeroklubu Polskiego ds. SKNJ - „Manager SKNJ”, delegując tym samym swoje kompetencje 

wynikające z zapisów VII. Regulaminu SKNJ oraz Regulaminu Komisji Szybowcowej. 

 

Szczegółowe kompetencje oraz obowiązki Pełnomocnika Komisji Szybowcowej ds. SKNJ - 

„Manager SKNJ”: 

a) opracowanie kalendarza obozów szkoleniowych i treningowych razem z Trenerem SKJN, 

b) reprezentowanie Komisji Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w rozmowach dotyczących 

sponsoringu SKNJ, 

c) opiniowanie i udział w tworzeniu wniosków dotyczących finansowania treningu SKNJ 

d) opiniowanie składu SKJN, 

e) opiniowanie kandydatów na stanowiska Trenera SKNJ, 

f) współudział w organizacji obozów SKNJ, 

g) aktywna pomoc przy organizacji wyjazdów i pobytu Reprezentacji Juniorów na zawodach 

organizowanych poza granicami Polski, 

h) świadczenie wszelkiej pomocy członkom SKNJ oraz Trenerom w celu realizacji planów 

treningowych i zawodniczych, 

i) świadczenie wszelkiej pomocy juniorom nie będącym członkami SKNJ, 

j) popularyzacja współzawodnictwa sportowego wśród pilotów SKNJ młodych pilotów do 

25 r. ż. w klubach w celu pozyskania nowych członków SKNJ. 

 

Komisja Szybowcowa powierza funkcję Managera SKNJ: Przemysławowi Bartczakowi. 

 

Uzasadnienie: 

Komisja uznała, że wspieranie oraz prawidłowa opieka nad juniorami, a w szczególności nad 

członkami Szybowcowej Kadry Narodowej Juniorów jest jej priorytetowym zadaniem. 

Jednocześnie stwierdziła, że nie jest w stanie skutecznie i efektywnie oraz w sposób ciągły 

zajmować się sprawami SKNJ w związku z tym wyznaczyła osobę, która przejmie te 

obowiązki i kompetencje. 

  

Przy opracowywaniu zakresu kompetencji wzięliśmy pod uwagę szczególności: 

1. Zapis VII Regulamin Szybowcowej Kadry Narodowej Juniorów:  

„1.1 Pilotów SKNJ powołuje na okres roku kalendarzowego Zarząd AP na wniosek 

trenera SKNJ, po zaopiniowaniu przez Komisję Szybowcową AP.” 

2. Zapis Regulaminu Komisji Szybowcowej Aeroklubu Polskiego:  

„6. c)  zgłaszanie i opiniowanie kandydatur na trenerów kadry narodowej oraz innych 

osób funkcyjnych obsługujących daną kadrę narodową.” 

 

w sprawie  

Utworzenia nowej funkcji pełnomocnika Komisji Szybowcowej 

ds. SKNJ - "Manager SKNJ"  

oraz powierzenia tej funkcji Przemysławowi Bartczakowi 



Przemek Bartczak od wielu lat wspierał naszych juniorów oraz Trenera SKNJ organizując 

zgrupowania i obozy a także aktywnie uczestniczył w pozyskiwaniu środków finansowych na 

ich rzecz. 

 

Decyzja została podjęta po  odbyciu konsultacji zarówno z obecnym Trenerem SKNJ 

Przemysławem Piekarskim jak i z Przemysławem Bartczakiem. Obydwaj zadeklarowali chęć 

współpracy. 

 

Szczegółowe wyniki głosowania znajdują się w „Protokole nr 1/06/02/2014 głosowania 

korespondencyjnego”. 

 

Za realizację uchwały odpowiada: Marek Szumski. 

 

Uchwała wchodzi w życie w dniu 06 lutego 2014 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 06.02.2014r.     Przewodniczący Komisji Szybowcowej  

  Marek Szumski   



KOMISJA SZYBOWCOWA AP 

PROTOKÓŁ KS nr 1/06/02/2014 GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO 

przeprowadzonego w terminie 05.02. - 06.02.2014 r. 

Głosowanie w sprawie: 

  Uchwała KS nr 1/06/02/2014 

Utworzenia nowej funkcji pełnomocnika Komisji 

Szybowcowej ds. SKNJ - "Manager SKNJ" oraz 

powierzenia tej funkcji Przemysławowi 

Bartczakowi   
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Utworzenie nowej funkcji pełnomocnika Komisji 

Szybowcowej ds. SKNJ - "Manager SKNJ" oraz 

powierzenia tej funkcji Przemysławowi Bartczakowi 

    

  

  
  

  

"za" "wstrzymał się" "przeciw" 

    

  
  

  

  Marek Szumski   X         

  Mateusz Siodłoczek   X         

  Piotr Jarysz   X         

  Bogdan Kraśkiewicz   X         

  Jacek Bogatko   X         

                      

  Podsumowanie 0 5 0 0     

  Wynik głosowania "ZA"     

                          

  Uzasadnienie lub uwagi   

  - -   

                          

  Głosowanie jest ważne. Uchwała KS nr 1/06/02/2014 została przyjęta.     

                          

  Warszawa, dn. 06.02.2014 . Godzina: 18:00   Protokół sporządził: Mateusz Siodłoczek   

                          

 


