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Warszawa, dnia 19.03.2022r.
Rozpoczęcie obrad godzina 10:05

1.

Otwarcie obrad

Otwarcia obrad Kongresu Sprawozdawczego Aeroklubu Polskiego dokonał prezes Jerzy Makula. Powitał zebranych
i podziękował delegatom za przybycie.

2.

Wystąpienie Prezesa Aeroklubu Polskiego

Prezes Jerzy Makula wyraził nadzieję, że pomimo trudnej sytuacji na świecie, obrady Kongresu odbędą się w
owocnej atmosferze. Poprosił zebranych o powstanie i uczczenie minutą ciszy zmarłych pilotów i przyjaciół, którzy
pomagali Aeroklubowi Polskiemu.

3.

Wręczenie wyróżnień i odznaczeń Aeroklubu Polskiego

Prezes Jerzy Makula zaprosił na scenę kolejno wyczytywanych gości w celu wręczenia wyróżnień, dyplomów i
pucharów za pracę i osiągnięcia.
Brązową odznakę za zasługi przyznano Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie; dyplom i
puchar Prezesa Aeroklubu Polskiego za pierwsze miejsce w ogólnopolskim współzawodnictwie modelarskich
klubów sportowych za 2021 rok przyznano Stowarzyszeniu Akademia Umiejętności Technicznych Leonardo;
dyplom za drugie miejsce w ogólnopolskim współzawodnictwie modelarskich klubów sportowych za 2021 rok
przyznano gliwickiemu Stowarzyszeniu Modelarzy Lotniczych; dyplom za trzecie miejsce w ogólnopolskim
współzawodnictwie modelarskich klubów sportowych za 2021 rok przyznano Aeroklubowi Lubuskiemu; dyplom za
czwarte miejsce w ogólnopolskim współzawodnictwie modelarskich klubów sportowych za 2021 rok przyznano
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Suwałkach; dyplom za piąte miejsce w ogólnopolskim współzawodnictwie
modelarskich klubów sportowych za 2021 przyznano Aeroklubowi Częstochowskiemu; dyplom za piąte miejsce
w ogólnopolskim współzawodnictwie modelarskich klubów sportowych za 2021rok przyznano Uczniowskiemu
Klubowi Modelarskiemu Orion; dyplom i złoty medal modelarski FAI za całokształt działalności w sporcie
modelarskim przyznano Bogdanowi Wierzbie; dyplom za rekord świata FAI, za przelot motoparalotnią dwuosobową
oraz dyplom za najlepsze osiągnięcia w sporcie mikrolotowym w sezonie 2021 przyznano Krzysztofowi
Romickiemu i Wojciechowi Strzyżakowskiemu; dyplom Mongolfiera za przelot balonem gazowym, na odległość
2598 km w czasie 58 godzin przyznano Krzysztofowi Zaparcie i Andy’emu Cayton’owi.

4.

Przyjęcie regulaminu obrad
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Prezes Jerzy Makula poinformował, że regulamin obrad nie uległ zmianie i wobec braku uwag poprosił o przyjęcie
go w całości.
Sylwia Haude z firmy SDG System poinformowała

zgromadzonych, że obrady są nagrywane i poprosiła o

przedstawianie się przed wystąpieniami. Udzieliła instruktażu dotyczącego elektronicznego systemu głosowań.
Następnie przeprowadzono dwa próbne głosowania: zwykłe i głosowanie tajne wyborcze.
Prezes Jerzy Makula zarządził głosowanie nr 1 w sprawie przyjęcia regulaminu obrad Kongresu.
W wyniku głosowania:
Za- 140 głosów
Przeciw- 0 głosów
Wstrzymało się – 0 głosów
Regulamin obrad przyjęto jednogłośnie.

5.

Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Kongresu

Prezes Jerzy Makula zaproponował kandydaturę Piotra Demiańczuka na przewodniczącego Kongresu.
Piotr Demiańczuk wyraził zgodę na kandydowanie.
Wobec braku innych kandydatur prezes Jerzy Makula zarządził głosowanie nr 2 w sprawie wyboru
przewodniczącego Kongresu.
W wyniku głosowania:
Za- 134 głosy
Przeciw- 0 głosów
Wstrzymało się – 0 głosów
Przewodniczącego obrad Kongresu wybrano jednogłośnie.
Przewodniczący Piotr Demiańczuk podziękował za wybór.
Prezes Jerzy Makula zaproponował kandydaturę Piotra Czarneckiego na sekretarza Kongresu.
Piotr Czarnecki wyraził zgodę na kandydowanie.
Wobec braku innych kandydatur przewodniczący Piotr Demiańczuk zarządził głosowanie nr 3 w sprawie wyboru
sekretarza Kongresu.
W wyniku głosowania:
Za- 140 głosów
Przeciw- 0 głosów
Wstrzymało się – 0 głosów
Sekretarza Kongresu wybrano jednogłośnie.
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6.

Stwierdzenie przez Przewodniczącego ważności Kongresu oraz jego zdolności do podejmowania
uchwał

Przewodniczący Piotr Demiańczuk poinformował o obecności 51 osób, reprezentujących łącznie 140 głosów z 207
możliwych, stwierdzając tym samym ważność Kongresu i zdolność do podejmowania Uchwał.

7.

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Przewodniczący Piotr Demiańczuk poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej.
Zaproponowano kandydatury: Adama Paski, Piotra Zarembskiego i Bogdana Jaworskiego.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Wobec braku innych kandydatur przewodniczący Piotr Demiańczuk zarządził głosowanie nr 4 en bloc w sprawie
wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
W wyniku głosowania:
Za- 137 głosów
Przeciw- 0 głosów
Wstrzymało się – 1 głos
Komisja Skrutacyjna została powołana w składzie: Adam Paska, Piotr Zarembski i Bogdan Jaworski.

8.

Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Piotr Demiańczuk poprosił o zgłaszanie uwag do porządku obrad. Wobec ich braku zarządził
głosowanie nr 5 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
W wyniku głosowania:
Za- 121 głosów
Przeciw- 0 głosów
Wstrzymało się – 1 głos
Porządek obrad został przyjęty większością głosów.

9.

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

Przewodniczący Piotr Demiańczuk poprosił o zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Uchwał i Wniosków.
Zaproponowano kandydaturę Aleksandra Jarmułowicza.
Aleksander Jarmułowicz wyraził zgodę na kandydowanie.
Zaproponowano kandydaturę Adriana Króla.
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Adrian Król wyraził zgodę na kandydowanie.
Zaproponowano kandydaturę Piotra Niewiarowskiego.
Piotr Niewiarowski nie wyraził zgody na kandydowanie.
Zaproponowano kandydaturę Joanny Gaździk-Zawalskiej.
Joanna Gaździk-Zawalska wyraziła zgodę na kandydowanie.
Wobec braku innych kandydatur przewodniczący Piotr Demiańczuk zarządził głosowanie nr 6 en bloc w sprawie
wyboru członków Komisji Uchwał i Wniosków.
W wyniku głosowania:
Za- 127 głosów
Przeciw- 0 głosów
Wstrzymało się –4 głosy
Komisja Uchwał i Wniosków została powołana w składzie: Aleksander Jarmułowicz, Adrian Król i Joanna GaździkZawalskiej.

10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu AP z działalności Aeroklubu Polskiego za 2021 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Aeroklubu Polskiego za 2021 rok przedstawił prezes Zarządu Jerzy Makula.
Przypomniał, że upływająca kadencja Zarządu minęła pod hasłem stulecia Aeroklubu Polskiego.
Zarząd został wybrany w 2018 roku i stanął przed trudnym zadaniem zakończenia wielu ciągnących się spraw
sądowych. Najważniejszy problem dotyczył Leszna, które po wielu negocjacjach stało się finalnie ośrodkiem
sportowym, gdzie odbywają się bardzo ważne imprezy sportowe. Aeroklub Polski wyremontował tam hangar, a
beneficjentem tych działań jest Aeroklub Leszczyński mający możliwość korzystania z wyremontowanej
infrastruktury.
Jednocześnie Aeroklub Polski spłacił wszystkie długi i na chwilę obecną dysponuje kwotą 2,5 mln zł z
przeznaczeniem na pozyskanie nowej siedziby. Jednak zakup ten mimo uzyskanej na ten cel zgody nie została
sfinalizowany z uwagi na stale rosnące ceny rynkowe.
Obchody Stulecia Aeroklubu Polskiego odbyły się w roku 2019, które rozpoczęła maju uroczysta Msza św. w
Katedrze Polowej Wojska Polskiego na Nowym Mieście przy ulicy Długiej. Bardzo istotną imprezą była uroczysta
gala, która odbyła się 15 czerwca w Poznaniu w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Galę tę uświetnił pokaz
samolotów F16. Odbyły się także pokazy lotnicze w Rzeszowie, na które przybyło 70 000 zarejestrowanych osób.
Prezes Jerzy Makula uznał tę imprezę za największe zorganizowane pokazy w historii Aeroklubu Polskiego,
podkreślając, że odbyły się one przy pełnym ruchu komunikacyjnym na lotnisku. Z satysfakcją prezes Jerzy Makula
podkreślił udane działanie marketingowe polegające na bezpłatnym umieszczeniu na samolocie Dash należącym do
PLL LOT symbolu 100-lecia Aeroklubu Polskiego. Samolot ten jest obecny na wielu lotniskach Europy, zatem
umieszczenie na nim znaku Aeroklubu ma do tej pory duży zasięg medialny. Wartość medialną zorganizowanych
pokazów w Rzeszowie wyceniono na kwotę ponad 7 mln zł. Rok 2020 prezes Jerzy Makula określił jako rok klęski z
uwagi na pandemię Covid 19, z powodu której wiele imprez lotniczych na świecie i w Polsce zostało odwołanych.
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Środki dotacji ministerialnej zostały przeznaczone na treningi sportowe, co zaowocowało dobrym przygotowaniem
do kolejnego sezonu.

Jednocześnie prezes Jerzy Makula czynił starania o dotacje na unowocześnienie

szybowcowego sprzętu wysokowyczynowego. Zaowocowało to pozyskaniem dotacji z Ministerstwa Sportu ten cel
w wysokości 1,3 mln zł, którą przeznaczono na zakup samolotu holowniczego. Samolot w najbliższym czasie uzyska
pozwolenie z ULC na jego użytkowanie. Drugą rzeczą, którą udało się pozyskać, jest szybowiec Diana 3 - top
światowy w obszarze szybownictwa akrobatycznego.
W Górskiej Szkole Szybowcowej pozyskano ze środków unijnych szybowiec Arkus, który będzie wykorzystany
jako szybowiec szkoleniowy, a także do startów w zawodach międzynarodowych.
Prezes Jerzy Makula omówił również wyniki sportowe Aeroklubu Polskiego. W roku 2021 zdobyto 52 medale na
zawodach rangi Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy czy Pucharu Świata, w tym: 22 medale złote, 15 srebrnych i
15 brązowych. Uznał to za ogromny sukces sportowy w trudnym czasie trwania pandemii, którego pogratulował
wszystkim zawodnikom i działaczom pracującym na ten sukces.
Za inny sukces sportowy prezes Jerzy Makula uznał zacieśnienie współpracy z FAI poprzez zorganizowanie w
bardzo krótkim czasie w 2021 roku Mistrzostw Świata w kategorii Advance. Odbyły się także zaplanowane zawody
Mistrzostw Świata w Lesznie w akrobacji szybowcowej w kategoriach: Advanced i Unlimited. Również i te zawody
zostały uznane jako sukces organizacyjny i sportowy.
Zawody o puchar Gordona Bennetta zostały zorganizowane w 2021 roku w Toruniu po raz pierwszy pod auspicjami
Aeroklubu Polskiego. Wartość medialna tego wydarzenia wyniosła 6,6 mln zł, a zorganizowane zostały przy
wsparciu sponsorów: Polski Cukier, Ministerstwo Rolnictwa, Energa i Lotto, przy współudziale Aeroklubu
Pomorskiego. Zysk z organizacji tych zawodów dla Aeroklubu Polskiego wyniósł 60 000 zł.
Głos zabrał Krzysztof Zapart, który podziękował Aeroklubowi Polskiemu za organizację tych zawodów, uznając je
za najlepiej zorganizowane od czasu, kiedy bierze udział w Zawodach o Puchar Gordon Benetta, od roku 2014.
Przypomniał, że były to pierwsze zawody organizowane w Polsce od 1936 roku, ponieważ w 1939 roku na
przeszkodzie stanął wybuch II wojny światowej, a w 1984 stan wojenny w Polsce. Zawody zostały bardzo wysoko
ocenione przez FAI oraz przez zawodników z całego świata.
Prezes Jerzy Makula wysoko ocenił działania wszystkich członków Zarządu na rzecz Aeroklubu, wymieniając
Mirosława Górskiego - sekretarza Zarządu, Joannę Jakubowską, Pawła Michalskiego, Jana Nosala, Andrzeja
Ossowskiego oraz Wiktora Wyszywacza. Poinformował, że absencja Ireneusza Oziębały spowodowana jest czasową
koniecznością zaangażowania się przez niego w sprawy zawodowe. Prezes Jerzy Makula krytycznie ocenił postawę
członka Zarządu Jacka Dankowskiego, który dezawuował wszystkie działania Zarządu i prezentował zachowania,
które nie licują z zachowaniem w ogóle w społeczeństwie.
Następnie prezes Jerzy Makula poprosił Piotra Czarneckiego o przedstawienie sytuacji związanej z pozwem Skarbu
Państwa o stwierdzenie nieważności umowy darowizny na rzecz Aeroklubu Polskiego kamienicy we Wrocławiu.
Piotr Czarnecki przypomniał, że darowizna ta została przekazana Aeroklubowi w roku 2000 przez Skarb Państwa
reprezentowany przez Prokuratorię Generalną. W roku 2018 wpłynął pozew podnoszący niezgodność tego aktu z
obowiązującymi wówczas zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, która dopuszczała

dokonywanie

darowizn jedynie na rzecz podmiotów prowadzących określoną działalność publiczną. Po upływie 18 lat
stwierdzono, że Aeroklub Polski nie prowadził i w dalszym ciągu nie prowadzi działalności pożytku publicznego,
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zatem akt darowizny należy uznać za bezprawny. Aeroklub Polski zaangażował trzy kancelarie prawne, które
przedstawiły koncepcje walki z taką interpretacją stanu faktycznego i przepisów. Do reprezentowania interesów
Aeroklubu Polskiego w tej sprawie wybrano kancelarię mecenasa Pałusa. W roku 2021 Sąd Okręgowy w Warszawie
oddalił powództwo Skarbu Państwa, jednak Prokuratoria Generalna wniosła apelację, która została rozpatrzona w
grudniu 2021 roku przez Sąd Apelacyjny w Warszawie. Apelację tę rozstrzygnięto na niekorzyść Aeroklubu
Polskiego poprzez uchylenie wyroku Sądu Okręgowego z jednoczesnym unieważnieniem umowy darowizny
kamienicy we Wrocławiu. Zarząd Aeroklubu Polskiego wspólnie z kancelarią mecenasa Pałusa zawnioskował o
uzasadnienie wyroku i podjął działania prawne:
1.

został wniesiony wniosek o stwierdzenie zasiedzenia kamienicy w dobrej wierze z uwagi na upływ 20 lat od
momentu dokonania darowizny, ponadto z uwagi na zajmowanie się tą nieruchomością przez Aeroklub
Polski jak właściciel. Piotr Czarnecki uznał, że rzeczą sporną może być w tej sprawie upływ nie 20-tu a
jedynie 18-tu lat od momentu podpisania umowy darowizny do momentu wniesienia pozwu o jej
unieważnienie. Natomiast fakt, że w międzyczasie zapadł korzystny wyrok Sądu Okręgowego potwierdza,
że Aeroklub Polski miał prawo czuć się posiadaczem kamienicy w dobrej wierze.

2.

Została również wniesiona kasacja od niekorzystnego wyroku Sądu Apelacyjnego do Sądu Najwyższego.

Zostały podjęte również działania mające na celu utrzymanie działalności GOBLL. Z uwagi na fakt, że w związku z
wyrokiem Sądu Apelacyjnego od 2022 roku Aeroklub Polski nie zajmuje siedziby GOBLL jako właściciel, może to
skutkować naliczeniem opłat za bezumowne korzystanie z tego obiektu. Jednak Aeroklub Polski chce zachować
ciągłość pracy ośrodka, w związku z tym trwają rozważania, w jaki sposób należy ten problem rozwiązać. Z jednej
strony Aeroklub Polski nie godzi się na opłaty za wynajem lokalu, który uznaje za swoją własność, z drugiej strony
konieczność zmiany lokalizacji oznaczałaby utratę zgody Sanepidu na działalność ośrodka i utratę kadry medycznej.
Następnie Piotr Czarnecki omówił kwestię oszustw księgowej Katarzyny Szwedy, które miały miejsce w 2016 roku.
Katarzyna Szweda została skazana na 2 lata bezwzględnego pozbawienia wolności i od sierpnia ubiegłego roku
odsiaduje wyrok w zakładzie karnym. W I instancji została ona skazana na 3,5 roku bezwzględnego pozbawienia
wolności, jednak po jej apelacji Sąd Okręgowy zmniejszył ten wymiar kary do 2 lat, uzasadniając to stanem
rodzinnym oskarżonej.
Piotr Czarnecki przypomniał, że toczy się również postępowanie przeciwko bankom Pekao i BGŻ. Postępowanie to
jest na etapie badania przez biegłego zapisów systemu bankowego, czy i w jaki sposób doszło do naruszenia
procedury bankowej. W tej sprawie zostali już przesłuchani wszyscy świadkowie i w połowie bieżącego roku
spodziewany jest wyrok Sądu I instancji. Pozew w tej sprawie opiewał na kwotę 1,3 mln zł. Jednak Zarząd nie
spodziewa się zasądzenia w 100% odszkodowania z uwagi na podnoszony przez banki i sąd argument o braku
nadzoru nad działaniem księgowej w Aeroklubie Polskim. Prowadzone są jeszcze dwa postępowania przeciwko
biegłym rewidentom. Jedno postępowanie uzyskało pozytywny dla Aeroklubu wyrok Sądu I instancji, a
postepowanie apelacyjne będzie miało miejsce w połowie maja br. Drugie postępowanie jest w toku w sądzie I
instancji.

11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Aeroklubu Polskiego za 2021 rok
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Sprawozdanie finansowe Aeroklubu Polskiego za rok 2021 przedstawił Piotr Czarnecki. Zaznaczył, że sprawozdanie
finansowe przedstawia stratę w wysokości 4,389 mln zł za rok 2021, która w dużej mierze jest wynikiem wyroku
Sądu Apelacyjnego w sprawie kamienicy we Wrocławiu. Nakłada on obowiązek prawny dokonania odpisu
księgowego w wysokości wartości kamienicy, mimo że

nieruchomość ta nadal widnieje w ewidencji środków

trwałych. Strata w wysokości 4,09 mln zł jest wynikiem odpisów aktualizacyjnych: nieruchomości i gruntów pod
kamienicami, oraz stan rezerw na odprawy emerytalno-rentowe. Pozostałą część straty w wysokości 267 000 zł
stanowi amortyzacja środków trwałych, kwota 3700 zł wynika z różnicy w przychodzie z 1%, podatek CIT - 4000 zł
oraz strata biura Aeroklubu Polskiego w wysokości 23 000 zł, która wynika z faktu nieuwzględnienia w preliminarzu
na rok 2021 podwyżek czynszu za wynajem siedziby, podwyżek usług IT, sprzątania oraz ochrony, a także
ograniczonej możliwości odliczania podatku VAT, która uległa zmniejszeniu z 16% do 14%.
Piotr Czarnecki uznał, że rok 2022 będzie już w trudnym rokiem pod względem finansowym, ponieważ biuro
Zarządu Aeroklubu Polskiego będzie musiało zrezygnować z tzw. renty właścicielskiej, którą otrzymywało z
GOBLL. Środki te zostaną przeznaczone na utrzymanie ośrodka GOBLL w tej kamienicy, tj. ewentualne czynsze.
Ciągły wzrost cen zmusza do cięcia kosztów z jednoczesnym poszukiwaniem dodatkowych źródeł przychodów
Aeroklubu Polskiego. Dlatego też planowane jest podniesienie o 15% opłat za licencje z programów szkoleń oraz
podniesienie opłat za licencje sportowe zawodników.
Na zakończenie swojego wystąpienia Piotr Czarnecki zachęcił do zadawania pytań dotyczących sprawozdania
finansowego.

12. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej AP za 2021 rok
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Jacek Musiał. Przypomniał, że wybrana w 2018
roku Komisja Rewizyjna pracowała w składzie: Jacek Musiał – przewodniczący, Piotr Michałek –
wiceprzewodniczący, Janusz Zdulski – sekretarz oraz Piotr Baranowski i Adam Kowalczyk – członkowie. Złożył
podziękowania wszystkim członkom Komisji za ich kolektywną pracę w czasie całej kadencji, szczególne
podziękowania skierował do Janusza Zdulskiego, który kierował pracami Komisji Rewizyjnej w ciągu półrocznej
choroby przewodniczącego.
Komisja Rewizyjna, działając zgodnie z zapisami §37 ust. 6 Statutu AP, corocznie dokonywała wyboru biegłego
rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego. Każdorazowo wybór ten poprzedzały oraz zapytania ofertowe
do biegłych rewidentów, analiza złożonych ofert oraz negocjacje cen. W trakcie prowadzonych badań Komisja
Rewizyjna zawsze utrzymywała kontakt z biegłym rewidentem, zapoznawała się z jego opinią. Komisja Rewizyjna
oceniła sprawozdanie finansowe jako poprawne i nie stwierdziła znaczących uchybień w działalności finansowej
Aeroklubu Polskiego.
W omawianym okresie Komisja Rewizyjna spotykała się czterokrotnie na posiedzeniach bezpośrednich, w tym dwa
posiedzenia odbyły się wspólnie z Zarządem Aeroklubu Polskiego. Pięć posiedzeń odbyło się zdalnie. Komisja
Rewizyjna opracowywała plany pracy na każdy rok kalendarzowy, które zawierały plany kontroli działalności
Aeroklubu Polskiego z uwzględnieniem gospodarki finansowej, a w szczególności w zakresie gospodarowania
majątkiem AP. Zgodnie z regulaminem Komisji Rewizyjnej wszystkie kontrole były prowadzone przy udziale
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minimum dwóch członków. W czasie mijającej kadencji Komisji Rewizyjnej przeprowadzono kontrole: Głównego
Ośrodka Badań Lotniczo- Lekarskich, pracy biura Aeroklubu Polskiego, Komisji Modelarskiej Szybowcowej i
Spadochronowej, Górskiej Szkoły Szybowcowej, Centralnej Szkoły Szybowcowej, kontrolę problemową Zarządu
Aeroklubu Polskiego, kontrolę organizacji rozliczenia obchodów 100-lecia Aeroklubu Polskiego w Rzeszowie,
kontrolę rozliczenia zawodów Pucharu Gordon Bennetta, kontrolę treści strony internetowej Aeroklubu Polskiego.
Wyniki i wnioski z przeprowadzonych kontroli są dostępne w protokołach pokontrolnych. Komisja Rewizyjna
sporządzała sprawozdania na coroczne sprawozdawcze Kongresy Aeroklubu Polskiego. Wszystkie prowadzone
kontrole miały na celu wyeliminowanie przez Zarząd i biuro Zarządu Aeroklubu Polskiego ewentualnych uchybień.
Sporządzanie wstępnych protokołów pokontrolnych oraz wyznaczanie terminu usuwania stwierdzonych
nieprawidłowości okazał się bardziej efektywnym systemem kontroli. Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej brali
udział we wszystkich posiedzeniach Zarządu oraz Prezydium Aeroklubu Polskiego, a także w większości posiedzeń
Rad szkół. Na podstawie przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna oceniła funkcjonowanie Aeroklubu
Polskiego ulega pozytywnym zmianom, w tym zdecydowanej poprawie uległy relacje pomiędzy Zarządem
Aeroklubu Polskiego a Komisją Rewizyjną. Zarząd umożliwiał członkom Komisji zabieranie głosu we wszystkich
sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach. Komisja Rewizyjna przeprowadziła wszystkie założone kontrole mimo
panującej pandemii, wykonując swoje obowiązki społecznie i kierując się troską o prawidłowe funkcjonowanie
Aeroklubu Polskiego. Przeprowadzona kontrola organizacji i rozliczenia obchodów 100-lecia Aeroklubu Polskiego
w Rzeszowie oraz wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Zarządu zaowocowały w trakcie realizacji kolejnych
zawodów Pucharu Gordon Bennetta, których organizację Komisja Rewizyjna oceniła pozytywnie. Zmianie uległy:
sposób przygotowania, organizacji, zabezpieczenia oraz rozliczenie zawodów. Zgodnie z zaleceniami Komisji
Rewizyjnej zrezygnowano z angażowania w organizację imprezy masowej kompleksowej firmy zewnętrznej.
Aeroklub Polski skorzystał z podwykonawców poszczególnych elementów składowych wydarzenia, co przyniosło
wymierne oszczędności.
Na zakończenie swojego wystąpienia Jacek Musiał podziękował delegatom za podpowiedzi oraz pytania podczas
wszystkich Kongresów, które przyczyniły się do efektywnej pracy Komisji. Podziękował również Zarządowi,
pracownikom biura związku oraz wszystkim podległym podmiotom Aeroklubu Polskiego za ich przychylność
podczas przeprowadzanych kontroli. Poinformował, że

Komisja Rewizyjna wnosi o udzielenie absolutorium

Zarządowi.
13. Przedstawienie informacji Zarządu Górskiej Szkoły Szybowcowej AP „Żar” z działalności Górskiej
Szkoły Szybowcowej AP „Żar” za 2021 rok
Informację Zarządu Górskiej Szkoły Szybowcowej AP Żar z działalności Szkoły za rok 2021 przedstawił prezes
Wojciech Kos. Przypomniał, że prezesem Szkoły jest Wojciech Kos, a w skład Rady Szkoły wchodzą: Mirosław
Górski – przewodniczący, Joanna Jakubowska – zastępca przewodniczącego, Piotr Czarnecki – sekretarz, Adam
Paska – członek Rady oraz Ireneusz Oziębała – członek Rady. Górska Szkoła Szybowcowa w 2021 roku osiągnęła
zysk netto w wysokości 266 000 zł oraz wynik EBITDA z działalności statutowej sprzedaży w wysokości 744 000
zł. w porównaniu do wyniku z roku 2020 różnica in plus wyniosła 481 000 zł. Wojciech Kos przypomniał, że na

Strona 9 z 20
początku kadencji wynik

EBITDA wynosił -109 000 zł. Działalność statutowa stanowi już tylko ok. 50%

przychodów, aktualnie zbliżyła się do wyniku równoważącego przychody i koszty, zatem należy uznać, że cele
statutowe są realizowane. Taka struktura przychodów wynika ze wzrostu nalotów, a ten realizowany jest poprzez
rozszerzenie działalności szkoleniowej: na szybowcach, PPL, motoszybowcach, akrobacje UPRT, instruktorów
PPL oraz instruktorów UPRT. Głównym szkoleniem realizowanym przez Szkołę pozostaje jednak podstawowe i
wyczynowe szkolenie szybowcowe.

Zakupiony został nowy szybowiec Arcus do szkoleń UPRT. Zakup ten

współfinansowany jest ze środków unijnych i dzięki dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach
prowadzonego projektu transgranicznego wspólnie ze Słowacją. Szybowiec ten wykorzystywany jest już do
treningowych lotów wyczynowych, wielokrotnie latał już w Tatrach Słowackich, co podnosi poziom szkolenia
podstawowego i wyczynowego. Dla celów podstawowego szkolenia uzupełniany jest i dywersyfikowany sprzęt
szybowcowy. Zakupiony został w ubiegłym roku szybowiec Astir, a także odzyskano Muchę-100 z Aeroklubu
Bielskiego, zakupiono przy współfinansowaniu z Ministerstwa Sportu szybowiec Diana-3, który ma służyć do
treningów i nauki latania w górach.
Następnie Wojciech Kos przedstawił plany działań na kolejne lata. Planowana jest budowa ocieplonego hangaru ze
stanowiskiem serwisowym i zakup samolotu holowniczego. Jednak najważniejsze przedsięwzięcie stanowi remont
hotelu, którego stan generuje wysokie koszty, a zarazem jest obciążeniem dla wizerunku Szkoły. Wojciech Kos
przedstawił koncepcję rewitalizacji hotelu, która polegałaby na wydzieleniu i przekazaniu części terenu Szkoły pod
budowę kolejki linowej przez Polskie Koleje Linowe, które w zamian deklarują chęć wybudowania nowego skrzydła
hotelu, który stanowiłby własność Aeroklubu Polskiego. Zapowiedział wystąpienie na najbliższym Kongresie o
wyrażenie zgody na takie działanie.
Na zakończenie swojego wystąpienia Wojciech Kos podziękował prezesowi Jerzemu Makule oraz całemu
Zarządowi za współpracę oraz życzył delegatom dobrych decyzji podczas wyborów.
14. Przedstawienie informacji Zarządu Centralnej Szkoły Szybowcowej AP z działalności Centralnej
Szkoły Szybowcowej AP za 2021 rok
Informację Zarządu CSS Leszno za rok 2021 przedstawił prezes Adam Paska, który przypomniał, że stanowi
jednoosobowy Zarząd Szkoły. Organ nadzoru stanowi Rada Szkoły w składzie: Piotr Niewiarowski –
przewodniczący, Mirosław Górski i Ireneusz Oziębała – członkowie. W 2021 roku jak i w poprzednich Centralna
Szkoła Szybowcowa nie prowadziła żadnej działalności szkoleniowej. Szkoła posiada 7 szybowców, w tym 4 są w
stanie lotnym. Są to: Puchacz – wynajęty i wykorzystywany w Aeroklubie Warszawskim, który przeprowadził
remont tego samolotu, Jantar Standard – przekazany w ubiegłym roku do nieodpłatnego użytkowania w Aeroklubie
Leszczyńskim w zamian za jego usprawnienie, Junior – jeden z Juniorów trafił nieodpłatnego użytkowania w Szkole
Żar, kolejny Junior, który do tej pory był wynajęty Zakładom Macieja Domalarczyka, zostanie przekazany w
bieżącym roku również do nieodpłatnego użytkowania przez Górską Szkołą Szybowcową. Pozostałe trzy szybowce
nielatające: dwa Piraty oraz jedna Cobra – szybowce te są magazynowane w Lesznie, na chwilę obecną nie ma
planów ich wykorzystania.
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Centralna Szkoła Szybowcowa nie zatrudnia żadnych pracowników etatowych, wszystkie działania prowadzone w
CSS Leszno są wykonywane społecznie. W roku 2020 zakończono remont hangaru murowanego, który zgodnie
z ustaleniami został przekazany do użytkowania przez Aeroklub Leszczyński z wyłączeniem powierzchni, którą
stanowią 64 m² biura Centralnej Szkoły Szybowcowej. Aktualnie pomieszczenia biurowe Szkoły wynajęte zostały
spółce Lotnisko Leszno. W ubiegłym roku w ramach działalności statutowej Centralna Szkoła Szybowcowa
przeprowadziła Mistrzostwa Polski Modeli Kosmicznych, trening kadry mikrolotowej, także współdziałała ze spółką
Lotnisko Leszno przy organizacji wielu imprez, w roku 2020 Szkoła brała czynny udział w przygotowaniach do
Mistrzostw Świata w Akrobacji. W roku 2022 Centralna Szkoła przeprowadzi w czerwcu zawody samolotowe oraz
w lipcu zawody modelarskie. Jacek Musiał podkreślił, że planowanie organizacji imprez w Lesznie jest utrudnione
przez fakt, że zarówno Aeroklub Leszczyński, Fundacja Lotnisko Leszno jak i Spółka Lotniska Leszno bardzo
mocno wykorzystują lotnisko.
Sytuacja finansowa na przestrzeni kilku lat przedstawiała się następująco: – zysk bilansowy w roku 2017 wyniósł
29 000 zł, w 2018 – strata w wysokości ok. 20 000 zł, w 2019 – strata 263 000 zł, w 2020 – strata 51 000 zł, w roku
2021 - zysk wyniósł 89 000 zł. Jacek Musiał przypomniał, że w roku 2017 Centralna Szkoła miała należności
nieściągalne w wysokości ponad 800 000 zł i zobowiązania na podobnym poziomie. Jednak stan konta wynosił
4000 zł. Jednak w roku 2018 sytuacja przedstawiała się odmiennie: wynik finansowy wykazywał stratę na poziomie
29 000 złotych, jednak stan konta wynosił ok. 550 000 zł. Wynikało to z faktu, że w 2018 roku nastąpiło
porozumienie z miastem Leszno oraz hotelem, który nie regulował należności wobec CSS Leszno. Jednak
decydującym o stanie finansów Szkoły, a w rezultacie również Aeroklubu Polskiego było osiągnięcie porozumienia
z miastem Leszno. W latach 2019 i 2020 został przeprowadzony remont hangaru murowanego za łączną kwotę
650 000 zł, który został w efekcie przekazany do użytkowania przez Aeroklub Leszczyński.
Aktualną sytuację finansową Centralnej Szkoły Jacek Musiał uznał za stabilną. Przychód za rok 2021 wyniósł
90 000 zł i wynikał z wypłaconego odszkodowania za zniszczenie jednego z szybowców Puchacz. W kolejnych
latach spodziewany jest stabilny wzrost przychodów wynikający z faktu, że na terenie Szkoły dzierżawionym przez
spółkę Lotnisko Leszno powstają hangary, za których wynajem zgodnie z porozumieniem część środków trafia do
Centralnej Szkoły. Pozwoli to na rozwijanie działalności statutowej Szkoły, tj. organizacji imprez i zawodów. Jacek
Musiał wskazał również na pewne zagrożenie finansów Szkoły z uwagi na konieczność zapłaty zasądzonego
podatku gruntowego w wysokości 137 000 zł. Zapłata podatku powinna nastąpić w roku 2022 w wysokości 50 000
zł, a pozostała część w 35 ratach. Szkoła posiada zgromadzone na ten cel środki, stworzona została rezerwa celowa,
aby zapłata podatku nie wpływała na wynik finansowy kolejnych lat. Kwestią wymagającą negocjacji jest zapis
umowny sprzed lat, według którego należność podatkowa obciąża w 40% Aeroklub Leszczyński. Ponadto Jacek
Musiał zapowiedział skierowanie odwołania do SKO z wnioskiem o rozłożenie należności na 60 rat. Wskazał także
na kolejne zagrożenie będące pochodną wyroku o należnym podatku, tj. żądanie gminy dokonania korekty podatku
za rok 2017 – 2021. W tej sprawie również toczą się rozmowy z gminą i miastem Leszno.
Na zakończenie swojego sprawozdania Jacek Musiał podkreślił bardzo dobrą współpracę z Aeroklubem
Leszczyńskim, który zaczyna być wspólnie ze spółką Lotnisko Leszno gospodarzem Lotniska.

15. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami
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Przewodniczący Piotr Demiańczuk przedstawił regulaminowe zasady przebiegu dyskusji i poinformował, że do
Prezydium Kongresu wpłynęły trzy zgłoszenia do udziału w dyskusji.
Jako pierwszy głos zabrał Jerzy Siarkowski, który uzupełnił sprawozdanie prezesa Jerzego Makuli o informację
dotyczącą organizowanych imprez. We wsi Rzadkowo k. Piły, równolegle do odbywających się zawodów Pucharu
Gordon Benneta odbyła się uroczystość upamiętniająca nestorów lotnictwa. Poinformował również, że wydał
książkę swojego autorstwa upamiętniającą powstanie Szkoły w Lesznie i zachęcił do jej lektury. Podziękował
prezesowi Jerzemu Makuli za wsparcie, jakie otrzymał od Aeroklubu Polskiego przy wydaniu tej książki. Jerzy
Siarkowski poinformował o śmierci Ryszarda Witkowskiego, ikony polskiego lotnictwa. Na zakończenie zaapelował
o pomoc w dotarciu do przedwojennych dokumentów dotyczących Aeroklubu Polskiego i przypomniał
przedwojenne hasło, które uznał za nadal aktualne: „silne lotnictwo - silna Polska”.
Następnie głos w dyskusji zabrał Jacek Dankowski, członek Zarządu Aeroklubu Polskiego. Na wstępie wyraził żal z
powodu słów wypowiedzianych przez prezesa Jerzego Makulę pod jego adresem i zaprzeczył, jakoby wywierał na
kogokolwiek presję fizyczną. Poinformował, że jako jedyny członek Zarządu, który zasiadał w Zarządzie
poprzedniej kadencji, zabiegał o spotkanie z prezesem Jerzym Makulą, aby wprowadzić go w bieżące problemy
Aeroklubu Polskiego. Zgodził się ze stwierdzeniem, że sprzeciwiał się niektórym decyzjom Zarządu, jednak uznał to
za naturalne, jeśli przedstawia się kontrargumenty. Przypomniał, że problem

pojawił się już na pierwszym

posiedzeniu, które odbywało się online, i podczas którego nie miał możliwości zabrania głosu i zgłoszenia
kandydatów do rad szkół. Uznał tę sytuację jako niezgodną z obowiązującym regulaminem pracy Zarządu.
Regulamin ten został w następstwie zmodyfikowany, co pozwoliło na aprobowanie takich działań, czemu Jacek
Dankowski również się sprzeciwił. Sprzeciwiał się również decyzji odstąpienia miastu Leszno 20 ha gruntu wartego
ok. 60 mln zł, na czym Aeroklub Polski zyskał tylko 4 mln zł, uznając, że tak ważną decyzję powinien podąć
Kongres AP, a nie sam Zarząd. Oświadczył, że we wszystkich sprawach, do których nie miał uwag, głosował „za”,
co znajduje potwierdzenie w protokołach posiedzeń.
Jacek Dankowski odniósł się także do przedstawionych sprawozdań, uzupełniając je o informację dotyczącą
uzgodnień w obszarze łączności w przestrzeni powietrznej dedykowanej lotom szybowcowym, które służą poprawie
bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. Druga informacja przedstawiona delegatom dotyczyła wydzielenia stref dla
lotów bezmotorowych wokół stref kontrolowanych lotnisk Strachowice we Wrocławiu i Poznaniu.
Następnie Jacek Dankowski poprosił Piotra Niewiarowskiego o udzielenie informacji na temat rezultatów jego pracy
w obszarze ułatwień dla lotnictwa ogólnego. Odniósł się także do sprawozdania Komisji Rewizyjnej, zarzucając jej,
że nie odniosła się do kwestii braku od czterech lat realizacji jakichkolwiek celów statutowych przez CSS Leszno.
Zapytał o sens istnienia Szkoły w tej sytuacji.
Do wypowiedzi Jacka Dankowskiego odniósł się Piotr Niewiarowski, który oświadczył, że nie będzie zabierał czasu
delegatom swoją wypowiedzią, a sprawozdanie Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego mogłoby być
przedstawione, gdyby Jacek Dankowski zwrócił się o włączenie go do porządku obrad Kongresu.
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Następnie głos zabrał Włodzimierz Skalik, który zapytał, w jaki sposób zostały zabezpieczone interesy Aeroklubu
Polskiego w umowie z miastem Leszno w zakresie obciążeń wynikających z podatków i opłat lokalnych. Ponadto
wyraził opinię, że obecny Zarząd Aeroklubu Polskiego nie wykorzystuje możliwości wynikających z istnienia
Parlamentarnego Zespołu ds. Lotnictwa.
W odpowiedzi Piotr Czarnecki odniósł się do kwestii zabezpieczenia płatności podatków w Lesznie. Poinformował,
że umowa przekazania została podpisana we wrześniu 2018 roku i obowiązujący jest zawarty w niej zapis
zobowiązujący miasto Leszno do opłacania podatków od momentu podpisania umowy. Zobowiązania podatkowe
sprzed podpisania umowy są regulowane tylko na zasadach porozumień dwustronnych między CSS a Aeroklubem
Leszczyńskim, ponieważ do ich płatności pozostaje zobowiązany ówczesny posiadacz gruntu. W kwestii negocjacji
co do zwolnienia z należności podatkowych wobec gminy Święcichowa za okres od roku 2017 jako lotniska pożytku
publicznego CSS ma duże wsparcie ze strony miasta Leszno i negocjacje są w toku.
Wobec wyczerpania listy zgłoszeń przewodniczący Piotr Demiańczuk zamknął dyskusje nad sprawozdaniami.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu AP z działalności Aeroklubu
Polskiego za 2021 rok
Przewodniczący Piotr Demiańczuk odczytał projekt Uchwały i zarządził głosowanie nr 7 w sprawie podjęcia
Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2021.
W wyniku głosowania:
Za – 122 głosy
Przeciw – 6 głosów
Wstrzymujących się – 0 głosów
Kongres Aeroklubu Polskiego podjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok
2021.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aeroklubu Polskiego za
2021rok
Przewodniczący Piotr Demiańczuk odczytał projekt Uchwały i zarządził głosowanie nr 8 w sprawie podjęcia
Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aeroklubu Polskiego za rok 2021.
W wyniku głosowania:
Za – 109 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymujących się – 19 głosów
Kongres Aeroklubu Polskiego podjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aeroklubu
Polskiego za rok 2021.
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18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
Aeroklubu Polskiego za 2021rok
Przewodniczący Piotr Demiańczuk odczytał projekt Uchwały i zarządził głosowanie nr 9 w sprawie podjęcia
Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
W wyniku głosowania:
Za – 101 głosów
Przeciw – 12 głosów
Wstrzymujących się – 15 głosów
Kongres Aeroklubu Polskiego podjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji
Rewizyjnej za rok 2021.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu AP XX kadencji
Przewodniczący Piotr Demiańczuk poinformował, że głosowania w sprawie udzielenia absolutorium członkom
Zarządu XX kadencji odbywać się będą w trybie tajnym.
Odczytał projekt Uchwały i zarządził głosowanie tajne nr 10 w sprawie udzielenia

absolutorium prezesowi

Aeroklubu Polskiego Jerzemu Makuli.
W wyniku głosowania:
Za – 116 głosów
Przeciw – 6 głosów
Wstrzymujących się – 8 głosów
Kongres Aeroklubu Polskiego podjął Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Aeroklubu Polskiego
Jerzemu Makuli.
Następnie przewodniczący Piotr Demiańczuk odczytał projekt Uchwały i zarządził głosowanie tajne nr 11 w sprawie
udzielenia absolutorium Janowi Nosalowi wiceprezesowi Zarządu Aeroklubu Polskiego.
W wyniku głosowania:
Za – 124 głosy
Przeciw – 6 głosów
Wstrzymujących się – 10 głosów
Kongres Aeroklubu Polskiego podjął Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Nosalowi wiceprezesowi
Zarządu Aeroklubu Polskiego.
Następnie przewodniczący Piotr Demiańczuk odczytał projekt Uchwały i zarządził głosowanie tajne nr 12 w sprawie
udzielenia absolutorium Pawłowi Michalskiemu wiceprezesowi Zarządu Aeroklubu Polskiego.
W wyniku głosowania:
Za – 123 głosy
Przeciw – 7 głosów
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Wstrzymujących się – 9 głosów
Kongres Aeroklubu Polskiego podjął Uchwałę w sprawie udzielenia

absolutorium Pawłowi Michalskiemu

wiceprezesowi Zarządu Aeroklubu Polskiego.
Następnie przewodniczący Piotr Demiańczuk odczytał projekt Uchwały i zarządził głosowanie tajne nr 13 w sprawie
udzielenia absolutorium Mirosławowi Górskiemu sekretarzowi Zarządu Aeroklubu Polskiego.
W wyniku głosowania:
Za – 123 głosy
Przeciw – 6 głosów
Wstrzymujących się – 11 głosów
Kongres Aeroklubu Polskiego podjął Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Nosalowi sekretarzowi
Zarządu Aeroklubu Polskiego.
Następnie przewodniczący Piotr Demiańczuk odczytał projekt Uchwały i zarządził głosowanie tajne nr 14 w sprawie
udzielenia absolutorium Wiktorowi Wyszywaczowi członkowi Zarządu Aeroklubu Polskiego.
W wyniku głosowania:
Za – 123 głosy
Przeciw – 7 głosów
Wstrzymujących się – 9 głosów
Kongres Aeroklubu Polskiego podjął Uchwałę w sprawie udzielenia

absolutorium Wiktorowi Wyszywaczowi

członkowi Zarządu Aeroklubu Polskiego.
Następnie przewodniczący Piotr Demiańczuk odczytał projekt Uchwały i zarządził głosowanie tajne nr 15 w sprawie
udzielenia absolutorium Joannie Jakubowskiej członkowi Zarządu Aeroklubu Polskiego.
W wyniku głosowania:
Za – 130 głosów
Przeciw – 1 głos
Wstrzymujących się – 8 głosów
Kongres Aeroklubu Polskiego podjął Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Joannie Jakubowskiej członkowi
Zarządu Aeroklubu Polskiego.
Następnie przewodniczący Piotr Demiańczuk odczytał projekt Uchwały i zarządził głosowanie tajne nr 16 w sprawie
udzielenia absolutorium Andrzejowi Osowskiemu członkowi Zarządu Aeroklubu Polskiego.
W wyniku głosowania:
Za – 125 głosów
Przeciw – 9 głosów
Wstrzymujących się – 6 głosów
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Kongres Aeroklubu Polskiego podjął Uchwałę w sprawie udzielenia

absolutorium Andrzejowi Osowskiemu

członkowi Zarządu Aeroklubu Polskiego.
Następnie przewodniczący Piotr Demiańczuk odczytał projekt Uchwały i zarządził głosowanie tajne nr 17 w sprawie
udzielenia absolutorium Jackowi Dankowskiemu członkowi Zarządu Aeroklubu Polskiego.
W wyniku głosowania:
Za – 70 głosy
Przeciw – 54 głosów
Wstrzymujących się – 16 głosów
Kongres Aeroklubu Polskiego podjął Uchwałę w sprawie udzielenia

absolutorium Jackowi Dankowskiemu

członkowi Zarządu Aeroklubu Polskiego.
Następnie przewodniczący Piotr Demiańczuk odczytał projekt Uchwały i zarządził głosowanie tajne nr 18 w sprawie
udzielenia absolutorium Tadeuszowi Czichonowi członkowi Zarządu Aeroklubu Polskiego.
W wyniku głosowania:
Za – 117 głosy
Przeciw – 6 głosów
Wstrzymujących się – 17 głosów
Kongres Aeroklubu Polskiego podjął Uchwałę w sprawie udzielenia

absolutorium Tadeuszowi Czichonowi

członkowi Zarządu Aeroklubu Polskiego.
Następnie przewodniczący Piotr Demiańczuk odczytał projekt Uchwały i zarządził głosowanie tajne nr 19 w sprawie
udzielenia absolutorium Ireneuszowi Oziembale członkowi Zarządu Aeroklubu Polskiego.
W wyniku głosowania:
Za – 116 głosy
Przeciw – 14 głosów
Wstrzymujących się – 10 głosów
Kongres Aeroklubu Polskiego podjął Uchwałę w sprawie udzielenia

absolutorium Ireneuszowi Oziembale

członkowi Zarządu Aeroklubu Polskiego.
Przewodniczący Piotr Demiańczuk ogłosił przerwę w obradach do godziny 13:40.

Przerwa
20. Przedstawienie informacji o zgłoszonych kandydatach na Prezesa AP
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Przewodniczący Piotr Demiańczuk wznowił obrady po przerwie i poinformował delegatów, że w sposób
przewidzianym Statutem i przepisami terminie wpłynęła jedna kandydatura Jerzego Makuli na funkcję prezesa.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
21. Wystąpienia kandydatów na Prezesa AP
Następnie głos zabrał kandydat na prezesa Aeroklubu Polskiego Jerzy Makula. Podkreślił, że podstawowym
założeniem jego działań jako prezesa Aeroklubu Polskiego jest i będzie praca w zespole i w zgodzie, co daje
możliwości tworzenia pozytywnych rozwiązań.
Utrzymanie ośrodka GOBLL i utrzymanie własności kamienicy we Wrocławiu uznał za jeden z priorytetów nowej
kadencji. Zapowiedział też kontynuację działań w kierunku pozyskiwania dodatkowych środków na zakup siedziby
Aeroklubu Polskiego, a także pozyskanie dotacji Ministerstwa Sportu na dalsze zakupy sprzętu wyczynowego dla
kadry. Kolejnym obszarem planowanych działań jest organizacja imprez międzynarodowych, które generują
przychody dla Aeroklubu Polskiego, a także buduje jego pozycję na arenie międzynarodowej.
Jako równie ważny obszar dla rozwoju Aeroklubu Polskiego Jerzy Makula wskazał konieczność nawiązania stałej
współpracy z Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Ministerstwem Obrony Narodowej.
Przypomniał, że przed laty Aeroklub Polski był w pełni finansowany z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, a
w dzisiejszych czasach siły powietrzne i Ministerstwo Obrony Narodowej wspomaga Aeroklub Polski wystawami i
pokazami lotniczymi. Jerzy Makula zapowiedział także działanie, które stanowi propozycję Aeroklubu
Krakowskiego, polegające na utworzeniu stowarzyszenia, którego celem byłoby lobbowanie na rzecz systemowych
rozwiązań prawnych w małym lotnictwie. Zapewnił o kontynuacji sądowych postępowań karnych i egzekucyjnych
mających na celu odzyskanie środków skradzionych przez byłą księgową Katarzynę Szwedę. Jako kolejny
niezbędny kierunek działań Jerzy Makula wskazał promocję działalności polskiego sportu lotniczego i Aeroklubu
Polskiego, w co wpisuje się także organizacja imprez lotniczych i propagowanie wśród młodzieży modelarstwa
lotniczego. Za bardzo celowe działanie uznał także zwiększenie wysiłków dla pozyskania sponsora strategicznego
Aeroklubu Polskiego oraz kontynuację polityki dialogu i współpracy z samorządami oraz władzami centralnymi.
Zapowiedział też wsparcie Aeroklubu Polskiego dla aeroklubów regionalnych, które mogą ułatwić im pozyskanie
grantów oraz wzmocnić ich aktywność.
Na zakończenie swojego wystąpienia Jerzy Makula ponownie podkreślił chęć

współpracy ze wszystkimi

środowiskami w duchu zgody.

22. Wybory Prezesa AP
Przewodniczący Piotr Demiańczuk zarządził głosowanie tajne nr 20 w sprawie wyboru Jerzego Makuli na prezesa
Zarządu Aeroklubu Polskiego.
W wyniku głosowania:
Za – 131 głosów
Przeciw – 0 głosów
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Wstrzymujących się – 0 głosów
Kongres Aeroklubu Polskiego dokonał wyboru Jerzego Makuli na prezesa Zarządu Aeroklubu Polskiego.
23. Wystąpienie Prezesa AP
Prezes Jerzy Makula podziękował delegatom za zaufanie i wyraził nadzieję, że uda mu się zrealizować
przedstawione założenia. Zadeklarował także otwartość na wszystkie postulaty zgłaszane przez członków Aeroklubu
Polskiego.
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu AP XXI kadencji
Prezes Jerzy Makula zaproponował, aby skład Zarządu niezmiennie do poprzedniej kadencji liczył ośmiu członków i
prezesa.
Przewodniczący Piotr Demiańczuk zarządził głosowanie nr 21 w sprawie ustalenia liczby dziewięciu członków
Zarządu.
W wyniku głosowania:
Za – 135 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymujących się – 1 głos
Kongres Aeroklubu Polskiego uchwalił dziewięcioosobowy skład Zarządu Aeroklubu Polskiego.
25. Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu AP
Prezes Jerzy Makula zaproponował następujące kandydatury do Zarządu Aeroklubu Polskiego: Joanny
Jakubowskiej, Mirosława Górskiego, Pawła Michalskiego,

Jana Nosala, Andrzeja Osowskiego, Wiktora

Wyszywacza, Leszka Cwojdzińskiego i Krzysztofa Krawcewicza.
Joanna Jakubowska, Mirosław Górski, Paweł Michalski, Jan Nosal, Andrzej Osowski, Wiktor Wyszywacz, Leszek
Cwojdziński i Krzysztof Krawcewicz wyrazili zgodę na kandydowanie.
Mariusz Poźniak zgłosił kandydaturę Jacka Dankowskiego.
Jacek Dankowski wyraził zgodę na kandydowanie.
Włodzimierz Skalik zgłosił kandydaturę Agnieszki Olczyk.
Agnieszka Olczyk wyraziła zgodę na kandydowanie.
26. Wybory członków Zarządu AP

Strona 18 z 20
Przewodniczący Piotr Demiańczuk zarządził głosowanie nr 22 w sprawie wyboru członków Zarządu Aeroklubu
Polskiego.
W wyniku głosowania kandydaci uzyskali następujące liczby głosów:
Krzysztof Krawcewicz - 128 głosów
Joanna Jakubowska - 117 głosów
Leszek Cwojdziński – 114 głosów
Mirosław Górski – 114 głosów
Andrzej Osowski - 105 głosów
Jan Nosal - 105 głosów
Paweł Michalski - 102 głosy
Wiktor Wyszywacz - 99
Agnieszka Olczyk – 49 głosów
Jacek Dankowski – 40 głosów.
Do Zarządu Aeroklubu Polskiego zostali wybrani: Krzysztof Krawcewicz, Joanna Jakubowska, Leszek Cwojdziński,
Mirosław Górski, Andrzej Osowski, Jan Nosal, Paweł Michalski i Wiktor Wyszywacz.
27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej AP XXI kadencji
Przewodniczący Piotr Demiańczuk poprosił delegatów o zgłaszanie propozycji dotyczących liczby członków
Komisji Rewizyjnej.
Janusz Zdulski zawnioskował o uchwalenie składu pięcioosobowego Komisji Rewizyjnej, argumentując, że taki
skład pozwoli Komisji wykonywać obowiązki statutowe i jednocześnie obniżyć koszty Aeroklubu Polskiego.
Wobec braku innych propozycji przewodniczący Piotr Demiańczuk zarządził głosowanie nr 23 w sprawie ustalenia
pięcioosobowego składu Komisji Rewizyjnej.
W wyniku głosowania:
Za – 129 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymujących się – 0 głosów
Kongres Aeroklubu Polskiego uchwalił pięcioosobowy skład Komisji Rewizyjnej.
28. Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej AP
Przewodniczący Piotr Demiańczuk poprosił delegatów o zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej.
Janusz Zdulski zgłosił kandydaturę Jacka Musiała.
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Jacek Musiał wyraził zgodę na kandydowanie i przedstawił kandydatury osób, które uznał za zapewniające
kontynuację podjętych w mijającej kadencji działań: Janusza Zdulskiego, Adama Kowalczyka, Mateusza Webera i
Bartosza Tokarczyka. Jednocześnie poinformował, że Bartosz Tokarczyk złożył pisemną zgodę na kandydowanie.
Janusz Zdulski, Adam Kowalczyk i Mateusz Weber wyrazili ustną zgodę na kandydowanie.
Delegatka z sali zgłosiła kandydaturę Radosława Rostockiego.
Radosław Rostocki wyraził zgodę na kandydowanie.
Włodzimierz Skalik zgłosił kandydaturę Anny Messyasz.
Anna Messyasz wyraziła zgodę na kandydowanie.
29. Wybory członków Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego
Wobec braku innych zgłoszeń przewodniczący Piotr Demiańczuk zarządził głosowanie tajne nr 24 w sprawie
wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
W wyniku głosowania kandydaci uzyskali następujące liczby głosów:
Jacek Musiał – 102 głosy
Janusz Zdulski – 101 głosów
Adam Kowalczyk – 94 głosy
Mateusz Weber – 93 głosy
Bartłomiej Tokarczyk – 94 głosy
Radosław Rostocki – 68 głosów
Anna Messyasz – 70 głosów
Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Jacek Musiał, Janusz Zdulski, Adam Kowalczyk, Bartłomiej Tokarczuk i
Mateusz Weber.
30. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków
Komisja Uchwał i Wniosków poinformowała, że do Komisji nie wpłynęły żadne wnioski i żadne projekty uchwał.
31. Zamknięcie obrad
Przewodniczący Piotr Demiańczuk podziękował delegatom za sprawny przebieg obrad i dobrą ich atmosferę. Wobec
wyczerpania porządku obrad zamknął obrady XVI Kongresu Aeroklubu Polskiego.
Zakończenie obrad godzina 14:30
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Beata Harassek

