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Protokół obrad
IX Sprawozdawczo – Wyborczego Kongresu Aeroklubu Polskiego
Warszawa, 24 marca 2018r.

<rozpoczęcie obrad 10:02>
1. Otwarcie obrad.
Obrady IX Sprawozdawczo – Wyborczego Kongresu Aeroklubu Polskiego otworzył prezes
Włodzimierz Skalik. Powitał zebranych delegatów i gości oraz poprosił zebranych o wysłuchanie
hymnu.

2. Wystąpienie Prezesa Aeroklubu Polskiego.
Prezes Włodzimierz Skalik poinformował zebranych, że termin zwołania IX Kongresu Aeroklubu
Polskiego wynikał z przepisów ustawy o sporcie, które określają kadencję władz związków
sportowych na 4 lata. Kadencja obecnych władz Aeroklubu Polskiego dobiega końca, stąd też
wynikła konieczność zwołania Kongresu sprawozdawczo wyborczego w tym właśnie terminie.
Prezes Włodzimierz Skalik powitał przybyłych na Kongres zaproszonych gości: Ryszarda
Witkowskiego i Andrzeja Banasiaka.

3. Wręczenie wyróżnień i odznaczeń Aeroklubu Polskiego.
Prezes Włodzimierz Skalik wręczył wyróżnienie Ryszardowi Witkowskiemu – złoty medal lotnictwa
przyznany przez Światową Federację Lotnictwa Sportowego i Andrzejowi Banasiakowi – złoty medal
za zasługi dla Aeroklubu Polskiego.
Andrzej Banasiak podziękował za zaproszenie na Kongres oraz wręczone mu wyróżnienie. Życzył
sukcesów działaczom Aeroklubu Polskiego, u podstaw których leży pasja i determinacja w
działaniach na rzecz całej społeczności lotniczej.
Następnie prezes Włodzimierz Skalik wręczył złoty medal za zasługi dla Aeroklubu Polskiego
Markowi Jóźwickiemu za jego wkład w organizację sportowych rozgrywek lotniczych The World
Games w roku 2017 we Wrocławiu.
Marek Jóźwicki Również podziękował za przyznane mu od znaczenie.
Kolejny złoty medal za zasługi dla Aeroklubu Polskiego prezes Włodzimierz Skalik
dyrektorowi Mirosławowi Jagielle za jego wkład w rozwój ośrodka GOBLL.

wręczył

Mirosław Jagiełło przypomniał, że pełni funkcję dyrektora ośrodka od 7 lat i zapewnił, że przyznane
mu odznaczenie zmobilizuje go do jeszcze bardziej efektywnego działania.
Prezes Włodzimierz Skalik wręczył także złoty medal za zasługi dla Aeroklubu Polskiego
Wojciechowi Kosowi za jego zasługi w rozwój Szkoły Szybowcowej Żar.
Wojciech Kos również podziękował Zarządowi za wyróżnienie.
Jerzy Makula
wręczył Andrzejowi Banasiakowi model samolotu z okazji w nadchodzącej
dziewięćdziesiątej rocznicy istnienia Polskich Linii Lotniczych LOT.

4. Przyjęcie regulaminu obrad.
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Prezes Włodzimierz Skalik przypomniał delegatom, że zgodnie z zapisami Statutu Aeroklubu
Polskiego otrzymali oni materiały na Kongres z czternastodniowym wyprzedzeniem. Wśród tych
materiałów znajdował się również regulamin obrad, o przyjęcie którego poprosił delegatów.
Sylwia Haude, przedstawicielka firmy obsługującej elektroniczny system głosowań przeprowadziła
krótki instruktaż obsługi systemu, a także dwa głosowania próbne: próbne głosowanie jawne Nr 1 oraz
próbne głosowanie tajne Nr 2.
Prezes Włodzimierz Skalik wobec braku zgłoszonych uwag do regulaminu obrad zarządził głosowanie
Nr 3 w sprawie przyjęcia regulaminu obrad.
W wyniku głosowania:
Za – 161 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymał się – 3 głosy
Kongres przyjął regulamin obrad.

5. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Kongresu.
Prezes Włodzimierz Skalik zaproponował kandydatury: na przewodniczącego Kongresu – Michała
Tomanka oraz na sekretarza Kongresu Jana Nosala.
Michał Tomanek oraz Jan Nosal wyrazili zgodę na kandydowanie.
Jerzy Makula zgłosił kandydaturę Piotra Niewiarowskiego na funkcję przewodniczącego Kongresu
oraz Mirosława Górskiego na funkcję sekretarza Kongresu.
Piotr Niewiarowski oraz Mirosław Górski wyrazili zgodę na kandydowanie.
Wobec braku innych kandydatur prezes Włodzimierz Skalik zarządził głosowanie jawne Nr 4 w
sprawie wyboru przewodniczącego Kongresu.
W wyniku głosowania kandydaci otrzymali następujące liczby głosów:
Piotr Niewiarowski – 87,
Michał Tomanek – 67.
Kongres wybrał Piotra Niewiarowskiego na funkcję przewodniczącego Kongresu.
Prezes Włodzimierz Skalik zarządził głosowanie Nr 5 w sprawie wyboru sekretarza Kongresu.
W wyniku głosowania kandydaci otrzymali następujące liczby głosów:
Jan Nosal – 72,
Mirosław Górski – 83
Kongres wybrał Mirosława Górskiego na funkcję sekretarza Kongresu.
Piotr Niewiarowski oraz Mirosław Górski podziękowali za wybór i zaufanie.

6. Stwierdzenie przez Przewodniczącego ważności Kongresu oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
Przewodniczący Piotr Niewiarowski ogłosił ważność Kongresu zwołanego prawidłowo w pierwszym
terminie i poinformował, że uczestniczy w nim 57 członków zwyczajnych Aeroklubu Polskiego,
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którzy dysponują łącznie 165 głosami spośród 204. Potwierdził zdolność Kongresu do podejmowania
prawomocnych Uchwał.

7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Piotr Niewiarowski poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
Piotr Zalewski zgłosił kandydaturę Adama Paski.
Adam Paska zgłosił kandydaturę Wojciecha Bugdały i Rafała Woźnickiego.
Wszyscy trzej kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Piotr Niewiarowski zarządził głosowanie Nr 6 en bloc w sprawie wyboru Komisji
Skrutacyjnej.
W wyniku głosowania:
Za – 154 głosy
Przeciw – 10 głosów
Wstrzymał się – 0 głosów
Kongres dokonał wyboru Komisji Skrutacyjnej.

8. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Piotr Niewiarowski poprosił delegatów o zgłaszanie uwag do porządku obrad.
Wobec braku zgłoszonych uwag zarządził głosowanie Nr 7 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
W wyniku głosowania:
Za – 146 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymał się – 0 głosów
Kongres przyjął porządek obrad.

9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przewodniczący Piotr Niewiarowski poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Uchwał i
Wniosków.
Janusz Dulski zgłosił kandydaturę Joanny Gawlik.
Joanna Gawlik wyraziła zgodę na kandydowanie.
Jacek Musiał zgłosił kandydaturę Marka Jóźwickiego.
Marek Jóźwicki wyraził zgodę na kandydowanie.
Ewa Dudziak-Przybytek zgłosiła kandydaturę Wojciecha Lesiuka.
Wojciech Lesiuk wyraził zgodę na kandydowanie.
Wobec braku zgłoszeń innych kandydatur przewodzący Piotr Niewiarowski zarządził głosowanie Nr 8
en bloc w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.
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W wyniku głosowania:
Za – 143 głosy
Przeciw – 5 głosów
Wstrzymał się – 2 głosy
Kongres dokonał wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.

10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu AP z działalności Aeroklubu Polskiego za 2017 rok.
Sprawozdanie Zarządu Aeroklubu Polskiego z działalności za rok 2017 przedstawił prezes
Włodzimierz Skalik.
Na wstępie stwierdził, że rok 2017 obfitował w ważne wydarzenia. Powiększyła się struktura
Aeroklubu Polskiego o trzy nowe jednostki, natomiast dwa podmioty złożyły rezygnację z
członkostwa w Aeroklubie Polskim. Na koniec 2017 roku Aeroklub Polski zrzeszał 85 podmiotów z
ogólną liczbą ich członków 6 273. Aeroklub Polski stał się członkiem Polskiego Komitetu Sportów
Nieolimpijskich. Rezygnacje z funkcji członka Zarządu złożył Adam Paska, w jego miejsce funkcję
objął Bartosz Nowakowski.
Prezes Włodzimierz Skalik poinformował, że Zarząd w swojej pracy wykorzystywał narzędzie, jakim
jest internetowy system głosowań, dzięki czemu ograniczono liczbę posiedzeń do sześciu, redukując
tym samym koszty działalności przy jednoczesnym wzroście efektywności działania.
Następnie prezes Włodzimierz Skalik omówił działalność sportową Aeroklubu Polskiego. Stwierdził
z satysfakcją, że w uznaniu wyników sportowych dotacja Ministerstwa Sportu wynosiła w 2017 roku
3 125 000 zł, co stanowi wzrost o 170 000 zł w stosunku do roku poprzedniego. Ministerstwo Sportu
przyznało również nagrody dla zawodników za osiągnięcia sportowe w wysokości 560 000 zł.
Instruktorzy i trenerzy otrzymali nagrody na łączną kwotę 28 000 zł. Podsumowując wyniki sportowe,
prezes Włodzimierz Skalik stwierdził, że w 2017 roku wyniki sportowe zamykają się łączną liczbą
zdobytych 66 medali. Medale te uzyskano w ośmiu dyscyplinach sportowych.
Prezes Włodzimierz Skalik przypomniał również, że Aeroklub Polski stał się organizatorem ważnych
imprez sportowych światowej rangi, a w ubiegłym roku odbyło się pięć takich imprez pierwszej
kategorii: The World Games we Wrocławiu, Mistrzostwa Świata Modeli Śmigłowcowych we
Włocławku, Mistrzostwa Świata Akrobacji Szybowcowej w Toruniu, Mistrzostwa Europy Modeli
Kosmicznych we Włocławku, Balonowe Mistrzostwa Europy Kobiet w Lesznie.
Podkreślił, że The World Games 2017 we Wrocławiu była największą imprezą sportową, w jakiej
kiedykolwiek partycypował Aeroklub Polski. Przy okazji tej imprezy Aeroklub Polski był również
gospodarzem corocznie odbywającej się w konferencji w ramach EFAI. Prezes Włodzimierz Skalik
podkreślił, iż organizacja tej konferencji zakończyła się zarówno sukcesem medialnym,
marketingowym jak również finansowym.
W drugiej części swojego wystąpienia prezes Włodzimierz Skalik omówił sytuację w organizacjach
zależnych od Aeroklubu Polskiego. Spółkę Aeropartner określił mianem sprawnie działającego
podmiotu gospodarczego, który zyskał pozycję rynkową jako sprawnie działający operator w
obszarze zarządzenia usługami dotyczącymi obsługi lotnisk. Stwierdził, że spółka ta ma przed sobą
duże możliwości rozwoju w związku z planowaną modernizacją wielu lokalnych lotnisk, np. w
Białymstoku, Katowicach, Gliwicach, Płocku i Olsztynie.
Górska Szkoła Szybowcowa Żar osiągnęła w roku 2017 po raz pierwszy od wielu lat dodatni wynik
finansowy na poziomie 100 000 zł.
Prezes Włodzimierz Skalik stwierdził, że palącym problemem jest konieczność uporządkowania spraw
własnościowych i podatkowych w Centralnej Szkole Szybowcowej w Lesznie. Przypomniał
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delegatom, że w materiałach na Kongres otrzymali sprawozdanie finansowe przygotowane przez
prawników prowadzących tę sprawę, z którego wynika, że istnieją realne szanse na doprowadzenie tej
kwestii do pozytywnego rozstrzygnięcia w najbliższym czasie.
Sytuację Głównego Ośrodka Badań Lotniczo - Lekarskich przedstawił Mirosław Jagiełło.
Poinformował, że główną działalność Ośrodka stanowią badania lotnicze, badania z zakresu
medycyny pracy, medycyny sportowej, oraz świadczenia wynikające z kontraktów z Narodowym
Funduszem Zdrowia. W roku 2017 Komisja Lotnicza wydała około 1100 orzeczeń. Główny Urząd
Lotnictwa Cywilnego przeprowadził audyt Ośrodka, który zakończył się wynikiem pozytywnym dla
GOBLL. W IV kwartale 2017 roku zostały przeprowadzone szkolenia dla lekarzy orzeczników z
zakresu pracy pilotów i kontrolerów ruchu lotniczego. Z wypracowanego w 2016 roku zysku
zakupiono sprzęt służący poprawie jakości badań pilotów. Zysk wypracowany w roku 2017 wyniósł
około 359 000 zł.
Prezes Włodzimierz Skalik powrócił do omówienia sytuacji w Centralnej Szkole Szybowcowej w
Lesznie. Poinformował delegatów, że miasto Leszno złożyło ofertę zakupu 80 ha gruntów lotniska od
Aeroklubu Polskiego za kwotę 1 000 000 zł z zastrzeżeniem, iż oferta ta stanowi dokument poufny, a
jego publikacja zagrożona będzie konsekwencjami prawnymi. Prezes Włodzimierz Skalik podkreślił,
że czuje się w obowiązku informować Kongres o postępie rozmów w tym obszarze niezależnie od
konsekwencji prawnych ze strony prezydenta Leszna. Przypomniał, że poprzedni Kongres wyraził
dezaprobatę dla tak niekorzystnej oferty sprzedaży gruntu. Wobec takiej decyzji Kongresu powołany
został zespół, który wraz z Zarządem Aeroklubu Polskiego wypracował propozycję umowy
regulującej funkcjonowanie lotniska w Lesznie i Centralnej Szkoły Szybowcowej. Założenia tej
umowy przedstawił delegatom: Aeroklub Leszczyński byłby wyłącznym organizatorem działalności
lotniczej na lotnisku, nastąpiłoby przekazanie nieodpłatne sprzętu szybowcowego na rzecz Aeroklubu
Leszczyńskiego, wpływy z działalności majątkowej Centralnej Szkoły Szybowcowej byłyby
przeznaczone na pokrycie kosztów działania tej szkoły, Dla uporządkowania spraw majątkowych
niezbędne byłoby przekazanie wszelkich praw własności lub praw wieczystego użytkowania na rzecz
Aeroklubu Leszczyńskiego i Centralnej Szkoły Szybowcowej. W pierwszej fazie funkcjonowania
umowa zostałaby podpisana na czas określony w celu wypracowania docelowych jej zapisów.
Działania te powinny doprowadzić do uzyskania prawa wieczystego użytkowania 20 ha gruntów
lotniskowych w stanowiących własność miasta Leszno. Prezes Włodzimierz Skalik wyraził swoją
gotowość do prowadzenia konstruktywnych rozmów z prezydentem miasta Leszno i wójtem gminy
Święciechowa w celu doprowadzenia spraw majątkowo-podatkowych w Lesznie do pozytywnego dla
Aeroklubu Leszczyńskiego rozwiązania. Wyraził też pogląd, że władze nowej kadencji powinny
kontynuować prowadzone do tej pory rozmowy, w które na chwilę obecną dają dużą szansę
osiągnięcia pozytywnych rozwiązań dla Aeroklubu Leszczyńskiego.
Następnie prezes Włodzimierz Skalik poinformował delegatów o zakończonym procesie przekazania
praw majątkowych dotyczących lotniska we Wrocławiu na rzecz Aeroklubu Wrocławskiego. Na
chwilę obecną Aeroklub Wrocławski jest stroną umowy dzierżawy gruntów tego lotniska. Następnie
omówił sprawę lotniska w Jeleniej Górze. Poinformował delegatów, że Aeroklub Polski wspólnie z
władzami miasta Jelenia Góra wypracował dokument pozwalający na przekazanie praw do gruntów
lotniskowych przez Aeroklub Polski na rzecz Aeroklubu Jeleniogórskiego. Kwestią blokującą
ostateczne przekazanie gruntów lotniskowych na rzecz Aeroklubu Jeleniogórskiego jest jego obawa
przed przejęciem zobowiązań podatkowych z tego wynikających.
W dalszej części wystąpienia prezes Włodzimierz Skalik mówił kwestie związane z gruntami lotniska
Olsztyn Dajtki. Poinformował delegatów, że w tej kwestii również przygotowany został dokument
pozwalający na przekazanie gruntów lotniska na rzecz Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego i
podkreślił, że jest to ostatnie lotnisko wymagające uporządkowania spraw majątkowych.
Następnie prezes Włodzimierz Skalik przeszedł do omówienia kwestii finansowych Aeroklubu
Polskiego. Rok 2017 uznał za rok szczególny, w którym po raz pierwszy nie obowiązywała członków
Aeroklubu Polskiego składka dłużna. Uznał także, iż nie udało się dokonać zmiany siedziby
Aeroklubu Polskiego, która pozwoliłaby na redukcję kosztów w tym obszarze. Konieczność
przeprowadzenia tej zmiany określił jako ważne zadanie dla nowo wybranych władz Aeroklubu
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Polskiego. Wynik finansowy roku 2017 uznał za pozytywny i określił go jako efekt wysokiej
dyscypliny finansowej oraz prowadzenia procesów windykacyjnych wobec dłużników Aeroklubu
Polskiego. Wpływy z odpisów podatkowych w wysokości 1 % dały przychód w wysokości
184 544 zł.
Działalność na rzecz członków Aeroklubu Polskiego obejmowała ponad 50 umów na programy
szkoleniowe, zorganizowano wiele spotkań konsultacyjnych, ponadto przygotowany został podręcznik
wspierający uruchamianie modelarni lotniczych,
zrealizowany został programem DART,
konsultowano nowelizacje i projekty przepisów lotniczych. Aeroklub Polski poprzez działalność
spółki Aeropartner był niezwykle aktywny w obszarze działalności lotniskowej lotnisk regionalnych.
Podpisano 15 umów na przekształcenia lotnisk użytku wyłącznego w lotniska użytku publicznego.
Prezes Włodzimierz Skalik podziękował władzom spółki za ich zaangażowanie w porządkowanie
dokumentacji lotniskowej.
Na zakończenie swojego wystąpienia prezes Włodzimierz Skalik podziękował członkom Zarządu
oraz pracownikom za ich zaangażowanie w sprawy Aeroklubu Polskiego podczas mijającej kadencji.
Mecenas Bartosz Czupajło przedstawił informacje dotyczące postępowań karnych i cywilnych
wszczętych wobec byłej księgowej Katarzyny Szwedy oraz dwóm bankom: BGŻ Paribas i PKO BP.
Postępowanie karne zostało zawieszone w roku 2016 na czas przeprowadzenia badania i wydania
opinii przez biegłego sądowego w obszarze badania nośników informatycznych. Opinia ta została
wydana dopiero w październiku 2017 roku. Do marca br. jednak postępowanie nie zostało ponownie
wszczęte, co z powodowało złożenie przez Aeroklub Polski w dniu 7 marca br. skargi na przewlekłość
postępowania. W wyniku złożonej skargi postępowanie zostało podjęte w dniu 9 marca br.
Prokurator prowadzący aktualnie sprawę zapewniła o sprawnym prowadzeniu postępowania.
W uzupełnieniu wypowiedzi mecenasa Czupajły prezes Włodzimierz Skalik podkreślił opieszałość
działania prokuratury, która skutkuje brakiem zakończenia postępowania wobec osoby, która
przyznała się do popełnienia przestępstwa, znane są okoliczności popełnienia tego przestępstwa oraz
znana jest dokładna wartość szkody wyrządzonej poszkodowanemu.
Postępowania cywilne prowadzone są wobec dwóch banków BGŻ Paribas i PKO BP na łączną kwotę
około 1 300 000 zł. Bank BGŻ zostanie pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu przekroczenia
przez pracownika banku procedur bankowych polegających na nadaniu uprawnień dostępowych dla
księgowej Aeroklubu Polskiego. Bank ponosi odpowiedzialność za działania jego pracownika. Z
kolei bank PKO BP ponosi odpowiedzialność z uwagi na fakt, że przelewy dokonywane w tym banku
przez Katarzynę Szwedę były dokonywane pomiędzy rachunkami Aeroklubu Polskiego, natomiast
wpływały na prywatne konto Katarzyny Szwedy. Bank nie zachował w tym wypadku staranności
w zakresie kontroli prawidłowości transakcji bankowych, za co winien ponosić odpowiedzialność.

11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Aeroklubu Polskiego za 2017 rok.
Sprawozdanie finansowe Aeroklubu Polskiego za rok 2017 przedstawił skarbnik Marcin Prusaczyk.
Przypomniał delegatom, iż w materiałach na Kongres otrzymali oni sprawozdanie finansowe o opinię
biegłego rewidenta.
Suma bilansowa za rok 2017 wyniosła 10 100 000zł, strata 55 000 zł. Zmiana w funduszu własnym –
55 000 zł. Rachunek przepływów – wzrost środków pieniężnych o 148 000 zł. Sprawozdanie zostało
zbadane przez biegłego rewidenta wybranego przez Komisję Rewizyjną.
Marcin Prusaczyk odniósł się do wyniku finansowego za rok 2017 i wyjaśnił, że strata w wysokości
55 000 zł jest efektem braku przychodów z tytułu składki dłużnej
oraz wzrostu odpisu
amortyzacyjnego o ok. 200 000 zł. Majątek Aeroklubu Polskiego opiewa na kwotę 15 000 000 zł, co
skutkuje bardzo wysokim odpisem amortyzacyjnym na poziomie 700 000 zł.
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Następnie Marcin Prusaczyk omówił wynik finansowy Ośrodka GOBLL. Osiągnięty przez GOBLL
przychód netto wyniósł 2 500 000 zł a rentowność kształtowała się na poziomie 260 000 zł, czyli
ok.10%.
Z uwagi na wysokie odpisy amortyzacyjne biuro Zarządu osiągnęło wynik – stratę 313 000 zł. W
stosunku do roku 2016 wzrost kosztów biura Zarządu wystąpił na poziomie 3 % bez uwzględnienia
kosztów amortyzacji. Wynagrodzenia pracowników biura Zarządu były niższe o około 10 %.
Łączna wielkość majątku Aeroklubu Polskiego wyniosła 10 100 000 zł, aktywa trwałe 8,7 mln zł,
aktywa obrotowe 1,3 mln zł. Należności - 447 000 zł, z czego 200 000 zł stanowią należności wobec
GOBLL. Środki finansowe wynosiły 687 000 zł, z czego stan kasy biura Zarządu wynosił 452 000 zł a
w GOBLL – 234 000 zł.
Kwota zadłużenia wynosi 1 200 000 zł, co stanowi ok. 10% majątku Aeroklubu Polskiego. Marcin
Prusaczyk uznał ten stan za bezpieczną strukturę finansową.
Przychody na działalności operacyjnej osiągnięto na poziomie 535 000 zł.
Obsługa kredytów - raty i odsetki wyniosły w roku 2017 kwotę175 000 zł.

12. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej AP za 2017 rok.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego za rok 2017 przedstawił Jarosław
Obuchowski, przewodniczący Komisji. Komisja została powołana przez VIII Kongres Aeroklubu
Polskiego i ukonstytuowała się w składzie: Jarosław Obuchowski – przewodniczący, Adam
Kowalczyk – zastępca przewodniczącego, Joanna Gawdzik-Zawalska – sekretarz, Hanna Gołońska i
Piotr Michałek – członkowie. Wszystkie posiedzenia Komisji rewizyjnej odbyły się w trybie
telekonferencji. W sumie Komisja odbyła i ich 11. Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej uczestniczyli
we wszystkich posiedzeniach Zarządu Aeroklubu Polskiego z wyjątkiem jednego posiedzenia, na
które Komisja otrzymała zaproszenie zbyt późno.
Komisja dokonała wyboru biegłego rewidenta – firmy Poltax sp. z o.o. do dokonania badania
sprawozdania finansowego Aeroklubu Polskiego za rok 2017. Korzystając ze swoich uprawnień,
Komisja Rewizyjna przeprowadziła całościową kontrolę działalności Aeroklubu Polskiego. Kontrola
przeprowadzona została w okresie grudzień 2017 – luty 2018. Protokół pokontrolny zatwierdzony
Uchwałą Komisji został przekazany Zarządowi Aeroklubu Polskiego. Zawierał on następujące
wnioski i zalecenia: usługodawcy, z którymi zawierane są umowy ciągłe powinni zostać zobowiązani
do przedstawiania wykazu wykonanych czynności. Po powinno to umożliwić kontrolę prawidłowości
wystawianych przez nich faktur. Drugie zalecenie dotyczyło odwołania się w regulaminie Zarządu do
podstawy jego obowiązywania. Komisja zaleciła również publikację podjętych Uchwał Zarządu
niezwłocznie po ich uchwaleniu. Kolejne zalecenie Komisji dotyczyło przeprowadzenia kontroli
finansowej Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie i urealnienie jej stanu wierzytelności i
zobowiązań. W obszarze prowadzonych postępowań karnych i cywilnych dotyczących kradzieży
środków finansowych przez byłą księgową Komisja zaleciła kontrolę i monitoring terminów
zagrażających skuteczności przeprowadzenia tych postępowań. Po przeprowadzeniu kontroli systemu
rozdzielania środków pochodzących z dotacji na poszczególne komisje specjalnościowe Komisja
Rewizyjna zaleciła rozważenie modyfikacji algorytmu rozdzielania dotacji poprzez wprowadzenie
współczynników redukujących dotacje na wypadek braku rozliczenia dotacji z poprzedniego roku
przez komisje specjalnościowe. Komisja potwierdziła również trudności w obsadzeniu stanowiska
sekretarza generalnego Aeroklubu Polskiego i w związku z tym zaleciła weryfikację stanu
zatrudnienia w biura.

13. Przedstawienie informacji Rady Górskiej Szkoły Szybowcowej AP „Żar” z działalności
Górskiej Szkoły Szybowcowej AP „Żar” za 2017 rok.
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Sprawozdanie z działalności Górskiej Szkoły Szybowcowej Żar przedstawił Wojciech Kos, prezes
Zarządu szkoły. W roku 2017 szkoła osiągnęła zysk netto na poziomie 151 000 zł, co w porównaniu
do roku 2016 jest podwojeniem wyniku. Obrót osiągany przez szkołę był na niezmienionym poziomie
w wysokości około 1 500 000 zł.
Ograniczono natomiast koszty z kwoty 1 800 000 zł do
1 600 000 zł, w tym zużycie energii, materiałów oraz koszty wynagrodzenia pracowników. Ze
względu na prowadzone inwestycje wzrosły zobowiązania długoterminowe, co jest wynikiem
zaciągniętych kredytów, natomiast zobowiązania krótkoterminowe uległy obniżeniu. Prezes
Wojciech Kossak poinformował, iż w ubiegłym roku spadły przychody z działalności statutowej i
wyjaśnił, że spadek liczby nalotów w roku 2017 jest wprost wynikiem warunków atmosferycznych, to
jest w dużych opadów deszczu. W ramach działalności statutowej zorganizowany został również
piknik modelarski oraz piknik lotniczy. Zorganizowano również imprezy dla paralotniarzy – zawody
na celność lądowania, wspólne zawody paralotniarzy i szybowników. Zakupem inwestycyjnym było
nabycie motoszybowca Dimona HK 36, ciągnika rolniczego Ursus, kosiarki bijakowej oraz pługu
śnieżnego –
niezbędnych dla utrzymania płyty lotniska. Prezes Wojciech Kossak uznał sytuację finansową szkoły
za bardzo stabilną, a na potwierdzenie tej sytuacji przytoczył pozytywne decyzje kredytowe wydane
przez trzy banki udzielające kredytów. Na zakończenie swojego wystąpienia podziękował całej Radzie
Górskiej Szkoły Szybowcowej za wkład w osiągnięcie tego wyniku.
Prezes Piotr Niewiarowski zarządził przerwę w obradach.
<przerwa>

14. Przedstawienie informacji Rady Centralnej Szkoły Szybowcowej AP z działalności
Centralnej Szkoły Szybowcowej AP za 2017 rok.
Sprawozdanie z działalności Centralnej Szkoły Szybowcowej za rok 2017 przedstawił Stanisław
Haczyński. Poinformował, że działalność Rady Centralnej Szkoły Szybowcowej skupiała się na
wyprowadzeniu szkoła się i doprowadzeniu do pozytywnego wyniku finansowego. Osiągnięto zysk
netto na poziomie ponad 30 000 zł i został osiągnięty przede wszystkim na działalności majątkowej.
Podkreślił, że wynik ten nie obejmuje należności podatkowej wobec miasta Leszno i gminy
Święciechowa, ponieważ należności te w dalszym ciągu są przedmiotem negocjacji. Szkoła jest
wierzycielem najemcy obiektu hotelowego na kwotę około 500 000 zł. Stanisław Haczyński zapewnił,
iż należność ta nie jest przedawniona i jest przedmiotem postępowań windykacyjnych.
Stanisław Haczyński uznał osiągnięcie przez lotnisko statusu
lotniska publicznego
niecertyfikowanego za sukces, który ma pozytywne przełożenie na wysokość należnych wobec gminy
Święciechowa i miasta Leszno bieżących podatków.

15. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
Przewodniczący Piotr Niewiarowski otworzył dyskusję nad sprawozdaniami.
Jako pierwszy głos zabrał Jacek Ambozik. Poruszył kwestię współpracy pomiędzy członkami i
zaapelował o nieutrudnianie sobie wzajemnie pracy pomiędzy podmiotami zrzeszonymi w Aeroklubie
Polskim. W drugiej części swojego wystąpienia przedstawił propozycję, aby Aeroklub Polski przejął
kontrolę i administrowanie baz danych wydawanych wszelkich uprawnień i certyfikatów lotniczych w
Polsce. Wyraził opinię, że stanowiłoby to znakomite dodatkowe źródło dochodów dla Aeroklubu
Polskiego.
Następnie głos zabrał Jacek Musiał z Aeroklubu Jeleniogórskiego i odniósł się do wypowiedzi
prezesa Włodzimierza Skalika dotyczącej jego Aeroklubu, zarzucając, iż wypowiedź ta nie była
zgodna z rzeczywistymi faktami. Wyraził także pogląd w imieniu władz Aeroklubu Jeleniogórskiego,
iż Aeroklub Polski w rozmowach z władzami miasta winien reprezentować interesy Aeroklubu
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Jeleniogórskiego zgodnie z podjętymi przez Kongres Aeroklubu Polskiego Uchwałami. Uznał, że
obecne działania władz Aeroklubu Polskiego są na szkodę Aeroklubu Jeleniogórskiego i wyraził
pogląd, że jeśli sytuacja się nie zmieni, władze Aeroklubu Jeleniogórskiego będą zmuszone powziąć
stosowne kroki. Odniósł się również do sprawozdania Centralnej Szkoły Szybowcowej i przypomniał
zapewnienia prezesa Włodzimierza Skalika sprzed 4 lat o rozwoju tej szkoły. Wskazał, że w
sprawozdaniu za rok 2017 szkoła wykazała nalot tylko 200 godzin, w tym 80 na szybowcach. Wyraził
również dezaprobatę dla sposobu prowadzenia rozmów z władzami miasta Leszno i zaapelował
o nieudzielenie absolutorium obecnemu Zarządowi Aeroklubu Polskiego.
Ad vocem zabrał głos prezes Włodzimierz Skalik. Wyjaśnił, że Aeroklub Polski przystąpił do
rozmów z prezydentem miasta Jelenia Góra jako strona umowy dzierżawy. Stwierdził, iż jest w
100 % pewny, że zaproponowana przez Aeroklub Jeleniogórski treść umowy zawiera szereg wad
prawnych i nie ma szans powodzenia co skuteczności jej zapisów. Powtórzył, że wszelkie dokumenty
związane z przekazaniem praw do dysponowania lotniskiem i znajdującym się tam majątkiem są
przygotowane przez Aeroklub Polski, skonsultowane z władzami miasta Jelenia Góra i czekają na
akceptację i realizację przez Aeroklub Jeleniogórski.
Wypowiedzi ad vocem udzielił również Jan Haczyński. Zapowiedział, iż nie będzie kandydował do
władz Aeroklubu Polskiego w następnej kadencji. Zapewnił, że nigdy w rozmowach z prezydentem
miasta Leszno nie zachowywał się w sposób arogancki.
W odpowiedzi Jacek Musiał stwierdził, że jest zażenowany wypowiedziami prezesów, Haczyńskiego
i Skalika, i wyraził przypuszczenie, że sprawa ta znajdzie swój finał w procesie sądowym.
Następnie głos w dyskusji zabrał Ryszard Andryszczak. Potwierdził, że jako były prezes Aeroklubu
Leszczyńskiego prowadził rozmowy z prezesem Skalikiem w sprawie sposobu rozwiązania trudnej
sytuacji w Lesznie i współpracy pomiędzy Aeroklubem Leszczyńskim a Aeroklubem Polskim
w kwestii Centralnej Szkoły Szybowcowej. Stwierdził, że nie może odnieść się do treści wspomnianej
przez prezesa Skalika umowy, ponieważ jej treść otrzymał w dniu poprzedzającym Kongres. Wyraził
żal, że Centralna Szkoła Szybowcowa nie przedstawiła pełnego sprawozdania finansowego i wyraził
przekonanie, że sytuacja szkoły jest bardzo trudna. W uzupełnieniu informacji prezesa Skalika o
propozycji składanej przez prezydenta miasta Leszno poinformował delegatów, że propozycja ta
oprócz wpłaty gotówkowej w wysokości 1 000 000 zł zawierała również m.in. propozycję spłaty
zadłużenia Centralnej Szkoły Szybowcowej, a łączna propozycja zapłaty sięgała 4,5 mln zł. Ryszard
Andryszczak poprosił również prezesa o złożenie raportu z procesu spłaty zadłużenia, na którą
Aeroklub Polski przeznaczał wpłaty pochodzące ze składki dłużnej.
Prezes Włodzimierz Skalik odniósł się do wypowiedzi Ryszarda Andryszczaka i poprosił o
niedezinformowanie delegatów. Potwierdził, że pisemna propozycja prezydenta Leszna zawierała
również dodatkowe elementy, jednak w sumie zamykały się one kwotą maksymalnie 1,3 mln zł.
Oświadczył również, że Aeroklub Leszczyński jest informowany na bieżąco o wszelkich
postępowaniach dotyczących obciążeń podatkowych. Zapewnił, że wszelkie działania Aeroklubu
Polskiego nakierowane są na obronę lotniska przed przejęciem przez władze miasta Leszno i gminy
Święciechowa. Dowodem na to jest osiągnięta znacząca redukcja zobowiązania podatkowego wobec
gminy. Przyznał jednak, że rzeczywiście program naprawczy nie jest realizowany w stopniu
zadowalającym. Wskazał na trzy przyczyny takiej sytuacji: Nie udało się przenieść siedziby
Aeroklubu Polskiego w inne miejsce, co pozwoliłoby na rozliczenia barterowe w zamian za działania
marketingowe. Drugą przyczyną był brak oczekiwanych przychodów od sponsorów mimo wielu
podjętych prób. Jako trzecią przyczynę prezes Włodzimierz Skalik wskazał mniejszą od spodziewanej
dywidendę ze spółki Aeropartner.
Dodatkowych wyjaśnień udzielił Stanisław Haczyński, w który poparł w tej sprawie stanowisko
prezesa Włodzimierza Skalika i zapewnił o swojej determinacji w odzyskiwaniu należności Centralnej
Szkoły Szybowcowej.
Ryszard Andryszczak wyjaśnił, że nie miał intencji wyrażania ataków personalnych wobec Zarządu,
jednak chciał pokazać istniejący w Szkole Szybowcowej problem. Zadał również pytanie o sytuację w
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spółce Aeropartner, która od dwóch lat przynosi ujemny wynik finansowy. Poprosił o wyjaśnienie, czy
Rada Nadzorcza tej spółki pobiera wynagrodzenie, czy też działa społecznie.
W odpowiedzi prezes Włodzimierz Skalik Przypomniał, że w wyniku wejścia w życie ustawy o
sporcie nie funkcjonuje już organ władz, jakim była Rada Nadzorcza. W czasie jej funkcjonowania
wszyscy członkowie Rady Nadzorczej pracowali społecznie, nie pobierając nawet zwrotów kosztów
podróży. Przypomniał, że Spółka Aeropartner świadczy usługi na rzecz członków Aeroklubu
Polskiego w systemie non profit. Jako przyczynę ujemnego wyniku tej spółki wskazał bojkot
stosowany przez partnerów spółki w zakresie nieuznawania należności z tytułu usług zarządzania
lotniskami użytku publicznego.
Następnie głos w dyskusji zabrał Bogdan Wierzba z Bemowskiego Centrum Kultury. Zaapelował do
przyszłych władz Aeroklubu Polskiego o zapoznanie się i stosowanie kodeksu dobrego zarządzania
związkami sportowymi, jaki został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Sportu.
Wyraził zadowolenie z powodu opublikowania nowej strony internetowej w dniu poprzedzającym
Kongres, jednak w nawiązaniu do kodeksu dobrego zarządzania zaapelował, aby poszczególne
Komisje miały możliwość współtworzenia strony.
Marek Jóźwicki z Karkonoskiego Stowarzyszenia Szybowcowego poprosił o nakreślenie aktualnego
statusu projektu DART, wyjaśnienie zapisu w sprawozdaniu, iż projekt ten został ukończony, a także
poprosił o przedstawienie wyniku finansowego tego projektu. Odniósł się także do sprawy Katarzyny
Szwedy i zapytał, z jakich powodów proces cywilny został wszczęty dopiero po dwóch latach od
ujawnienia przestępstwa. Podkreślił, że celem nadrzędnym Aeroklubu Polskiego jest odzyskanie
środków, zatem proces cywilny powinien być nadrzędnym w tej sprawie. Zapytał także o efekt pracy
biegłego sądowego, który badał nośniki elektroniczne. Wyraził ubolewanie, że uczestniczy w
kolejnym Kongresie, który skupia się na przeszłości i wzajemnych animozjach Zamiast wybiegać w
przyszłość i kreować wizerunek Aeroklubu Polskiego. Zaapelował do kandydatów na prezesa, aby w
swoich prezentacjach skupili się na przedstawieniu swojej wizji przyszłości dla Aeroklubu Polskiego.
Prezes Włodzimierz Skalik odniósł się do sprawy związanej z Katarzyną Schwedą i przypomniał, że
procesy cywilne zostały wszczęte wobec banków, nie w stosunku do sprawczyni kradzieży –
Katarzyny Szwedy. Opinię biegłego w zakresie nośników elektronicznych określił jako bardzo
zwięzłą i potwierdzającą jedynie fakt generowania fałszywych dokumentów z badanych urządzeń
elektronicznych.
Piotr Czarnecki uzupełnił informację prezesa Włodzimierza Skalika dotyczącą opinii biegłego
sądowego. Stwierdził, że opinia ta potwierdziła wszystkie informacje tak że Zarząd Aeroklubu
Polskiego przedstawił na poprzednim Kongresie. Wyraził również zdziwienie, że stworzenie tak
lakonicznej opinii trwało jeden rok. Wyjaśnił także istniejące możliwości odzyskania skradzionej
kwoty od samej Katarzyny Szwedy. Poinformował, że z uwagi na małe prawdopodobieństwo
skuteczności uzyskania środków drogą postępowań wobec Katarzyny Szwedy, Zarząd Aeroklubu
Polskiego postanowił wszcząć dochodzenie należności wobec banków.
Marcin Prusaczyk przedstawił informacje dotyczące projektu DART. Przypomniał jego założenia i
wyjaśnił, że w wyniku prac i analiz nad tym projektem zostały wyciągnięte wnioski, które nie
pozwoliły na dalszą realizację tego projektu. Finansowo projekt został rozliczony, Aeroklub Polski
otrzymał z tego tytułu kwotę 120 000 zł. Drugą fazę projektu – projekt pilotażowy na pięciu
lotniskach w oparciu o procedury GNSS realizuje spółka Aeropartner.
Jacek Sobolewski z Aeroklubu Elbląskiego. Zgodził się z wypowiedzią Piotra Czarneckiego i
wyraził również przypuszczenie, że prawdopodobieństwo skuteczności egzekucji należności od
Katarzyny Szwedy jest bardzo małe. Poparł działania Zarządu zmierzające do wyegzekwowania tej
należności od banku PKO BP. W drugiej części wypowiedzi wyraził dezaprobatę dla działań Zarządu,
który odmówił dostępności podejmowanych przez Zarząd Uchwał członkom Aeroklubu Polskiego.
Poprosił o informację, jak Zarząd wyjaśni tę sprawę wobec deklarowanej równości traktowania
wszystkich członków Aeroklubu Polskiego.
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W odpowiedzi na prośbę Jacka Sobolewskiego Piotr Czarnecki przypomniał, że wszystkie Uchwały
Zarządu Aeroklubu Polskiego publikowane są na stronie internetowej. Przyznał, że zdarzają się
opóźnienia w publikacji Uchwał, jednak można znaleźć na stronie internetowej wszystkie uchwały
podjęte w ciągu ostatnich 15 lat. Odwołał się także do zapisów Statutu Aeroklubu Polskiego, które
jasno wskazują, iż funkcje kontrolne wobec Zarządu pełni powołana przez Kongres Komisji
Rewizyjna.
Jacek Sobolewski wyjaśnił, iż ma świadomość publikacji Uchwał na stronie internetowej, jednak
wykazał, że dotarcie do nich jest często niemożliwe przez błąd techniczny, publikacja ograniczona do
wylistowania podjętych Uchwał, bez możności zapoznania się z treścią.
Piotr Czarnecki uznał wypowiedź Jacka Sobolewskiego jako przykład manipulacji. Potwierdził, że w
dniu Kongresu trwają prace administracyjne nad stroną internetową, co w sposób oczywisty ogranicza
dostęp do treści zawartej na stronie.
Wojciech Lesiuk z Klubu Modelarskiego Wierzawice złożył wniosek o przyznanie nagród za
współzawodnictwo sportowe klubów modelarskich. Wyraził ubolewanie, że Kongres nie zajmuje się
działalnością sportową, która przynosi Aeroklubowi Polskiemu dotację ministerialną na poziomie
3 000 000 zł. Przyznał, że kluby modelarskie wykorzystują środki pochodzące z dotacji, jednak o
nagrody za działalność sportową mogą ubiegać się wyłącznie z Ministerstwa Sportu lub od organów
samorządowych.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu AP z działalności
Aeroklubu Polskiego za 2017 rok.
Wobec wyczerpania listy mówców w dyskusji nad sprawozdaniami przewodniczący Piotr
Niewiarowski zarządził głosowanie Nr 9 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Aeroklubu
Polskiego z działalności za rok 2017.
W wyniku głosowania:
Za – 110 głosów,
Przeciw – 33 głosy,
Wstrzymał się – 7 głosów,
Kongres zatwierdził sprawozdanie Zarządu Aeroklubu Polskiego z działalności za rok 2017.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aeroklubu Polskiego
za 2017 rok.
Rafał Woźnicki z Aeroklubu Warszawskiego złożył wniosek, aby
w Uchwale w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aeroklubu Polskiego za rok 2017 Kongres uchwalił, z
jakich środków zostanie pokryta strata za ten rok.
Marcin Prusaczyk wyjaśnił, że Aeroklub Polski z uwagi na swoją strukturę nie ma konieczności
wskazywania źródła pokrycia straty.
Przewodniczący Piotr Niewiarowski zarządził głosowanie Nr 10 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Aeroklubu Polskiego za 2017 rok.
W wyniku głosowania:
Za – 129 głosów,
Przeciw – 27 głosów,
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Wstrzymał się – 7 głosów,
Kongres zatwierdził sprawozdanie finansowe Aeroklubu Polskiego za rok 2017.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
Aeroklubu Polskiego za 2017 rok.
Przewodniczący Piotr Niewiarowski zarządził głosowanie Nr 11 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego za rok 2017.
W wyniku głosowania:
Za – 129 głosów,
Przeciw – 10 głosów,
Wstrzymał się – 21 głosów,
Kongres zatwierdził sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego za rok
2017.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu AP XIX kadencji.
Przewodniczący Piotr Niewiarowski zarządził głosowanie Nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium
prezesowi Włodzimierzowi Skalikowi.
W wyniku głosowania:
Za – 92 głosy,
Przeciw – 56 głosów,
Wstrzymał się – 17 głosów,
Kongres udzielił absolutorium prezesowi Włodzimierzowi Skalikowi.
Przewodniczący Piotr Niewiarowski zarządził głosowanie Nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Pawłowi Kosowi.
W wyniku głosowania:
Za – 100 głosów,
Przeciw – 52 głosy,
Wstrzymał się – 9 głosów,
Kongres udzielił absolutorium członkowi Zarządu Pawłowi Kosowi.
Przewodniczący Piotr Niewiarowski zarządził głosowanie Nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Stanisławowi Haczyńskiemu.
W wyniku głosowania:
Za – 72 głosy,
Przeciw – 78 głosów,
Wstrzymał się – 10 głosów,
Kongres nie udzielił absolutorium członkowi Zarządu Stanisławowi Haczyńskiemu.
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Przewodniczący Piotr Niewiarowski zarządził głosowanie Nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Marcinowi Prusaczykowi.
W wyniku głosowania:
Za – 68 głosów,
Przeciw – 81 głosów,
Wstrzymał się – 15 głosów,
Kongres nie udzielił absolutorium członkowi Zarządu Marcinowi Prusaczykowi.
Przewodniczący Piotr Niewiarowski zarządził głosowanie Nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium
członkom Zarządu Wiktorowi Wyszywaczowi.
W wyniku głosowania:
Za – 74 głosy,
Przeciw – 60 głosów,
Wstrzymał się – 31 głosów,
Kongres udzielił absolutorium członkowi Zarządu Wiktorowi Wyszywaczowi.
Przewodniczący Piotr Niewiarowski zarządził głosowanie Nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Marcinowi Kwiatoszowi.
W wyniku głosowania:
Za – 79 głosów,
Przeciw – 67 głosów,
Wstrzymał się – 18 głosów,
Kongres udzielił absolutorium członkowi Zarządu Marcinowi Kwiatoszowi.
Przewodniczący Piotr Niewiarowski Zarządził głosowanie Nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Jarosławowi Szołtyskowi.
W wyniku głosowania:
Za – 83 głosy,
Przeciw – 42 głosy,
Wstrzymał się – 41 głosów,
Kongres udzielił absolutorium członkowi zarządu Jarosławowi Szołtyskowi.
Przewodniczący Piotr Niewiarowski zarządził głosowanie Nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Jackowi Dankowskiemu.
W wyniku głosowania:
Za – 118 głosów,
Przeciw – 45 głosów,
Wstrzymał się – 2 głosy,
Kongres udzielił absolutorium członkowi Zarządu Jackowi Dankowskiemu.
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Przewodniczący Piotr Niewiarowski zarządził głosowanie Nr 20 w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Bartoszowi Nowakowskiemu.
W wyniku głosowania:
Za – 87 głosów,
Przeciw – 34 głosy,
Wstrzymał się – 43 głosy,
Kongres udzielił absolutorium członkowi Zarządu Bartoszowi Nowakowskiemu.
Przewodniczący Piotr Niewiarowski Zarządził głosowanie Nr 21 w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Adamowi Pasce.
W wyniku głosowania:
Za – 106 głosów –
Przeciw – 31 głosów,
Wstrzymał się – 26 głosów,
Kongres udzielił absolutorium członkowi Zarządu Adamowi Pasce.
Przewodniczący Piotr Niewiarowski zarządził głosowanie Nr 22 w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Stanisławowi Jaźnickiemu.
W wyniku głosowania:
Za – 83 głosy,
Przeciw – 48 głosów,
Wstrzymał się – 33 głosy,
Kongres udzielił absolutorium członkowi Zarządu Stanisławowi Jaźnickiemu.
Przewodniczący Piotr Niewiarowski zarządził głosowanie nr 23 w sprawie absolutorium członkowi
zarządu: Arkadiuszowi Stefańczykowi.
W wyniku głosowania:
Za – 78 głosów,
Przeciw – 55 głosów,
Wstrzymał się – 31 głosów,
Kongres udzielił absolutorium członkowi Zarządu Arkadiuszowi Stefańczykowi.

20. Przedstawienie informacji o zgłoszonych kandydatach na Prezesa AP.
Przewodniczący Piotr Niewiarowski poinformował delegatów, że zgłoszono dwóch kandydatów na
stanowisko prezesa Aeroklubu Polskiego w nowej kadencji – Włodzimierza Skalika i Jerzego Makulę.
Obaj kandydaci wyrazili pisemną zgodę na kandydowanie.

21. Wystąpienia kandydatów na Prezesa AP.
Przewodniczący Piotr Niewiarowski zaproponował, aby zgodnie z wnioskiem Włodzimierza Skalika
czas wystąpień kandydatów określić na około 20 minut.
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Wojciech Kos złożył wniosek formalny, aby zastosować alfabetyczną kolejność wystąpień.
Przewodniczący Piotr Niewiarowski zarządził głosowanie nr 24 w sprawie przyjęcia wniosku
formalnego o zastosowanie alfabetycznej kolejności wystąpień kandydatów na stanowisko prezesa
Zarządu Aeroklubu Polskiego.
W wyniku głosowania:
Za – 71 głosów,
Przeciw – 82 głosy,
Wstrzymał się, - 7 głosów,
Kongres odrzucił wniosek formalny o zastosowanie alfabetycznej kolejności wystąpień kandydatów.
Jako pierwszy swoją kandydaturę zaprezentował Włodzimierz Skalik. Zapewnił delegatów, że jego
zamiarem jest kontynuacja swoją pracy w oparciu o zasady rzetelności i wyraził przekonanie, że
najlepszym dowodem takiego działania są fakty i wydarzenia z poprzedniej kadencji. Swoje
wystąpienie opatrzył hasłem „Wytrwale do celu“. Przypomniał swoją inicjatywę podjęcia Uchwały z
roku 2002, która przewidywała przekazanie majątku Aeroklubu Polskiego aeroklubom regionalnym.
W wyniku tej inicjatywy aerokluby regionalne przejęły majątek ruchomy od Aeroklubu Polskiego.
Uznał swoją osobę jako inicjatora działań, które zapobiegły katastrofom finansowym w roku 2005
oraz w 2010, natomiast Jerzego Makulę jako osobę, która z tymi kryzysami finansowymi miała ścisły
związek. Stwierdził, że w kadencji, kiedy sprawował funkcję prezesa Zarządu Aeroklubu Polskiego
doprowadził finanse do stanu zrównoważonego. Za kolejne działania, które przyniosły dobre efekty
uznał powołanie z jego inicjatywy spółki Aeropartner, dostosowanie sposobu funkcjonowania
Aeroklubu Polskiego do wymogów ustawy o sporcie poprzez przekształcenie go w polski związek
sportowy, wygrany proces majątkowy we Wrocławiu o kamienicę na rzecz GOBLL, przekazanie
przez Aeroklub Polski majątku nieruchomego na rzecz aeroklubów regionalnych, doprowadzenie do
ustawowego utworzenia nowej kategorii lotnisk użytku publicznego. Wszystkie te skutecznie
przeprowadzone działania uznał za najlepszy dowód na jego wytrwałe działanie na rzecz społeczności
lotniczej. W drugiej części swojego wystąpienia Włodzimierz Skalik przedstawił cele, jakie stawia
sobie na następną kadencję.
•
•

•

•
•

W zakresie finansów Aeroklubu Polskiego – przeprowadzenie skutecznej windykacji
należności zarówno wobec sprawczyni kradzieży jak i banków;
całkowita redukcja
zadłużenia na przestrzeni max. 4 lat;
W zakresie działania jednostek zależnych od Aeroklubu Polskiego –
Ostateczne
uporządkowanie sposobu funkcjonowania Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie; rozwój
Górskiej Szkoły Szybowcowej Żar poprzez działania marketingowe zarówno w kraju jak i za
granicą, także modernizację hotelu oraz rozwój lotnictwa motoszybowcowego; dalszy
rozwój spółki Aeropartner, która stała się specjalistą w modernizacji lotnisk; doprowadzenie
do odzyskania drugiej kamienicy we Wrocławiu, co pozwoli na dalszy rozwój GOBLL i
powiększenie zysków na rzecz Aeroklubu Polskiego generowanych przez ten ośrodek.
W zakresie działalności sportowej – wypracowanie rozwiązań systemowych dla zakładania i
prowadzenia modelarni poprzez szkolenie animatorów modelarstwa lotniczego; rozwój
sportu dronowego w Polsce; powołanie i prowadzenie amatorskich lig lotniczych;
zapewnienie warunków szkoleniowych sportowcom na wyższym poziomie umiejętności
sportowych w ośrodkach podległych Aeroklubowi Polskiemu; rozwój współpracy z
przemysłem w zakresie rozwoju lotniczych konstrukcji sportowych;
W zakresie działań marketingowych – podjęcie współpracy z profesjonalnym podmiotem
gospodarczym w tym zakresie.
W zakresie rozwoju ośrodków regionalnych – dalszy rozwój sieci lotnisk użytku publicznego
do ok. 30 lotnisk, Aeroklub Polski powinien służyć wymianie doświadczeń w tym zakresie;

Włodzimierz Skalik podkreślił swoje umiejętności w obszarze organizacji pracy zespołowej i
zapewnił, że pomogą one w rozwoju regionalnych lotniczych klubów sportowych. Na zakończenie
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swojego wystąpienia Włodzimierz Skalik przedstawił propozycje personalne preferowanych przez
siebie członków Zarządu nowej kadencji: Jacek Dankowski, Joanna Gawdzik-Zawalska, Paweł Kos,
Marcin Krakowiak, Tomasz Orzechowski, Marcin Prusaczyk, Jarosław Szołtysek.
Następnie swoją kandydaturę przedstawił Jerzy Makula. Wyraził przekonanie, że jest znany
delegatom poprzez swoją częstą obecność na lotniskach, a także osiągnięcia sportowe. Przypomniał,
że siedmiokrotnie zdobył tytuł mistrza świata, otrzymał medal z okazji stulecia EFAI, złoty medal za
zasługi dla Aeroklubu Polskiego. Podkreślił, iż nie chce odnosić się do przeszłości, a swoje
wystąpienie poświęcić celom na najbliższą przyszłość – czas nadchodzącej kadencji. Jako główne
działanie Aeroklubu Polskiego na ten czas uznał konieczność rozwoju lotniczej działalności sportowej
i przypomniał, że Aeroklub Polski jest związkiem sportowym. Podkreślił, że na chwilę obecną sport
wyczynowy finansowany jest wyłącznie z dotacji ministerialnej, natomiast konieczne są działania
idące w kierunku pozyskania sponsorów. W obszarze finansów za priorytetowe zadanie uznał
konieczność jak najszybszej zmiany siedziby biura Zarządu, co pozwoli na znaczącą redukcję jego
kosztów. Podkreślił, że największą wartość biura stanowią ludzie w nim pracujący i zapowiedział, że
jego ewentualny wybór nie będzie wiązał się ze zmianami kadrowymi. Zapowiedział także dodatkowe
zatrudnienie dla niezbędnej poprawy komunikacji. Za konieczne uznał podniesienie rangi komisji
specjalnościowych, zmianę statutową w zakresie wydłużenia ich kadencji do 4 lat. Stwierdził, że to
działanie pozwoli na lepszą realizację strategii rozwoju sportów wyczynowych. Priorytetowym
zadaniem dla komisji określił konieczność aktualizacji regulaminów organizacyjnych i sportowych.
Następnie Jerzy Makula podkreślił służebną wobec członków Aeroklubu Polskiego rolę Zarządu, a
także konieczność transparentnego działania. Zarzucił poprzedniemu Zarządowi działanie poprzez
konflikt i wyraził pogląd, że Komisja Rewizyjna powinna działać na zasadzie współpracy z Zarządem
poprzez wskazywanie na niezbędne korekty działań dla osiągnięcia wspólnego celu. Zapewnił, że jest
gotów w niedługim czasie doprowadzić do rozwiązania problemu w Lesznie. Konieczne jest
sporządzenie stanu posiadania majątku ruchomego i nieruchomego Aeroklubu Polskiego, stanu spłat
kredytów i zabezpieczeń na majątku, toczących się postępowaniach sądowych i przedsądowych, stanu
posiadania spółki zależnej, jednostek terenowych i efektów działania w obszarze działalności
gospodarczej Aeroklubu Polskiego. Zarzucił poprzedniemu Zarządowi brak klarownych informacji dla
członków w tym zakresie, a prezesowi Włodzimierzowi Skalikowi wypomniał brak realizacji
finansowego programu naprawczego, czego skutkiem jest powiększające się zadłużenie w miejsce
planowanej redukcji. Na zakończenie swojego wystąpienia Jerzy Makula uznał, że Zarząd poprzedniej
kadencji ponosi odpowiedzialność za brak nadzoru nad działaniami głównej księgowej, co
doprowadziło do kradzieży środków, a także za nieumiejętność pozyskania sponsorów.
Włodzimierz Skalik poprosił przewodniczącego o możliwość ustosunkowania się do wypowiedzi
Jerzego Makuli, która określił jako zawierająca nieprawdziwe informacje.
Przewodniczący Piotr Niewiarowski nie wyraził zgody na dyskusję, argumentując, że przyjęty
porządek obrad Kongresu nie przewiduje takiej możliwości.
Paweł Kos zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad w tym punkcie i dopuszczenie dyskusji.
Przewodniczący Piotr Niewiarowski nie wyraził zgody na głosowanie takiego wniosku, argumentując,
że proponowany przez ustępujący Zarząd porządek obrad został przyjęty poprzez głosowanie na
początku obrad.

22. Wybory Prezesa AP.
Przewodniczący Piotr Niewiarowski zarządził głosowanie tajne Nr 25 w sprawie wyboru prezesa
Zarządu Aeroklubu Polskiego.
W wyniku głosowania:
Włodzimierz Skalik – 80 głosów,
Jerzy Makula – 84 głosy,
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Kongres wybrał Jerzego Makulę na prezesa Zarządu Aeroklubu Polskiego.
Przewodniczący Piotr Niewiarowski zarządził przerwę w obradach.
<przerwa>

23. Wystąpienie Prezesa AP.
Prezes Jerzy Makula podziękował za wybór, wyraził chęć jak najszybszego przystąpienia do realizacji
przedstawionych planów i podziękował Włodzimierzowi Skalikowi za jego pracę na rzecz Aeroklubu
Polskiego. Zwrócił się do Kongresu o zatwierdzenie Zarządu w liczbie dziewięciu członków łącznie.

24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu AP.
Paweł Kos zgłosił kontrpropozycję, aby Zarząd liczył 11 członków łącznie z prezesem Zarządu.
Przewodniczący Piotr Niewiarowski zarządził głosowanie Nr 26 w sprawie ustalenia liczby członków
Zarządu Aeroklubu Polskiego.
W wyniku głosowania:
Za propozycją 11 członków – 45 głosów,
Za propozycją 9 członków – 113 głosów,
Kongres uchwalił liczbę 9 członków Zarządu.

25. Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu AP.
Prezes Jerzy Makula zgłosił i przedstawił kandydatów na członków Zarządu: Tadeusz Czichon,
Mirosław Górski, Joanna Jakubowska, Paweł Michalski, Jan Nosal, Andrzej Osowski, Janusz
Rosołek, Wiktor Wyszywacz.
Wszyscy zgłoszeni przez prezesa Jerzego Makulę kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Aleksander Jarmołkowicz zgłosił kandydatury Pawła Kosa i Włodzimierza Skalika.
Obaj kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Paweł Kos zgłosił kandydaturę Marcina Krakowiaka i przedstawił jego pisemną zgodę na
kandydowanie.
Przemysław Nochal zgłosił kandydaturę Marka Jóźwickiego.
Marek Jóźwicki nie wyraził zgody na kandydowanie.
Krzysztof Belka zgłosił kandydaturę Jacka Dankowskiego.
Jacek Dankowski wyraził zgodę na kandydowanie.

26. Wybory członków Zarządu AP.
Przewodniczący Piotr Niewiarowski zarządził głosowanie tajne Nr 27 w sprawie wyboru członków
Zarządu.
W wyniku głosowania:
Czichon Tadeusz – 122 głosy,
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Nosal Jan – 110 głosów,
Górski Mirosław – 109 głosów,
Osowski Andrzej – 99 głosów,
Wyszywacz Wiktor – 98 głosów,
Michalski Paweł – 97 głosów,
Jakubowska Joanna – 95 głosów,
Dankowski Jacek – 88 głosów,
Rosołek Janusz – 83 głosy,
Skalik Włodzimierz – 79 głosów,
Krakowiak Marcin – 64 głosy,
Kos Paweł – 62 głosy,
Kongres dokonał wyboru na członków Zarządu: Tadeusza Czichona, Jana Nosala, Mirosława
Górskiego, Andrzeja Osowskiego, Wiktora Wyszywacza, Pawła Michalskiego, Joannę Jakubowską
oraz Jacka Dankowskiego.

27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej AP.
Przewodniczący Piotr Niewiarowski poprosił o zgłaszanie propozycji w sprawie ustalenia liczby
członków Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego.
Janusz Dulski zaproponował uchwalenie pięcioosobowego składu Komisji Rewizyjnej.
Paweł Kos zaproponował, aby Komisja liczyła siedmiu członków.
Przewodniczący Piotr Niewiarowski zarządził głosowanie Nr 28 w sprawie ustalenia liczby członków
Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego.
W wyniku głosowania:
Za propozycją 5 członków – 109 głosów,
Za propozycją 7 członków – 49 głosów,
Kongres uchwalił pięcioosobowy skład Komisji rewizyjnej Aeroklubu Polskiego.

28. Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej AP.
Przewodniczący Piotr Niewiarowski poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
Aleksander Jarmołkowicz zaproponował kandydaturę Włodzimierza Skalika.
Włodzimierz Skalik wyraził zgodę na kandydowanie.
Ewa Dudziak-Przybytek zgłosiła kandydaturę Janusza Zdulskiego.
Janusz Zdulski wyraził zgodę na kandydowanie.
Janusz Zdulski zgłosił kandydaturę Joanny Gawdzik.
Joanny Gawdzik wyraziła zgodę na kandydowanie.
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Piotr Czarnocki zgłosił kandydaturę Hanny Gołyńskiej.
Hanna Gołyńska wyraziła zgodę na kandydowanie.
Jerzy Wiśniewski zgłosił kandydaturę Romana Walczaka i przedstawił jego pisemną zgodę na
kandydowanie.
Jan Nosal zgłosił kandydaturę Jarosława Obuchowskiego.
Jarosław Obuchowski wyraził zgodę na kandydowanie.
Piotr Haberland zgłosił kandydaturę Ryszarda Andryszczaka.
Ryszard Andryszczak wyraził zgodę na kandydowanie.
Wojciech Bugdał zgłosił kandydaturę Piotra Michałka.
Piotr Michałek wyraził zgodę na kandydowanie.

29. Wybory członków Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego.
Przewodniczący Piotr Niewiarowski zarządził głosowanie tajne Nr 29 w sprawie wyborów członków
Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego.
W wyniku głosowania:
Gawdzik-Zawalska Joanna – 127 głosów,
Gołuńska Hanna – 100 głosów,
Skalik Włodzimierz – 87 głosów,
Zdulski Janusz – 78 głosów,
Michałek Piotr – 70 głosów,
Walczak Roman – 70 głosów,
Obuchowski Jarosław – 66 głosów,
Andryszczak Ryszard – 65 głosów,
Kongres dokonał wyboru Komisji Rewizyjnej w składzie: Joanna Gawdzik-Zawalska Hanna
Gołuńska, Włodzimierz Skalik, Janusz Zdulski.
Wobec uzyskanej jednakowej liczby głosów przez Piotra Michałka i Romana Walczaka
przewodniczący Piotr Niewiarowski zarządził uzupełniające głosowanie tajne Nr 30 w sprawie
wyboru piątego członka Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego.
W wyniku głosowania:
Piotr Michałek – 100 głosów
Roman Walczak – 50 głosów,
Kongres dokonał wyboru Piotra Michałka na członka Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego.

30. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
Włodzimierz Skalik podziękował swoim współpracownikom za współpracę.
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Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Marek Jóźwicki poinformował delegatów, że do
Komisji wpłynęły w trakcie obrad trzy wnioski:
•
•
•

W sprawie uchwalenia nagród finansowych za osiągnięcia sportowe dla klubów
uczestniczących we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez komisje
specjalnościowe za każdy rok kalendarzowy,
W sprawie nadania Kongresowi kompetencji do zbycia gruntów lotniska w Lesznie w całości
lub części,
W sprawie przyjęcia przez Kongres Uchwały o zobowiązanie Zarządu Aeroklubu Polskiego
do wdrożenia procedur gwarantujących, że chęć zbycia lub obciążenia nieruchomości
Górskiej Szkoły Szybowcowej Żar lub Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie wymagać
będzie zgody Kongresu.

Komisja Uchwał i Wniosków przekazała wnioski Nr 1 i 2 do dalszego procedowania przez Zarząd,
natomiast wniosek Nr 3 jako projekt Uchwały przekazała do Prezydium kongresu celem
przegłosowania.
Przewodniczący Piotr Niewiarowski zarządził głosowanie Nr 31 w sprawie przyjęcia Uchwały o
zobowiązaniu Zarządu Aeroklubu Polskiego do wdrożenia procedur gwarantujących każdorazowo
uzyskanie zgody Kongresu na zbycie lub obciążenie nieruchomości Górskiej Szkoły Szybowcowej
Żar lub Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie.
W wyniku głosowania:
Za – 94 głosy,
Przeciw – 16 głosów,
Wstrzymał się – 22 głosy,
Kongres uchwalił zobowiązanie Zarządu Aeroklubu Polskiego do wdrożenia procedur gwarantujących
każdorazowo uzyskanie zgody Kongresu na zbycie lub obciążenie nieruchomości Górskiej Szkoły
Szybowcowej Żar lub Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie.

31. Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Piotr Niewiarowski zamknął obrady IX
Kongresu Sprawozdawczo-wyborczego Aeroklubu Polskiego.
Protokół sporządziła
Beata Harassek

