
Warszawa, dn. 26.10.2014 

 

Uchwała KS nr 2/26/10/2014 

 

 

 

 W oparciu o §3 pkt. 6h Komisja Szybowcowa wnioskuje o zakup przyrządów LXNAV 

w/g załączonej specyfikacji celem doposażenia jednego z szybowców służących 

zabezpieczeniu potrzeb treningowych i zawodniczych pilotom Kadry Narodowej za sumę 2 310 

euro. 

 

Uzasadnienie: 

Dzięki staraniom jednego z członków SKN firma LXVAN d.o.o. ze Słowenii, producent 

najnowszej generacji przyrządów szybowcowych, zaoferował nam zakup z 50% upustem 

następujących przyrządów szybowcowych: 

- komputer LX9000 

- urządzenie ostrzegające o kolizji Flarm 

- audiowariometr V7 

- drążek zdalnego sterowania 

w celu doposażenia szybowca kadrowego. 

Warunkiem skorzystania z oferty jest naklejenie dostarczonych przez producenta 

naklejek z reklamą LXNAV na szybowcu i wózku szybowcowym. 

Zdaniem członków Komisji oferta jest bardzo korzystna, biorąc pod uwagę stosunek ceny 

do jakości oferowanego sprzętu. Oferowane przyrządy uważane są obecnie z 

najnowocześniejsze na rynku i pozwolą w znacznym stopniu podnieść efektywność 

treningu, poziom bezpieczeństwa jak również wartość szybowca, w którym zostaną 

zainstalowane. 

 

Źródło finansowania: środki pochodzące ze sprzedaży i wynajmu szybowców 

zgromadzone na koncie walutowym funduszu sprzętowego Komisji Szybowcowej. 

 

Szczegółowe wyniki głosowania znajdują się w „Protokole nr 2/26/10/2014 głosowania 

korespondencyjnego”. 

 

Za realizację uchwały odpowiada: Marek Szumski. 

 

Uchwała wchodzi w życie w dniu 26 października 2014 roku. 

 

 

Warszawa, 26.10.2014r.     Przewodniczący Komisji Szybowcowej  

  Marek Szumski   

Zakup LX9000 i V7 



KOMISJA SZYBOWCOWA AP 

PROTOKÓŁ KS nr 2/26/10/2014 GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO 

przeprowadzonego w terminie 23.10 - 26.10.2014 r. 

Głosowanie w sprawie:  

  Uchwała KS nr 2/26/10/2014 Zakupu LX9000 i V7 
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 Zakupu LX9000 i V7 
    

      

  

"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 2/26/10/2014 została przyjęta.     

                          

  Warszawa, dn. 26.10.2014. Godzina: 14:50   Protokół sporządził: Mateusz Siodłoczek   

                          

  


