
Warszawa, dn. 22.12.2014 

 

Uchwała KS nr 1/22/12/2014 

 

 

 

  

Komisja Szybowcowa AP postanawia środki sponsorskie w wysokości 20 000 PLN 

przydzielone uchwałą Zarządu AP nr 91/49/XIX/2014 przeznaczyć na dofinansowanie zakupu 

wyposażenia szybowców podnoszących bezpieczeństwo. W tym celu uruchamia ogólnopolski 

program „Bezpieczniej pod Cumulusem”. Regulamin programu stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

Uzasadnienie: 

Komisja Szybowcowa Aeroklubu Polskiego podejmuje szereg działań w celu zwiększenia 

bezpieczeństwa lotów szybowcowych. W ostatnim czasie działania te koncentrują się  

głównie na aspekcie wyeliminowania zderzeń szybowców w powietrzu. Efektem są lub 

będą zmiany regulaminowe, a w nich między innymi wprowadzenie obowiązku 

wyposażenia szybowców startujących w zawodach w urządzenia antykolizyjne FLARM 

oraz wariometry akustyczne.  

 

W celu ułatwienia zawodnikom oraz klubom sportowym nabycia urządzeń FLARM oraz 

wariometrów akustycznych KS wdraża Program „Bezpieczniej pod Cumulusem”. W 

ramach Programu KS organizuje i przeprowadza zakup grupowy określonych urządzeń 

połączony z dotacją ze środków własnych KS. W efekcie umożliwi to znaczne obniżenie 

kosztów zakupu urządzeń, ułatwi ich wdrożenie i podniesie poziom bezpieczeństwa w 

powietrzu. 

 

Szczegółowe wyniki głosowania znajdują się w „Protokole nr 1/22/12/2014 głosowania 

korespondencyjnego”. 

 

Za realizację uchwały odpowiada: Marek Szumski. 

 

Uchwała wchodzi w życie w dniu 22 grudnia 2014 roku. 

 

 

 

 

Warszawa, 22.12.2014r.     Przewodniczący Komisji Szybowcowej  

  Marek Szumski   

w sprawie Zatwierdzenia Programu „Bezpieczniej pod 

Cumulusem” edycja 2014 



KOMISJA SZYBOWCOWA AP 

PROTOKÓŁ KS nr 1/22/12/2014 GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO 

przeprowadzonego w terminie 19.12 - 22.12.2014 r. 

Głosowanie w sprawie: 

  Uchwała KS nr 1/22/12/2014 

Program "Bezpieczniej pod Cumulusem" edycja 

2014 
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 Program "Bezpieczniej pod Cumulusem" edycja 2014 

    

  
  

  

  

"za" "wstrzymał się" "przeciw" 

    

  
  

  

  Marek Szumski   X         

  Wiktoria Dwojak   X         

  Mateusz Siodłoczek   X         

  Piotr Jarysz X           

  Bogdan Kraśkiewicz   X         

  Jacek Bogatko   X         

                      

  Podsumowanie 1 5 0 0     

  Wynik głosowania "ZA"     

                          

  Uzasadnienie lub uwagi   

  - -   

                          

  Głosowanie jest ważne. Uchwała KS nr 1/22/12/2014 została przyjęta.     

                          

  Warszawa, dn. 22.12.2014. Godzina: 15:30   Protokół sporządził: Mateusz Siodłoczek   

                          

 


