
Warszawa, dn. 07.02.2015 

 

Uchwała KS nr 1/07/02/2015 

 

 

 

  

Komisja Szybowcowa postanawia zmienić brzmienie pkt. 2 Programu "Bezpieczniej pod 

Cumulusem" będącego załącznikiem do Uchwały nr. 1/22/12/2014: 

 

2. Urządzenia do nabycia w ramach Programu 

W ramach Edycji 2014 do zakupu udostępnia się następujący sprzęt:  

- 30 urządzeń FLARM produkcji LX Navigation: 

     - LX Flarm Mini Box IGC z wyświetlaczem LED w cenie 1700 PLN brutto lub 

     - LX Flarm Red Box IGC z wyświetlaczem LED w cenie 1800 PLN brutto lub 

     - LX Flarm Mobile IGC z wyświetlaczem LED w cenie 1750 PLN brutto lub 

     - LX Flarm Mini Box IGC z wyświetlaczem Color Display w cenie 2000 PLN brutto 

lub  

     - LX Flarm Red Box IGC z wyświetlaczem Color Display w cenie 2100 PLN brutto 

- 30 wariometrów akustycznych produkcji LXNAV V3 w cenie 1500 PLN brutto 

 

Powyższy sprzęt będzie dostarczany w zestawach standardowo oferowanych przez 

producentów i publikowanych na stronach LX Navigation oraz LXNAV. 

 

na następujący: 

 

2. Urządzenia do nabycia w ramach Programu 

W ramach Edycji 2014 do zakupu udostępnia się następujący sprzęt: 

- 30 urządzeń FLARM produkcji LX Navigation: 

     - LXNAV FlarmMouse IGC z wyświetlaczem LED w cenie 1750 PLN brutto lub 

     - LXNAV FlarmMouse IGC z wyświetlaczem FlarmView w cenie 2100 PLN brutto 

lub 

     - LXNAV FlarmMouse IGC z wyświetlaczem FlarmView57 w cenie 2400 PLN brutto 

lub 

     - LXNAV FlarmMouse IGC z wyświetlaczem FlarmViewII w cenie 2650 PLN brutto 

- 30 wariometrów akustycznych produkcji LXNAV V3 w cenie 1500 PLN brutto 

Powyższy sprzęt będzie dostarczany w zestawach standardowo oferowanych przez 

producentów i publikowanych na stronie LXNAV. 

 

Uzasadnienie: 

Z powodu wpłynięcia większej liczby wniosków niż określona w programie liczba 

dostępnych urządzeń KS ponownie przeanalizowała możliwość realizacji programu i 

zwróciła się do producentów o udzielenie dodatkowego rabatu. Dodatkowy rabat 

pozwalałby na rozpatrzenie pozytywnie wszystkich wniosków bez wydatkowania 

dodatkowych środków. 

w sprawie zmiany dostawcy urządzeń w programie 

"Bezpieczniej pod CU" 



Na apel KS pozytywnie odpowiedziała firma LX NAV produkująca urządzenia 

Flarm o podobnej funkcjonalności do tych oferowanych przez firmę LX Navigation. 

Dzięki dodatkowemu rabatowi możliwa jest realizacja programu. Wnioskodawcy w 90% 

zgodzili się na zmianę dostawcy. 

 

Jednocześnie członkowie KS składają serdeczne podziękowania Robertowi 

Ślęczkowskiemu oraz Mirkowi Wysockiemu z firmy MIRO - przedstawiciela LXNAV na 

Polsce za okazaną pomoc w realizacji programu "Bezpieczniej pod Cumulusem". Mamy 

nadzieję, że dzięki tej pomocy nasz sport stanie się bardziej bezpieczny. 

 

 

Szczegółowe wyniki głosowania znajdują się w „Protokole nr 1/07/02/2015 głosowania 

korespondencyjnego”. 

 

Za realizację uchwały odpowiada: Marek Szumski. 

 

Uchwała wchodzi w życie w dniu 07 lutego 2015 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 07.02.2015r.     Przewodniczący Komisji Szybowcowej  

  Marek Szumski   



KOMISJA SZYBOWCOWA AP 

PROTOKÓŁ KS nr 1/07/02/2015 GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO 

przeprowadzonego w terminie 04.02 - 07.02.2015 r. 

Głosowanie w sprawie:  

  Uchwała KS nr 1/07/02/2015 
Zmiany dostawcy urządzeń w programie 

"Bezpieczniej pod CU" 
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Zmiana dostawcy urządzeń w programie "Bezpieczniej pod 

CU" 

    

      

  

"za" "wstrzymał się" "przeciw" 

    

  
  

  

  Marek Szumski   X         

  Wiktoria Dwojak   X         

  Mateusz Siodłoczek X           

  Piotr Jarysz X           

  Bogdan Kraśkiewicz   X         

  Jacek Bogatko   X         

                      

  Podsumowanie 2 4 0 0     

  Wynik głosowania "ZA"     

                          

  Uzasadnienie lub uwagi   

  
- - 

  

                          

  Głosowanie jest ważne. Uchwała KS nr 1/07/02/2015 została przyjęta.     

                          

  Warszawa, dn. 07.02.2015. Godzina: 18:00   Protokół sporządził: Mateusz Siodłoczek   

                          

 


