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I. Regulamin sędziowski. 
§1 

Niniejszy regulamin został opracowany zgodnie z: 
1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 maja 2001 (Dz. U. z dnia  

6 czerwca 2001 r.) w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania 
i pozbawiania licencji Sędziego sportowego. 

2. Artykułem 48 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o sporcie kwalifikowanym. 
3. Szybowcowymi Regulaminami Sportowymi Aeroklubu Polskiego.  
 

§2 
Wprowadza się następujące klasy Sędziów: 
1. Klasa 2 – Sędziowie klasy drugiej uprawnieni są do sędziowania zawodów rangi 

Krajowych Zawodów Szybowcowych. 
2. Klasa 1 – Sędziowie klasy pierwszej uprawnieni są do sędziowania zawodów dowolnej 

rangi. 
 

§3 
O wydanie licencji Sędziego klasy drugiej mogą ubiegać się Komisarze Sportowi Aeroklubu 
Polskiego, posiadający uprawnienie analityka GNSS. 
 

§4 
O wydanie licencji Sędziego klasy pierwszej mogą ubiegać się osoby, które: 
1. Posiadają licencję Sędziego klasy drugiej lub uprawnienie analityka GNSS. 
2. Spełniają jeden z poniŜszych warunków: 

a. Pełnienie funkcji Sędziego Głównego na przynajmniej jednych zawodach rangi 
Krajowych Zawodów Szybowcowych. 

b. Odbycie praktyki podczas zawodów szybowcowych rangi Krajowych Zawodów 
Szybowcowych lub Szybowcowych Mistrzostw Polski pod nadzorem Sędziego 
pierwszej klasy. Praktyka polega na wykonywaniu obowiązków pomocnika Sędziego 
Głównego w czasie minimum dwóch konkurencji zawodów. 

c. Odbycie dodatkowego szkolenia zorganizowanego przez Aeroklub Polski obejmującego 
znajomość regulaminów, rozpatrywanie protestów, obsługę oprogramowania 
analizującego pliki IGC. Szczegółowe ramy szkolenia określa Komisja Szybowcowa 
Aeroklubu Polskiego. 

 
§5 

Sędzia Szybowcowy ma obowiązek: 
1. Sędziować wyznaczone zawody szybowcowe rzetelnie, bezstronnie i zgodnie 

z obowiązującymi regulaminami, 
2. Systematyczne doskonalić wiedzę teoretyczną i praktyczną związanej z wykonywaniem 

obowiązków Sędziego. 
3. Wyznaczony Sędzia ma obowiązek przybycia przed zawodami w celu przygotowania się 

do imprezy. 
4. W razie niemoŜności przybycia na zawody ze względów losowych lub innych waŜnych 

powodów, powinien powiadomić o tym Komisję Szybowcową Aeroklubu Polskiego oraz 
organizatora zawodów. 

§6 
1. Komisja Szybowcowa Aeroklubu Polskiego w drodze decyzji przyznaje, odmawia 

przyznania i pozbawia licencji Sędziego Sportu Szybowcowego. 
2. Licencję Sędziego Sportu Szybowcowego przyznaje się na czas nieokreślony, 

z zastrzeŜeniem ust. 3. 
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3. Licencja Sędziego Sportu Szybowcowego moŜe być przyznana na czas określony na 
wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie licencji. 

4. Wniosek o przyznanie licencji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
5. Do wniosku naleŜy załączyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do 

wykonywania funkcji Sędziego Sportu Szybowcowego lub waŜne badania lotniczo-
lekarskie. 

6. W przypadku ubiegania się o licencję klasy 1 naleŜy dołączyć do wniosku zaświadczenie 
potwierdzające spełnienie jednego z trzech warunków określonych w §4 pkt 2 niniejszego 
regulaminu. 
Zaświadczenie takie powinno być wystawione przez: 
a. Przewodniczącego Komisji Sportowej (dla §4 pkt 2 podpunkt a) 
b. sędziego klasy 1 nadzorującego praktykę (dla §4 pkt 2 podpunkt b) 
c. osobę wyznaczoną przez Komisję Szybowcową AP jako prowadzącą szkolenie (dla §4 

pkt 2 podpunkt c). 
7. Wzór licencji jest Załącznikiem nr 2 niniejszego regulaminu. 
 

§7 
1. Ewidencję przyznanych licencji Sędziego Sportu Szybowcowego prowadzi Dział Sportu 

Aeroklubu Polskiego. 
2. Dział Sportu Aeroklubu Polskiego prowadzi odrębną ewidencję prawomocnych decyzji o 

odmowie przyznania i o pozbawieniu licencji Sędziego Sportu Szybowcowego oraz 
przechowuje dokumentację tych spraw. 

 
§8 

Kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie określa Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 2 maja 2001 (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2001 r. ) w sprawie szczegółowych 
zasad, warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji Sędziego Sportu 
Szybowcowego. 

 

 

 

 

 

 
Przewodniczący Komisji Szybowcowej    Dyrektor Sportowy    

Aeroklubu  Polskiego      Aeroklubu    Polskiego
  

 
         Aleksander Fórmanowski                                                     Lidia Kosk 

 

 

 

 

 
WERSJA ELEKTRONICZNA AUTORYZOWANA PRZEZ WYśEJ WYMIENIONYCH
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II Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie licencji Sędziego Sportu Szybowcowego. 

Wniosek o przyznanie licencji Sędziego Sportu Szybowcowego. 

1. Imię i nazwisko:  

2. Data urodzenia:  

3. Adres zamieszkania:  

4. Wnioskowany okres waŜności 
licencji1 : 

 

5. Klasa licencji o wydanie, której 
ubiega się wnioskujący: 

 

Niniejszym oświadczam, iŜ: 
A. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 
B. Korzystam z pełni praw publicznych. 
C. Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu Aeroklubu Polskiego.  
D. Zobowiązuję się do przestrzegania Szybowcowych Regulaminów Sportowych. 
E. Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Kodeksu Sportowego FAI, 

Dział 3 – Szybownictwo. 
F. Zobowiązuję się do sumiennego pełnienia obowiązków Sędziego  zgodnie z 

Regulaminem Sędziego Sportu Szybowcowego Aeroklubu Polskiego. 
G. Zobowiązuję się do uczestnictwa w szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji 

Sędziowskich organizowanym przez Aeroklub Polski. 

Oświadczam równieŜ, Ŝe zapoznałem się z odpowiedzialnością dyscyplinarną 
wynikającą z Regulaminu Sędziowskiego Sportu Szybowcowego oraz Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 maja 2001 (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2001 r.) w 
sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji 
sędziego sportowego. 

 

 

 

………………………………….....                                                 ……………………………. 
   Miejsce i data sporządzenia wniosku                                                        Podpis wnioskodawcy 

 

1. Do wniosku naleŜy załączyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do wykonywania funkcji Sędziego Sportu Szybowcowego 
lub waŜne badania lotniczo-lekarskie. 

2. W przypadku ubiegania się o licencję klasy 1 naleŜy dołączyć do wniosku zaświadczenie potwierdzające spełnienie jednego z trzech 
warunków określonych w §4 pkt 2 Regulaminu Sędziowskiego Sportu Szybowcowego. 
Zaświadczenie takie powinno być wystawione przez: 

• Przewodniczącego Komisji Sportowej (dla §4 pkt 2 podpunkt a) 
• sędziego klasy 1 nadzorującego praktykę (dla §4 pkt 2 podpunkt b) 
• osobę wyznaczoną przez Komisję Szybowcową AP jako prowadzącą szkolenie (dla §4 pkt 2 podpunkt c) 

                                                 
1 Wpisać BEZTREMINOWO lub okres waŜności licencji. 
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III Załącznik nr 2. Wzór licencji Sędziego Sportu Szybowcowego 
 

Aeroklub Polski 
 
 

Licencja Sędziego Sportu Szybowcowego nr ………. 
 
Zdjęcie 
format 3,5 x 4,5 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………….. 
Podpis posiadacza licencji 

Nazwisko: ……………………………………………………… 

Imię: …………………………………………………………….. 

Data urodzenia: ……………………………………………… 

Adres zamieszkania: 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

Klasa licencji : .................................................... 

Okres waŜności licencji: …………………………………… 

Pieczęć 
okrągła 

 

 
................................. 

Podpis 

 
  ................., dnia ………. r. 

 
 
 
 
 
 


