
Warszawa, dn. 20.01.2014 

 

Uchwała KS nr 1/20/01/2014 

 

 

 

 Po dyskusji prowadzonej w dniach 15.01 - 20.01.2014r. i przeprowadzeniu głosowania 

korespondencyjnego zakończonego w dniu 20.01.2014 roku, członkowie Komisji 

Szybowcowej AP podjęli decyzję w sprawie rekomendacji zakupu szybowca ze środków 

Ministerstwa Sportu i Turystyki.  

 Komisja Szybowcowa rekomenduje zakup szybowca niezbędnego do treningów i 

startów Kadry Narodowej: 

 klasa: FAI dwumiejscowa 20m, 

 typ: Arcus T, 

 produkcja: Schempp-Hirth (Niemcy), 

 wózek transportowy Cobra prod. Spindelberger, 

 koszt zakupu: 169 605 € netto, 

 udział własny: 30%. 

 

Uzasadnienie: Klasa dwumiejscowa 20m jest stosunkowo nową klasą w zawodach 

organizowanych przez FAI. Zawody rangi Mistrzostw Świata po raz pierwszy będą 

rozgrywane w roku 2014 w Rayskala (Finlandia). Zawody rangi Mistrzostw Europy, w tej 

klasie, są rozgrywane od 2009 roku. Po raz pierwszy miały miejsce w Pociunai (Litwa), na 

których polska załoga zdobyła złoty medal i tytuł Mistrzów Europy. 

Szybowiec Arcus T produkcji Schempp-Hirth jest uważany za najlepszą na świecie 

konstrukcję w tej klasie, co daje gwarancję równorzędnego konkurowania z załogami z 

innych krajów. Oprócz startów na zawodach najwyższej rangi szybowiec będzie służył 

członkom Kadry Narodowej do realizacji planów treningowych. Możliwość odbywania 

treningu w załodze dwuosobowej daje dodatkowy, nieoceniony element dydaktyczny, 

wymiany doświadczeń i przekazywania wiedzy. 

 

Szczegółowe wyniki głosowania znajdują się w „Protokole nr 1/20/01/2014 głosowania 

korespondencyjnego”. 

 

Za realizację uchwały odpowiada: Marek Szumski. 

 

Uchwała wchodzi w życie w dniu 20 stycznia 2014 roku. 

 

 

Warszawa, 20.01.2014r.     Przewodniczący Komisji Szybowcowej  

  Marek Szumski   

w sprawie rekomendacji zakupu szybowca ze środków MSiT 

 



KOMISJA SZYBOWCOWA AP 

PROTOKÓŁ KS nr 1/20/01/2014 GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO 

przeprowadzonego w terminie 20.01.2014 r. 

Głosowanie w sprawie: 

  Uchwała KS nr 1/20/01/2014 

 - rekomendacji zakupu szybowca ze środków 

MSiT, cel - zakup sprzętu niezbędnego do 

treningów i startów kadry narodowej 
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 Rekomendacja zakupu szybowca Schempp-Hirth Arcus T 
    

      

  

"za" "wstrzymał się" "przeciw" 

    

  
  

  

  Marek Szumski   X         

  Mateusz Siodłoczek X           

  Piotr Jarysz       X     

  Bogdan Kraśkiewicz   X         

  Jacek Bogatko   X         

                      

  Podsumowanie 1 3 0 1     

  Wynik głosowania "ZA"     

                          

  Uzasadnienie lub uwagi   

  - -   

                          

  
Głosowanie jest ważne. Uchwała KS nr 1/20/01/2014 została przyjęta. 
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