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Protokół obrad VI Zwyczajnego Sprawozdawczego Kongresu Aeroklubu Polskiego 

Warszawa 20 maja 2017 roku 
 
 
 

1. Otwarcie obrad.  

 

Prezes Włodzimierz Skalik przywitał przybyłych na VI Zwyczajny Sprawozdawczy Kongres 
Aeroklubu Polskiego gości i delegatów i dokonał oficjalnego otwarcia Kongresu.   

Poprosił delegatów o powstanie oraz o wprowadzenie sztandaru Aeroklubu Polskiego.   

 

2. Wystąpienie Prezesa Aeroklubu Polskiego.  

 

Prezes Włodzimierz Skalik stwierdził obecność na sali 137 delegatów i uznał, że Kongres będzie 
władny do podejmowania Uchwał zgodnie z porządkiem obrad.  

Następnie poinformował, że na wniosek Komisji Modelarskiej Złotą Odznaką  Aeroklubu Polskiego 
uhonorowanych zostali modelarze: Marek Roman, Franciszek Kańczok, Norbert Suwała, jak 
również Jerzy Włodarczyk oraz Srebrną Odznaką –  

Henryk Krupa, Brązową: Stanisław Skibicki, Marek Łysakowski i Edward Burek. 

 

Prezes Włodzimierz Skalik wyraził nadzieję na sprawny przebieg obrad i poprosił delegatów o 
zdyscyplinowany w nich udział. Podkreślił, że Kongres Sprawozdawczy ma do zrealizowania 
obszerny porządek obrad, w którym przewidziano uchwalenie zmian Statutu Aeroklubu Polskiego. 
Przypomniał, że aktualnie obowiązujący Statut został uchwalony w związku z koniecznością 
dostosowania jego zapisów do ustawy o sporcie. Stwierdził także, że kilka lat funkcjonowania tych 
zapisów statutowych pokazało konieczność dokonania korekt. Przypomniał delegatom, że w dniu 
dzisiejszym są zaplanowane dwa Kongresy, a jako drugi odbędzie się drugi termin Nadzwyczajnego 
Kongresu, zwołanego na wniosek Komisji Rewizyjnej w zakresie zmian Statutu. Zaapelował o 
odpowiednio dużą frekwencję w czasie głosowań zmian statutowych. 

 

3. Przyjęcie Regulaminu obrad Kongresu.  

 

Prezes Włodzimierz Skalik przeszedł do omówienia punktu: przyjęcie regulaminu obrad Kongresu. 
Przypomniał, że projekt tego regulaminu został przesłany do wszystkich delegatów i znajduje się w 
materiałach kongresowych. 
Wobec braku zgłoszonych uwag z Sali do proponowanego porządku obrad prezes Włodzimierz 
Skalik przystąpił do procedury głosowania.  
Na wstępie poprosił przedstawiciela firmy obsługującej elektroniczny system głosowań o 
udzielenie instrukcji w zakresie sposobu głosowania w tym systemie. 
 
Wyjaśnień w zakresie głosowania w elektronicznym systemie głosowań udzielił przedstawiciel 
firmy TE UnivComp Jan Matykiewicz. Przeprowadził także głosowanie próbne. 
 
Prezes Włodzimierz Skalik zarządził głosowanie Nr 1 w sprawie przyjęcia regulaminu obrad 
Kongresu. W wyniku głosowania: Za – 132 głosy, przeciw – 4 głosy, wstrzymujących się – 7 głosów, 
Kongres przyjął Regulamin obrad Kongresu.  
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4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Kongresu.  

 

Prezes Włodzimierz Skalik  przeszedł do procedury wyboru przewodniczącego i sekretarza 
Kongresu. Na funkcję przewodniczącego Kongresu zaproponował Michała Tomanka.  

 

Michał Tomanek wyraził zgodę na kandydowanie.  

Wobec braku innych propozycji z Sali, prezes Włodzimierz Skalik zarządził głosowanie Nr 2 w 
sprawie wyboru przewodniczącego Kongresu. W wyniku głosowania: Za – 125 głosów, przeciw – 
1głos, wstrzymujących się – 17 głosów, Kongres wybrał przewodniczącego Kongresu. 

 

Następnie prezes Włodzimierz Skalik zaproponował kandydaturę Jana Nosala na funkcję 
sekretarza Kongresu.  
 
Jan Nosal wyraził zgodę na kandydowanie.  
 
Prezes Włodzimierz Skalik zarządził głosowanie Nr 3 w sprawie powołania sekretarza VI 
Zwyczajnego Sprawozdawczego Kongresu. W wyniku głosowania: Za – 139 głosów, przeciw – 0 
głosów, wstrzymujących się – 4 głosy, Kongres powołał na funkcję sekretarza Kongresu Jana 
Nosala. 
 

5. Stwierdzenie przez Przewodniczącego ważności Kongresu oraz jego zdolności do 
podejmowania uchwał.  

 
Przewodniczący Michał Tomanek przywitał delegatów i stwierdził ważność Kongresu z uwagi na 
obecność siedemdziesięciu procent głosów uprawnionych.  

 

6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.  

 

Przewodniczący Michał Tomanek  poprosił prezesa Skalika o przedstawienie propozycji 
kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.  
 
Jeden z delegatów zaproponował, aby wybory do Komisji dokonane na Zjeździe Sprawozdawczym 
były obowiązujące również na czas Kongresu Nadzwyczajnego, co usprawniłoby obrady.  
 
Włodzimierz Skalik wyraził wątpliwość co do możliwości podejmowania przez Kongres 
Sprawozdawczy Uchwał w sprawie Kongresu Nadzwyczajnego.  
 
Mecenas Marek Pałus potwierdził pogląd prezesa Skalika w tej kwestii.  
 
Włodzimierz Skalik zaproponował do Komisji Skrutacyjnej trzy kandydatury:  Jerzego Oślaka, Jana 
Chrobocińskiego i Marka Łukasiewicza.  
 
Wszyscy trzej kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej. 
  
Przewodniczący Michał Tomanek zarządził głosowanie Nr 4 en bloc w sprawie wyboru Komisji 
Skrutacyjnej.  W wyniku głosowania:  Za – 137 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 9 
głosów, Kongres dokonał wyboru Komisji Skrutacyjnej. 
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7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.  

 

Przewodniczący Michał Tomanek poprosił prezesa Włodzimierza Skalika o propozycje kandydatur 
do Komisji Uchwał i Wniosków.   

 
Prezes Włodzimierz Skalik przedstawił następujące kandydatury do Komisji Uchwał i Wniosków: 
Joannę Gawdzik-Zawalską, Agnieszkę Olczyk i Aleksandra Jarmołkowicza. 
 
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Uchwał i Wniosków.  

 

Przewodniczący Michał Tomanek zarządził głosowania Nr 5 en bloc w sprawie powołania Komisji 
Uchwał i Wniosków. W wyniku głosowania: Za – 143 głosy, przeciw – 3 głosy, wstrzymujących się – 
0 głosów, Kongres dokonał wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.  

 

 

8. Przyjęcie porządku obrad.  

 

Przewodniczący Michał Tomanek poprosił delegatów o zgłaszanie uwag do porządku obrad.  
 

Prezes Włodzimierz Skalik złożył wniosek, aby punkt dziewiętnasty: „Informacja Zarządu 
Aeroklubu Polskiego o stanie spraw związanych z wykrytymi oszustwami finansowymi w 
Aeroklubie Polskim oraz stanem realizacji programu naprawczego i programu spłaty zadłużenia” 
był procedowany po przerwie obiadowej z uwagi na konieczną obecność mecenasa Czupajły, 
pełnomocnika Aeroklubu Polskiego, który może uczestniczyć w obradach po godzinie czternastej 
trzydzieści.   

 
Wobec braku innych uwag przewodniczący Michał Tomanek zarządził głosowanie Nr 6 w sprawie 
przyjęcia porządku obrad. W wyniku głosowania: Za – 128 głosów, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymujących się – 3 głosy, Kongres przyjął porządek obrad.  

 

9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Aeroklubu Polskiego z działalności Aeroklubu 
Polskiego za 2016 rok. 

  

Sprawozdanie Zarządu Aeroklubu Polskiego z działalności Aeroklubu Polskiego za 2016 rok 
przedstawił prezes Włodzimierz Skalik. Przypomniał, że delegaci otrzymali sprawozdanie w formie 
pisemnej. Jako pierwsze zagadnienie omówił stan realizacji celów strategicznych Aeroklubu 
Polskiego. Przypomniał, że Zarząd realizuje strategię opartą o trzy głównie obszary:  cele 
sportowe, działalność służebna wobec  członków oraz obszar związany z marketingiem 
sportowym, niezbędnym dla realizacji pierwszego celu.  
Przypomniał zmiany, jakie zaszły w składzie osobowym Zarządu w 2016 roku. Z pracy w Zarządzie 
zrezygnowało dwóch członków – Stanisław Jaźnicki i Arkadiusz Stefańczyk. 
Prezes Włodzimierz Skalik poinformował, że od momentu tych rezygnacji Zarząd działa w 
zmniejszonym składzie, na co pozwala obecnie obowiązujący Statut. Nastąpiły także zmiany w 
podziale funkcji w Zarządzie: Marcin Kwiatosz zrezygnował z funkcji  skarbnika, a funkcję tę Zarząd 
powierzył Marcinowi Prusaczykowi. Funkcję wiceprezesa Aeroklubu Polskiego w miejsce Marcina 
Prusaczyka objął  Paweł Kos.  
Zarząd Aeroklubu Polskiego, podjął 147 Uchwał.  
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Prezes Włodzimierz Skalik poinformował delegatów, że Zarząd podejmuje coraz częściej dyskusje 
i przeprowadza głosowania w trybie elektronicznym za pośrednictwem internetu.  Wyjaśnił, że 
taki sposób procedowania zwiększa aktywność Zarządu, a Komisja Rewizyjna ma możliwość  
wglądu na bieżąco do przeprowadzanych głosowań. Jako drugi powód prowadzenia posiedzeń za 
pośrednictwem internetu prezes Włodzimierz Skalik  wskazał oszczędności kosztów podróży. 
Zwrócił uwagę, że finanse stanowią obszar, który jest szczególnie monitorowany przez Zarząd 
Aeroklubu Polskiego.  
Następnie prezes Skalik przeszedł do omówienia działalności sportowej. Poinformował, że w 2016 
roku poziom dofinansowania osiągnął kwotę bliską 3 000 000 złotych, co stanowi wartość o 
600 000 zł wyższą niż w roku poprzednim.  Przypomniał także okoliczności, w jakich składany był 
wniosek o dofinansowanie działalności sportowej  Aeroklubu, czas, kiedy została zatrzymana 
główna księgowa i Zarząd musiał sobie poradzić ze złożeniem wniosku bez wsparcia działu 
księgowego. Zaznaczył, że oprócz tego dofinansowania z Ministerstwa Sportu zawodnicy 
Aeroklubu uzyskali nagrody o łącznej sumie ponad 400 000 złotych.  
Prezes Włodzimierz Skalik podkreślił osiągnięcia sportowe roku 2016, kiedy to Aeroklub osiągnął 
łącznie pięćdziesiąt osiem medali i dzięki temu stanowi ścisłą czołówkę spośród siedemdziesięciu 
polskich związków sportowych. Spośród pięćdziesięciu ośmiu medali czterdzieści medali stanowią 
zdobyte na Mistrzostwach Świata, trzynaście na mistrzostwach Europy, pięć w Pucharze Świata.  
Aeroklub Polski jest aktywnym członkiem FAI również pod względem organizacji  zawodów 
pierwszej kategorii  - Mistrzostw Świata i Europy.  
Prezes Włodzimierz Skalik przypomniał, że w 2016 roku Polska była gospodarzem trzech ważnych 
wydarzeń – Mistrzostw Europy Modeli Śmigłowców Zdalnie Sterowanych we Włocławku oraz XII 
Mistrzostw Świata w Akrobacji Samolotowej w Radomiu.  Podkreślił zarysowującą się coraz 
bardziej specjalizację poszczególnych ośrodków, którym FAI powierza organizację ważnych imprez 
sportowych. Zwrócił uwagę na bardzo dynamicznie rozwijającą się w Polsce nową dyscyplinę – 
latanie w tunelu aerodynamicznym i działający na terenie Warszawy jeden z najlepszych na 
świecie obiektów do tego sportu, który był gospodarzem Pucharu Świata w indoor skydiving.  
Następnie prezes Skalik poprosił Marcina Kwiatosza o omówienie zagadnień związanych z 
marketingiem sportowym.  

 
Marcin Kwiatosz przypomniał, że Aeroklub Polski jest organizacją o wieloletnich tradycjach i 
marką, która niebawem będzie obchodziła stulecie swojego istnienia. Przypomniał, że Zarząd 
Aeroklubu Polskiego prowadzi od roku monitoring mediów we współpracy z firmą PRESS-SERVICE 
pod kątem wypowiedzi medialnych o Aeroklubie Polskim jako organizacji, stowarzyszeniu, a 
przede wszystkim o sukcesach medalowych zawodników.  
Wyjaśnił delegatom pojęcie szacunkowego ekwiwalentu reklamowego - wartości, która pokazuje, 
jakie koszty Aeroklub musiałby ponieść, żeby pojawić się w tych   mediach, które wyemitowały 
realne informacje w sposób bezpłatny.  
Marcin Kwiatosz poinformował, że ta szacunkowa wartość za rok 2016 wynosi 68 000 000 zł 
brutto, w porównaniu do wartości 16 000 000 za rok 2015. Wzrost ten wynika z systematycznych 
działań Zarządu na rzecz informowania polskich mediów,  zarówno ogólnopolskich jak i lokalnych 
o wszystkich imprezach sportowych i osiąganych wynikach. W roku 2016 przekazano do mediów 
ponad 18 000 informacji, co stanowi około czterokrotny wzrost  w porównaniu do roku 2015, 
gdzie takich informacji przekazano 6 500. Wyraził nadzieję na utrzymanie tego wzrostowego 
trendu również w 2017 roku.  Podkreślił, że Aeroklub Polski jest postrzegany jako światowy lider w 
sportach lotniczych., jednak zaznaczył, że toczące się w Związku konflikty, które wychodzą na 
zewnątrz, wizerunek ten w pewnym stopniu degradują.   
Aeroklub Polski i zawodnicy sportów lotniczych byli obecni w informacjach telewizyjnych, 
najczęściej w grupie TVN - 171 wyemitowanych informacji i Polsat – 120 informacji telewizyjnych.  
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Za bardzo istotne źródło informacji dla sympatyków sportu lotniczego uznał  Internet - Facebook, 
Twitter , gdzie prowadzona jest systematyczna komunikacja, m.in. regularnie wysyłany newsletter, 
który informuje o wydarzeniach w Aeroklubie Polskim jako organizacji, a także jest źródłem 
informacji o sukcesach sportowych  zawodników.  
Marcin Kwiatosz zapowiedział wdrożenie nowego Intranetu w oparciu o produkty Microsoftu.   
Podkreślił marketingową aktywność Aeroklubu poprzez  obecność w 2016 roku na trzech dużych 
imprezach: wystawie w Polskim Komitecie Olimpijskim powiązanej z konferencją prasową z 
udziałem najlepszych zawodników Aeroklubu, stoisko podczas Narodowego Dnia Sportu na 
błoniach Stadionu Narodowego, przez które przewinęło się około 10 000 osób,  oraz stoisko 
podczas VII Nocy w Instytucie Lotnictwa, gdzie frekwencja przekroczyła 30 000 osób.  

 
Włodzimierz Skalik podsumował działania marketingowe  Związku jako dynamicznie rozwijające 
się, jednak zauważył także duże rezerwy w możliwościach rozwoju tych działań.  
Następnie omówił kwestie związane z członkostwem w Aeroklubie. Stwierdził, że Aeroklub 
stanowi największą organizację lotnictwa ogólnego w Polsce, skupia największą liczbę podmiotów 
i członków i jest zarazem najbardziej wszechstronną organizacją.  Poinformował, że w 2016 roku 
do Aeroklubu Polskiego dołączyły dwie  nowe organizacje, zrezygnował z członkostwa w Związku 
jeden podmiot. Zarząd Aeroklubu Polskiego podjął Uchwały o skreśleniu z listy członków 
Aeroklubu Polskiego ośmiu członków. Przyczyną tych decyzji był brak wpłat składek 
członkowskich. Na koniec grudnia 2016 roku Aeroklub Polski skupiał osiemdziesiąt cztery 
organizacje, a za ich pośrednictwem ponad 6 300 osób fizycznych.  
Prezes Włodzimierz Skalik przedstawił również delegatom problemy, na jakie w ostatnim czasie 
napotyka Aeroklub. Stwierdził, że zauważalny jest spadek przychylnej współpracy władz 
regionalnych z aeroklubami, a także  brak zrozumienia instytucji skarbowych dla sytuacji 
Aeroklubu. Jako przykład takich zdarzeń przytoczył problem lotniska w Lesznie. Przypomniał 
delegatom sytuację własnościową terenu, na którym usytuowane  jest lotnisko, gdzie funkcjonuje 
Centralna Szkoła Szybowcowa. Zapowiedział, że sprawa lotniska w Lesznie zostanie omówiona 
przy okazji informacji o Centralnej Szkole Szybowcowej w przewidzianym dla tego zagadnienia 
punkcie porządku obrad, gdzie prezes Aeroklubu Leszczyńskiego, Ryszard Androszczak 
zaprezentuje propozycje modelu działania leszczyńskiego ośrodka.  
Prezes Włodzimierz Skalik omówił starania  Zarządu na rzecz umorzenia podatku od 
nieruchomości za 2015 rok w kwocie 66 000, przedstawił informacje o sporze, jaki toczy się 
pomiędzy Aeroklubem Polskim a prezydentem miasta Leszna w kwestii wypowiedzenia prawa 
użytkowania części dwudziesto-hektarowej przez Aeroklub Polski, a także wysokości naliczonego 
podatku od nieruchomości za 2016 rok w kwocie 331 000 zł, w miejsce dotychczas naliczanego 
podatku w wysokości ok.  180 000 zł. Poinformował delegatów, że Aeroklub Polski wystosował 
pozew w stosunku do miasta Leszna o sądowe ustanowienie prawa wieczystego użytkowania 
terenu lotniska.  Prezes Skalik wyjaśnił, że starania Aeroklubu Polskiego w tej w kwestii działają na 
rzecz Centralnej Szkoły Szybowcowej i Aeroklubu Leszczyńskiego jako użytkowników tych 
nieruchomości, zatem od skuteczności działań Aeroklubu zależy obniżenie obciążeń dla tych 
podmiotów. Prezes Włodzimierz Skalik poinformował, że Aeroklub boryka się z problemami 
związanymi z nieruchomościami lotniskowymi także w dwóch innych lokalizacjach: w Jelenia Góra 
i lotnisko Dajtki-Olsztyn. W Jeleniej Górze – Aeroklub Polski jest stroną umowy dzierżawy 
nieruchomości lotniskowej. Wyjaśnił, że Zarząd Aeroklubu Polskiego jest zdecydowany przekazać 
Aeroklubowi  Jeleniogórskiemu prawa do tej nieruchomości, jednak warunkiem dla tego działania 
jest przejęcie przez Aeroklub Jeleniogórski wszelkich zobowiązań dotyczących podatku od 
nieruchomości. Wyraził nadzieję na osiągnięcie porozumienia w tej kwestii pomiędzy Aeroklubem 
Polskim a Aeroklubem Jeleniogórskim.  
W kwestii lotniska olsztyńskiego wyjaśnił, że Aeroklub Warmińsko-Mazurski jest użytkownikiem 
lotniska, do którego prawa przynależą Aeroklubowi Polskiemu. Aeroklub Warmińsko-Mazurski  
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podpisał zobowiązanie pokrycia wszelkich  obciążeń z tytułu użytkowania lotniska Dajtki. Problem 
związany z tym lotniskiem dotyczy nowego sposobu naliczania podatku od terenu lotniska, gdzie 
miasto naliczyło podatek równoważny działkom miejskim. Aeroklub Polski odwołał się od tej 
decyzji, sprawa trafiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i są szanse na obniżenie 
naliczonego w ten sposób podatku.  
Następnie prezes Włodzimierz Skalik podsumował działalność Aeroklubu Polskiego na rzecz jego 
członków. Jako najważniejszą z domen tej działalności uznał programy szkoleniowe, które są 
przedmiotem ponad pięćdziesięciu umów, a z których korzystają także podmioty spoza Aeroklubu 
Polskiego na znacznie mniej preferencyjnych zasadach. Jako kolejny obszar działania na rzecz 
członków Aeroklubu wymienił prezes Skalik prace zakończone sukcesem na rzecz odroczenia 
terminu wprowadzenia obowiązkowej wymiany wszystkich radiostacji na radiostacje posiadające 
separację międzykanałową 8.3.3. Dzięki utworzonemu Parlamentarnego Zespołu Lotnictwa udało 
się przeprowadzić nowelizację ustawy prawo lotnicze, dzięki czemu ustanowiono nową kategorię 
niecertyfikowanych lotnisk użytku publicznego. Dalsze prace tego Zespołu zmierzają w kierunku  
ustanowienia bardziej liberalnych warunków sprzedaży paliwa lotniczego, a w pracach tego 
Zespołu bardzo aktywny jest Piotr Czarnecki,  za co prezes Włodzimierz Skalik wyraził mu uznanie. 
Poinformował, że współpraca z Urzędem Regulacji Energetyki zmierza w kierunku  przywrócenia 
sprzedaży paliwa lotniczego w tych ośrodkach, które zaprzestały sprzedaży tego paliwa. 
Prezes Włodzimierz Skalik podkreślił, że utworzenie nowej kategorii lotniska użytku publicznego 
generuje wieloletni proces poprawy działalności w większości aeroklubów. Dotychczas udało się 
przeprowadzić nadanie statusu lotniska użytku publicznego ograniczonej certyfikacji w 
Białymstoku i w Krakowie.  Poinformował, że od momentu wprowadzenia ustawy we wrześniu 
2016 roku   piętnaście lotnisk uzyskało  status niecertyfikowanych lotnisk użytku wyłącznego, a 
kolejnych sześć jest w trakcie przekształcenia. Podkreślił rolę w przeprowadzeniu tych procesów 
spółki Aero Partner, dzięki czemu lotniska te  otrzymały ustawowe zwolnienie z podatku od 
nieruchomości, mają również szansę nawiązania współpracy z samorządami w kierunku 
modernizacji  lotnisk jako lotnisk użytku publicznego. 
Prezes Włodzimierz Skalik poinformował delegatów o rozpoczęciu przygotowań do 
przeprowadzenia projektu modernizacyjnego lotniska w Gliwicach i lotniska w Suwałkach. 
Zapowiedział zorganizowanie na jesieni br. warsztatów roboczych, które mają służyć wymianie 
doświadczeń płynących z realizacji tych projektów, do udziału w których zaprosił także 
samorządowców przychylnych tego rodzaju projektom.  
Kolejny obszar wsparcia dla członków Aeroklubu, jaki wymienił prezes Włodzimierz Skalik, 
stanowią usługi w zakresie uzyskiwania certyfikatu AOC. Dotychczas zaktualizowano 
dokumentację rejestracyjną lotnisk Białystok, Lublin, Kraków, Zamość, Płock, Gliwice, a kolejne 
dokumentacje są przygotowywane.  
Następnie prezes Włodzimierz Skalik omówił sytuację finansową Aeroklubu. Przypomniał, że w 
listopadzie 2016 roku zakończył się okres obowiązywania dodatkowej składki, co spowodowało 
zredukowanie obciążeń członków wobec Aeroklubu o 2/3. Jednak drugostronnie obniżyło to 
budżet Aeroklubu Polskiego, co w sytuacji zaistniałej kradzieży zmusza Aeroklub Polski do 
szczególnej dyscypliny finansowej. Poinformował, że prowadzone są procesy windykacyjne, 
z jednoprocentowego odpisu podatkowego w 2016 roku uzyskano 203 000 zł, mniej niż w latach 
poprzednich. Łącznie z odpisów podatkowych uzyskano ponad 1 mln złotych, co zasila budżet 
ośrodków i działalności sportowej.   
Prezes Włodzimierz Skalik podkreślił, że w zakresie działalności sportowej Aeroklub Polski  ma 
ambicję utrzymania wysokiej aktywności sportowej, zatem musi sprostać nowemu wyzwaniu, 
jakim jest rozwój sportu dronowego. Kolejnym projektem jest projekt rozwoju sieci modelarni, 
wdrażany z myślą o dzieciach i młodzieży.  
Prezes Włodzimierz Skalik wraził pogląd, że dzisiejsza działalność służebna wobec członków 
Aeroklubu Polskiego powinna skupiać się na działaniach na rzecz  rozwoju infrastruktury w 
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ośrodkach lotniczych. Powinny one wymieniać się doświadczeniami i wzajemnie się wspierać, 
ponieważ funkcjonowanie lotnisk jako takich nie jest wzajemnie dla siebie konkurencyjne. 
Budowanie infrastruktury lotniczej uznał za wspólny, dobrze pojęty interes. 
Na zakończenie swojego wystąpienia prezes Włodzimierz Skalik poinformował o wprowadzanych 
od 1 czerwca br. zmianach kadrowych w Zarządzie Aeroklubu Polskiego.  Uznając aktywność w 
zakresie marketingu sportowego za bardzo duże wyzwanie, Zarząd postanowił powierzyć 
Maciejowi Stroińskiemu obowiązki sekretarza generalnego Aeroklubu Polskiego odpowiedzialnego 
za działania marketingowe, natomiast Ryszard Michalski będzie pełnić funkcję sekretarza 
i odpowiadać będzie zadziałania administracyjne. Następnie oddał głos Maciejowi Stroińskiemu i 
poprosił go o przedstawienie się. 
 
Maciej Stroiński przedstawił się delegatom jako osoba związana z lotnictwem od pokoleń, miłośnik 
lotnictwa, a także dziennikarz i publicysta, zajmujący się tematyką lotnictwa. Jako swój cel w 
działaniu na rzecz Aeroklubu określił chęć pozyskiwania środków finansowych poprzez działania 
marketingowe i PR, które to środki winny zasilać działalność sportową Związku. Zachęcił do 
współpracy ośrodki regionalne i zapowiedział rozpoczęcie realizacji kilku projektów w najbliższym 
czasie. Jako ilustrację jednego z pierwszych projektów zaprezentował delegatom krótki film.  
 
Na zakończenie sprawozdania z działalności Aeroklubu Polskiego w roku 2016 prezes Włodzimierz 
Skalik podziękował dyrektorowi Ośrodka Badań Lotniczo-Lekarskich  we Wrocławiu oraz 
kierownictwu Górskiej Szkoły Szybowcowej i Centralnej Szkoły Szybowcowej za ich wkład pracy dla 
dobra Aeroklubu Polskiego.  
 
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Aeroklubu Polskiego za 2016 rok.  

 
Marcin Prusaczyk przedstawił delegatom sprawozdanie finansowe za rok 2016. Przypomniał, że w 
materiałach na Zjazd otrzymali oni sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek 
wyników, rachunek przepływów, zestawienie kapitałów, wprowadzenie informacji dodatkowej, a 
także raport z badania biegłego rewidenta i pozytywną opinię z tego badania. Przypominał, że 
sprawozdania te obejmują wynik łączny dla biura Zarządu i GOBLL we Wrocławiu.  
Wskazał, że na koniec 2016 roku suma bilansowa Aeroklubu Polskiego wynosiła 10 500 000 i 
wzrosła z kwoty 8 500 000 notowanej na koniec o roku 2015. Wynik finansowy zamknął się kwotą 
800 080 zł, zmiana w kapitale własnym – 2 000 000 zł i pozytywny rachunek przepływu 
gotówkowego w kwocie 350 000 zł. Podkreślił, że sprawozdanie przygotowane przez Zarząd 
zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który wydał pozytywną opinię, stwierdzając, że 
sprawozdania przedstawiają rzetelnie stan sytuacji finansowej w Aeroklubie Polskim.  
Marcin Prusaczyk  wskazał na najważniejsze pozycje rachunku wyników i bilansu. Łączne 
przychody GOBLL-u i Biura Zarządu w roku 2016 wyniosły 9,2 miliona, łączne koszty – 8,3 miliona, 
co dało zysk na poziomie prawie 900 000. Na działalności statutowej osiągnięty został zysk 
1 100 000 zł. Zwrócił uwagę, że główne źródło zysku stanowią składki w kwocie 900 000 złotych. 
Na działalności handlowej GOBLL i Biura Zarządu, został wypracowany zysk w kwocie 700 000. 
Łącznie zysk na działalności statutowej i działalności handlowej po odjęciu kosztów zarządu, 
wyniósł 134 000. Po dodaniu kosztów i przychodów dodatkowych wynik ten wyniósł 894 000, a po 
uwzględnieniu kosztów i przychodów finansowych zysk netto wyniósł 879 000 złotych. 
Przypomniał, że zeszłoroczny wynik finansowy zawierał dość dużą pozycję – kamienicy we 
Wrocławiu, która do tej pory była wykazywana w bilansie w wartości księgowej, natomiast 
aktualnie jest wykazywana  według sugestii biegłego w wartości rynkowej na podstawie operatu. 
Ponadto  odzyskane zostały garaże przy ulicy Złocienia, które zwiększyły wynik o 300 000 zł. 
Łącznie obie te pozycje zwiększyły wynik o 1 400 000 zł. 
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Marcin Prusaczyk wskazał, że  bieżącym roku wynik Aeroklubu Polskiego nie zawiera pozycji 
wynikających z nadzwyczajnych działań,  z jednym tylko zastrzeżeniem, że udało się odzyskać 
nadpłatę w ZUS-ie w kwocie około 290 000 złotych.  
Następnie Marcin Prusaczyk omówił strukturę przychodów. Przychody Biura Zarządu – 6,9 
miliona, przychody GOBLL-u – 2,3 miliona, koszty Biura Zarządu – 6,3 miliona, koszty GOBLL-u – 
2 miliony, co dało łączny zysk 800 000, w tym  zysk Biura Zarządu 600 000 i zysk GOBLL-u – 
235 000. Koszty Biura Zarządu na przestrzeni roku 2015 i 2016 zmalały o 17 000zł we wszystkich 
pozycjach, poza pozycją „usługi obce”, gdzie zanotowano wzrost o 100 000zł. Wzrost amortyzacji 
wynikł ze wzrostu wartości majątku, stąd amortyzowana była większa wartość majątku. Aktywa 
Aeroklubu zawierały następujące składniki: rzeczowe aktywa trwałe – działki pod kamienicami we 
Wrocławiu stanowiły wartość 330 000 zł, 4 000 000 – wartość odremontowanej kamienicy we 
Wrocławiu oraz wartość zabudowań na lotnisku w Dajtkach. Środki  transportu – około 
2 000 000zł , wzrost wynikł z zakupu szybowca JS-1C za cenę 750 000 złotych. Marcin Prusaczyk 
przypomniał, że większą część kwoty wydatkowanej na zakup szybowca stanowiło dofinansowanie 
ze środków Ministerstwa Sportu. Majątek wykazywany w pozycji inwestycje długoterminowe o 
wartości nieruchomości 2,400 mln zł stanowi  nieużytkowana kamienica 108 we Wrocławiu oraz 
garaże na Złocienia w kwocie 309 000 zł.  Marcin Prusaczyk  poinformował delegatów, że w dniu 
poprzedzającym Kongres została podpisana umowa przedwstępna na  sprzedaż wszystkich garaży 
kontrahentowi za kwotę wyższą niż kwota minimalna, na którą Kongres wyraził zgodę. 
Przypomniał, że kwota minimalna uchwalona przez Kongres wynosiła 309 000 zł plus VAT. Wyraził 
nadzieję na sfinalizowanie tej transakcji w ciągu dwóch miesięcy po założeniu księgi wieczystej dla 
tej nieruchomości.  
Marcin Prusaczyk omówił także kwestie należności z tytułu dostaw i usług. Należności te w roku 
2015 wynosiły ok. 440 000 zł, natomiast w roku 2016 wyniosły  160 000 zł, zatem wyraził 
zadowolenie ze wzrostu ściągalności należności, także w odniesieniu do składek członkowskich.  
Przypomniał, że skreślono część członków z powodu niepłacenia składek, zatem składki, które były 
należne od tych członków, zostały dodane do odpisu, co zmniejszyło kwotę należności wykazaną w 
bilansie. Główne źródło finansowania majątku Aeroklubu Polskiego stanowi przede wszystkim 
kapitał własny, który wzrósł z 3,2 mln zł do 5,2 mln zł w roku 2016, a także po stronie dłużnej 
Aeroklub Polski finansowany jest aktywem bankowym w kwocie 1 470 000 zł oraz pożyczkami o 
osób prywatnych w kwocie 250 000 zł. Marcin Prusaczyk poinformował, że Zarząd planuje spłatę 
tych pożyczek ze środków pochodzących ze sprzedaży garaży na Złocienia.  
Stan zadłużenia Aeroklubu Polskiego na koniec 2016 roku wyniósł łącznie 1 297 000 zł. W 2016 
roku spłacono 250 000 zł kredytu, a całość tej kwoty pochodziła ze składki dłużnej, którą 
przeznaczono na ten cel w 100 %. Na zakończenie swojego wystąpienia Marcin Prusaczyk 
poinformował delegatów, że  GOBLL nie posiada żadnego zadłużenia.  
 
11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego za 2016 rok.  

 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Jacek Musiał, przewodniczący Komisji. Na wstępie 
wyraził pogląd, iż stanowisko Komisji Rewizyjnej co do oceny sytuacji Aeroklubu Polskiego jest 
odmienne od tego, jaki zaprezentował Zarząd. Przypomniał, że sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
Aeroklubu Polskiego znajduje się w materiałach na Kongres. 
Przedstawił skład Komisji, w jakim pracowała ona w ostatnim okresie pomiędzy Kongresami. Jacek 
Musiał – przewodniczący, Jerzy Boniecki – wiceprzewodniczący, Mirosław Górski – sekretarz, który 
zrezygnował w dniu 9 stycznia 2017 roku, Janusz Zdulski – członek, który zrezygnował w dniu 12 
marca 2017 roku, Jarosław Obuchowski – członek, Janusz Golinkiewicz – członek, Roman Walczak 
– członek, Ryszard Andryszczak – członek Komisji od 13 marca 2017, który zastąpił  Mirosława 
Górskiego oraz Piotr Bębenek – członek Komisji, który zastąpił od 21 marca 2017 roku Janusza 
Zdulskiego.   
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Jacek Musiał podziękował obu członkom Komisji, którzy złożyli rezygnację, za dotychczasową 
współpracę. Przypomniał, że Komisja Rewizyjna wykonuje swoje obowiązki całkowicie społecznie, 
angażując często własne środki finansowe. Zapewnił, że Komisja dokłada wszelkich starań, aby 
dbać o dobro Aeroklubu Polskiego. Wyraził jednak opinię, że ostatni okres funkcjonowania 
Aeroklubu  Polskiego spowodował wśród członków Komisji duże poczucie dyskomfortu i braku 
nadziei na pozytywne skutki ich działań. Zapewnił, że Komisja swoje opinie zbudowała w oparciu o 
przedstawione jej dokumenty, nie mając pewności, że  otrzymała wszystkie dokumenty dotyczące 
kontrolowanych obszarów. Stwierdził, że Komisja dość często spotkała się z sytuacją, kiedy dotarła 
do dokumentów, których wcześniej nie miała okazji poznać, co powoduje, że kontrole niestety nie 
są pełne i prawidłowe. 
Jacek Musiał wyraził żal z powodu małej skuteczności działań Komisji. Przypomniał wnioski, jakie 
Komisja Rewizyjna sformułowała na ubiegłoroczny Kongres Aeroklubu Polskiego, w których 
Komisja sugerowała zmianę systemu funkcjonowania szkół poprzez natychmiastową likwidację 
rad szkół jako ciał niewydolnych. Uznał, że dzisiejsza sytuacja, przede wszystkim szkoły w Lesznie, 
ale również na Żarze potwierdza przekonanie o słuszności tych zaleceń. Komisja zaproponowała 
również w ubiegłorocznych zaleceniach, aby  na podstawie paragrafu 9 i 8 Statutu Aeroklubu 
Polskiego przekazać zarządzanie szkoły w Lesznie w ręce Aeroklubu Leszczyńskiego.  Jacek Musiał 
wyraził przekonanie, że wprowadzenie tych zaleceń zmniejszyłoby dzisiaj występujące problemy w 
tych szkołach.  
W kwestii przeniesienia siedziby Aeroklubu Polskiego do Leszna uznał, że wprawdzie koszt 
funkcjonowania biura byłby w takiej sytuacji mniejszy, jednak problemy związane ze stanem 
infrastruktury w Lesznie spowodowały, że Komisja od tego wniosku odstąpiła.  
Kolejnym wnioskiem Komisji było zalecenie podjęcia Uchwały zakazującej łączenia funkcji członka 
Zarządu AP z funkcjami w innych organach Związku. Jacek Musiał wyraził zadowolenie z faktu, że 
wniosek ten będzie zrealizowany poprzez odgórne znowelizowane przepisy ustawowe. Uznał, że 
problem konfliktu interesów dotyczy właśnie szczególnie dotkliwie Leszna.  
Komisja Rewizyjna skierowała także wniosek do Zarządu, aby wszystkie szkolenia i centralne 
odprawy odbywały się w siedzibach należących do Aeroklubu Polskiego, na przykład na Żarze czy 
w Lesznie. 
W celu kontroli poziomu realizacji programu naprawczego oraz precyzyjnego przedstawienia 
aktualnej sytuacji związanej z ujawnioną kradzieżą Komisja Rewizyjna wnioskowała o zwołanie na 
koniec 2016 roku Nadzwyczajny Kongresu. Jacek Musiał uznał, że także na obecnym Kongresie 
powinna odbyć się prezentacja Zarządu co do wariantów funkcjonowania Aeroklubu Polskiego.  
Kolejny wniosek dotyczył przeprowadzenia niezależnych badań sprawozdań finansowych szkół 
lotniczych przez niezależnego biegłego rewidenta. Na wniosek Komisji Rewizyjnej doszło do 
spotkania roboczego z Zarządem Aeroklubu Polskiego w celu omówienia złożonych przez Komisję 
wniosków i szans ich realizacji. Spotkanie to nie przyniosło żadnych rezultatów, obie strony 
pozostały przy rozbieżnych ocenach sytuacji Aeroklubu.  
Komisja Rewizyjna  wymieniła zastrzeżenia dotyczące działania CSS Leszno: brak zapewnienia 
płynności finansowej szkoły, wrogie relacje pomiędzy władzami szkoły a władzami Leszna 
skutkujące wypowiedzeniem umowy trwałego zarządu, nieuregulowane w pełni relacje z 
Aeroklubem Leszczyńskim, skomplikowane relacje z podmiotami dzierżawiącymi majątek należący 
do CSS, fatalny stan infrastruktury należący do CSS, brak pełnej i przejrzystej dokumentacji szkoły, 
wątpliwości prawne  dotyczące umowy z obsługującym szkołę biurem księgowym, oraz 
wątpliwości dotyczące konfliktu interesów, wątpliwości prawnie w zakresie kupna samolotu 
Morane SP-SKP. niejasny stan zobowiązań podatkowych wobec gmin Leszno i Święciechowa, 
liczne zajęcia komornicze, wyłączenia prądu.  
Jacek Musiał przedstawił informacje zebrane przez Komisję w sprawie zakupu samolotu i uznał, że 
Aeroklub Polski dokonał zakupu w efekcie za kwotę 300 000 zł, podczas kiedy na wolnym rynku 
wart jest około 140-150 000 złotych. Poinformował, że w tej sytuacji zostało złożone 
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zawiadomienie do prokuratury o prawdopodobne przestępstwo wyłudzenia, jednak prokuratura 
uznała, że strony powinny dochodzić swoich praw na drodze postępowania cywilnego. Wskazał na 
inne podobne przypadki i powtórzył swoje przekonanie o konieczności odwołania 
przewodniczącego rady szkoły. Wyraził ubolewanie, że Zarząd nie uznał racji tego wniosku. 
Jacek Musiał wyraził również troskę w odniesieniu do Górskiej Szkoły Szybowcowej, uznał, że 
sytuacja tej szkoły jest lepsza, jednak jedyne osiągnięcie tej szkoły w postaci montażu nowego 
systemu poboru opłat na parkingu uznał za wysoce niewystarczające.  Wątpliwości Komisji 
Rewizyjnej budzą także  niewyjaśnione problemy dotyczące reprezentacji szkoły zgodnie z 
obowiązującym KRS-em.  
Komisja Rewizyjna wyraziła szczególne niezadowolenie z powodu odmowy Zarządu zwołania 
Kongresu Nadzwyczajnego. Poinformował, że zdaniem Zarządu wystarczającym rozwiązaniem 
miały być zorganizowane na przełomie roku spotkania konsultacyjne, jednak w tych spotkaniach 
uczestniczyła znikoma liczba uczestników. Komisja wyraziła pogląd, że spotkania te nie przyniosły 
efektu zwiększenia poziomu zaufania do Zarządu.  Za najważniejszy temat konieczny do 
omówienia na Kongresie Nadzwyczajnym Komisja Rewizyjna uznała konieczność wyjaśnienia 
kwestii kradzieży oraz przyczyn jej tak późnego wykrycia. Poinformował, że już w roku 2015 
członkowie Zarządu byli informowani o nieprawidłowościach pracy księgowej.  
Jacek Musiał  poinformował, że wobec niezrozumiałych decyzji personalnych Rady CSS Leszno 
Komisja Rewizyjna skierowała do Zarządu prawidłowo sporządzony wniosek, który zdaniem 
Komisji Rewizyjnej został bezprawnie odrzucony. Wobec takiej sytuacji skargę w tej sprawie 
Komisja Rewizyjna złożyła do organu nadzorującego, czyli do ministra i oczekuje odpowiedzi 
Ministerstwa Sportu.  
Jacek Musiał  oświadczył, że Komisja Rewizyjna Aeroklubu Polskiego w obecnej nie widzi 
możliwości działania jako ciało statutowe, powołane do kontroli pracy Zarządu. Uznał, że 
przygotowane przez Zarząd zmiany w Statucie na dzisiejszy Kongres w pełni potwierdzają chęć 
dalszej marginalizacji Komisji Rewizyjnej, zatem Komisja Rewizyjna ponownie podkreśliła pilną i 
konieczną potrzebę zwołania Nadzwyczajnego Kongresu w celu przeprowadzania 
przedterminowych wyborów jako najlepsze rozwiązanie, dające szansę na przeprowadzenie 
pozytywnych zmian w Aeroklubie Polskim. Na tym Jacek Musiał zakończył swoje wystąpienia.  
 
Przewodniczący Michał Tomanek skomentował sprawozdanie Komisji Rewizyjnej twierdząc, że 
Komisja Rewizyjna zajmowała się tylko Lesznem, ponieważ brak jest jego zdaniem komentarzy 
dotyczących innej działalności Aeroklubu. Stwierdził także, że nie otrzymał żadnego raportu z 
działań Komisji rewizyjnej w materiałach na Kongres. 
 
W odpowiedzi Jacek Musiał stwierdził, że Komisja Rewizyjna ma obowiązek złożyć sprawozdanie w 
takim kształcie, jaki uznaje za najbardziej stosowny. Oświadczył, że Komisja Rewizyjna prowadziła 
kontrole w innych obszarach, jednak wnioski i zalecenia Komisji nie były uwzględniane. Podkreślił 
ponownie, że Komisja pracowała w trudnych warunkach, w atmosferze nieprzychylności ze strony 
Zarządu, jednak dołożyła wszelkich starań, aby jej praca służyła dobru Aeroklubu Polskiego. 
Oświadczył, że Komisja pracowała uczciwie na tyle, na ile pozwalały możliwości, które zostały jej 
stworzone i stawia się do dyspozycji Kongresu.  
 
12. Przedstawienie sprawozdania Rady Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego z 
działalności Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego za 2016 rok.  
 
Sprawozdanie z działalności Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego za 2016 rok 
złożył Stanisław Haczyński, Przewodniczący Rady Szkoły Centralnej Szkoły Szybowcowej. 
Przypomniał, że sprawozdanie zostało zamieszczone w materiałach na Kongres. Wyraził 
ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji, kiedy Prezydent Leszna zrezygnował z członkostwa w 
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Radzie Szkoły, a następnie miasto naliczyło podatek od nieruchomości, dwudziestu hektarów w 
wysokości ponad 300 000 za 2016 rok.  
Za sukces szkoły Stanisław Haczyński uznał zorganizowanie kilku obozów szybowcowych, mimo 
trudnej sytuacji finansowej szkoły. Wyraził pogląd, że sytuacja ta wynika z wielu błędów z 
przeszłości, a obecna Rada Szkoły  stara się tę sytuację naprawić. Stwierdził także, że trudna 
sytuacja finansowa wynika z braku terminowych wpłat od kontrahentów, zwłaszcza od Leszno 
Gliding Hotel, który zalega ponad 400 000 złotych. Za tę sytuację m.in. winą obarczył Prezydenta 
Miasta Leszna, który na zoroganizowanym spotkaniu z Klientami CSS (dzierżawcami 
nieruchomości)  namawiał kontrahentów do niepłacenia w terminie należności na rzecz Szkoły.  
Stanisław Haczyński przedstawił również aktualną za 4 m-ce Br sytuację finansową szkoły, z której 
wynikał zysk, ale wobec  faktu, że główny kontrahent nie płaci należności wobec szkoły, to 
przychód wykazywany w sprawozdaniu finansowym nie pokrywa się z rzeczywistymi środkami, 
jakimi dysponuje szkoła i w efekcie brakuje ciągle na pokrycie swoich bieżących kosztów. Za 
znaczący sukces Rady Szkoły uznał  uzyskanie dla lotniska użytkowanego przez Centralną Szkołę 
Szybowcową statusu lotniska publicznego niecertyfikowanego, co wbrew powszechnie głoszonym 
opiniom (szczególnie przez włdze Maista Leszno) pozwala na wykonywanie na tym lotnisku lotów 
międzynarodowych. Szczególnie pozytywna kwestia, która wynika z przekształcenia lotniska to 
redukcja podatku od nieruchomości, który dotychczas był zadeklarowany przez poprzedniego 
Prezesa CSS p. J. Roginelę w wysokości ok. 157 000 zł (140 tys.zł do Miasta Leszna i 17 tys. zł do 
Gminy Święciechwa), natomiast w chwili obecnej wyniesie ok. 69 tys. zł (69 tys.zł do Miasta Leszna 
i 0 zł do Gminy Święciechwa). Podkreślił, że Aeroklub Leszczyński opłaca część zobobiązań dot. 
lotniska ich dotyczących z racji jego współużytkowania i jest to dowodem współpracy Szkoły z 
Aeroklubem Leszczyńskim. Przypomniał również, że w 2014 roku doprowadził do podpisania 
umowy, na mocy której Aeroklub Leszczyński korzysta z części majątku Aeroklubu Polskiego, a 
także z części majątku Szkoły. Szkoła jest właścicielem płyty lotniska o powierzchni ok. 104 
hektary, natomiast ok. 20 hektarów użyczone jest przez Aeroklub Polski dla Centralnej Szkoły 
Szybowcowej. 
Stanisław Haczyński omówił także problemy związane z obsadą stanowiska  Prezesa Szkoły. 
Poinformował delegatów o rozpisaniu konkursu na to stanowisko, jednak w wyniku ogłoszenia o 
konkursie Szkoła otrzymała tylko jedną ofertę. Rada nie zdecydowała o obsadzeniu tego 
stanowiska, ponieważ prowadzone są rozmowy z Aeroklubem Leszczyńskim w sprawie przejęcia 
zarządzania Centralną Szkołą Szybowcową.  
Na zakończenie swojego wystąpienia Stanisław Haczyński zachęcił do zdawania mu pytań w 
sprawie funkcjonowania Szkoły. 
 
13. Przedstawienie sprawozdania Rady Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „ŻAR” 
z działalności Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „ŻAR” za 2016 rok.  

 
Marcin Prusaczyk, przewodniczący Rady Górskiej Szkoły Szybowcowej poinformował delegatów, 
że sprawozdanie Rady przedstawi Wojciech Kos,  wiceprzewodniczący Rady, który jednocześnie 
pełni funkcję prezesa Zarządu.  

Marcin Prusaczyk odniósł się do sprawozdania Komisji Rewizyjnej i oświadczył, że KRS zawiera 
informację, że prezesem Zarządu Górskiej Szkoły Szybowcowej jest członek rady delegowany do 
pełnienia obowiązków zarządu, zatem stan faktyczny odpowiada stanowi formalnemu.  

 
Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że Komisja nie otrzymała żadnego sprawozdania, 
poprosił zatem o przekazanie go Komisji Rewizyjnej w chwili obecnej i zaprotokołowanie tego 
faktu.  
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Wojciech Kos przedstawił sprawozdanie Górskiej Szkoły za rok 2016. Poinformował, że przejął z 
dniem 1 kwietnia dyrektora szkoły. Rada szkoły powołana przez Zarząd w 2015 roku działała w 
następującym składzie: Marcin Prusaczyk – przewodniczący, Wojciech Kos – zastępca 
przewodniczącego, Paweł Kos – sekretarz i Jarosław Sołtysek – członek rady.  
Następnie Wojciech Kos omówił wynik finansowy Szkoły i stwierdził, że przychody w 2016 roku 
zmalały nieznacznie, jednak udało się w dużym stopniu obniżyć koszty  działalności statutowej i 
sprzedaży. Zysk netto wyniósł 74 000 zł. W 2014 roku wyniósł prawie 3 000 zł, w 2015 – 53 000 zł, 
zatem została zachowana tendencja wzrostowa. Nie zgodził się z opinią Komisji Rewizyjnej, że 
jedyne źródło przychodu stanowił parking. Wyraził żal, że przewodniczący Komisji nie 
skontaktował się z nim w tej sprawie. Udział działalności statutowej w przychodach wyniósł 28%, 
gastronomiczna – 27%, parkingowa – 19%. Zanotowano duży spadek kosztów związanych z 
usługami obcymi – z 320 000 w 2014, 211 000 zł w 2015, 180 000 w 2016.Podatki z działalności 
gospodarczej wzrosły z 53 000zł do 130 000 zł, przy czym płynność finansowa została zachowana.  
Następnie Wojciech Kos omówił działalność statutową. Zauważył, że pomimo długotrwałych 
opadów w końcu ubiegłego roku  i utrudnień spowodowanych Światowymi Dniami Młodzieży 
udało się wylatać porównywalną do roku ubiegłego liczbę godzin. Wyjaśnił, że większy nalot 
holówek wynika  z rozpoczęcia na dużą skalę szkoleń podstawowych, które generują większe 
zaangażowanie samolotu holującego. Zwrócił uwagę na porównywalny z rokiem ubiegłym nalot, 
który jednocześnie wygenerował większy przychód z działalności statutowej. Rentowność latania 
wzrosła z 383 000 zł do 420 000 zł. Górska Szkoła Szybowcowa zorganizowała piknik modelarski, 
piknik lotniczy, w którym wziął udział Adam Labus na Extrze 300, Jerzy Makula  na MiG 29. We 
wrześniu odbyło się tradycyjne spotkanie miłośników Żaru, podczas którego odsłonięte zostało 
popiersie dyrektora szkoły szybowcowej i Aeroklubu Bielsko-bialskiego, Stanisława Fedyszyna. 
Zorganizowane zostały również atrakcyjne zawody na celność lądowania,  zimowe zawody 
narciarskie dla paralotniarzy i szybowników. 
Jako dobrą inwestycję wskazał zakup samolotu holującego Robin, który pozwala na znaczne 
oszczędności paliwa. Wskazał także na pozytywy wynikające z inwestycji w automatyczne bramki 
parkingowe, które uporządkowały i uszczelniły to źródło przychodów.  
Na zakończenie Wojciech Kos odniósł się do zarzutu Jacka Musiała co do braku badania bilansu. 
Oświadczył, że Górska Szkoła Szybowcowa złożyła badanie  sprawozdania finansowego. Nie jest 
ono w pełni zakończone, jednak Szkoła uzyskała już zaświadczenie o prowadzeniu ksiąg w sposób 
rzetelny. 
 
14. Przedstawienie informacji Prezesa spółki Aeropartner sp. z o.o. z działalności spółki.  

 
Informację z działalności spółki Aeropartner przedstawił Sławomir Sanowski,  prezes spółki Aero 
Partner. Przypomniał, że spółka Aero Partner działa od pięciu lat, jest spółką prawa handlowego, a 
w stu procentach właścicielem tej spółki jest Aeroklub Polski. Przedstawił władze ze spółki:  Rada 
Nadzorcza działała w następującym składzie: przewodniczący – Włodzimierz Skalik, członek  – 
Jarosław Sołtysek, członek do 12 marca – Michał Lewczuk, członek od 12 marca – Marcin 
Prusaczyk. W dniu 11 października ub. Roku nastąpiła także zmiana na stanowisku prezesa spółki – 
Sławomir Sanowski zastąpił na tym stanowisku Mikołaja Doskocza. Przypomniał, że statutową 
działalność spółki Aero Partner stanowi zarządzanie lotniskami w imieniu Aeroklubu Polskiego. 
Poinformował, że jest jednocześnie pełnomocnikiem Aeroklubu Polskiego do reprezentowania 
Aeroklubu Polskiego wobec urzędów w sprawach dotyczących zarządzania lotniskami. Spółka Aero 
Partner  zajmowała się także w znacznym stopniu kompletowaniem dokumentacji dla lotnisk, 
między innymi Zamościa i Gliwic, łącznie dla jedenastu lotnisk. Poinformował działanie to jest 
zgodne z zaleceniem Urzędu Lotnictwa Cywilnego ażeby do końca roku dokumentacje rejestrowe 
zostały uaktualnione. Aero Partner zajmował się także instrukcjami SPO dla Aeroklubu 
Warszawskiego oraz AOC dla  Aeroklubu Krakowskiego.  Rozpoczęta została procedura AOC dla 
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Aeroklubu Wrocławskiego i jest w stadium dużego zaawansowania, a certyfikaty na lotnisko 
użytku publicznego uzyskały lotniska w Białymstoku i Krakowie.  

Aero Partner jest głównym podwykonawcą Aeroklubu Polskiego w zakresie realizacji programu 
DART. Zwiększa się sukcesywnie zaangażowanie spółki w ten program, a w bieżącym roku 
przewidziane są trzy lotniska do programu pilotażowego – Suwałki, Białystok, Gliwice, gdzie w 
ramach programu spółka planuje wykonać procedury GNSS, zdalny AFIS. Kolejnym krokiem będzie 
konieczność utworzenia organizacji, która poprowadzi organizację związaną z tak zwaną taksówkę 
powietrzną. 

Na zakończenie Sławomir Sanowski omówił kwestie finansowe. Spółka rok 2016 zakończyła stratą 
42 000 zł. Poinformował, że mimo straty spółka nie utraciła w żadnym zakresie płynności 
finansowej, ma zamiar pokryć stratę zyskiem z roku 2017, a wszelkie zobowiązania wobec budżetu 
były realizowane terminowo.   

 
15. Przedstawienie sprawozdania Dyrektora GOBLL z działalności Głównego Ośrodka Badań 
Lotniczo – Lekarskich.  

 
Sprawozdanie z działalności Głównego Ośrodka Badań Lotniczo – Lekarskich przedstawił Mirosław 
Jagiełło, dyrektor Głównego Ośrodka Badań Lotniczych. Przypomniał, że sprawozdanie w formie 
pisemnej zostało przedstawione delegatom w materiałach na Kongres.  
Omówił sprawozdanie finansowe i wskazał na wynik osiągnięty z badań lotniczych.   Planowany 
przychód na poziomie 234 700 zł zrealizowano w kwocie 290 000 zł. Wskazał na rezerwy w tym 
zakresie – liczba pilotów, którzy są w organizacji Aeroklubu Polskiego wynosi 6 307. Główny 
Ośrodek Badań wykonuje niespełna 1 000 wydanych orzeczeń, z czego tylko 500 dotyczy pilotów z 
Aeroklubów Polski. Pozostałych 500 badań, które wykonano w ubiegłym roku dotyczy pilotów 
zagranicznych. W pozycji medycyna pracy GOBLL miał podpisanych 350 umów z firmami. 
Wykonanie planu w tej pozycji na poziomie tyko 36 000 zł wynika z zawyżonych danych wstępnych 
o pacjentach, którzy mają korzystać z tych badań.   Badania wynikające z kontraktu z NFZ stanowią 
50% udziału w przychodach Ośrodka.  Badania odpłatne przyniosły przychód na poziomie 134 000 
zł. Koszty GOBLL kształtowały się w roku 2016 na poziomie 2 000 000 zł w tym amortyzacja  
zakupionych urządzeń wynosi 97 000 zł. Ośrodek zakończył rok wynikiem 235 000 zł.  
Mirosław Jagiełło poinformował, że GOBLL poddał się jako audytowi i  wprowadził system 
zarządzania jakością ISO. Wskazał na wysoki poziom lecznictwa w GOBLL dla lotnictwa cywilnego, 
gdzie ośrodek jest także jednostką odwoławczą.  
Poinformował o zakupie ze środków wypracowanych w 2015 roku nowych urządzeń dla dalszej 
poprawy jakości przeprowadzanych dla pilotów badań.  
Na zakończenie wyraził zadowolenie, że rok 2016 zakończony został pozytywnym wynikiem 
finansowym. 
 
16. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.  

 
Przewodniczący Michał Tomanek zaapelował przed rozpoczęciem dyskusji o zabieranie głosu 
wyłącznie w kwestiach dotyczących wyłącznie sprawozdań.  
 
Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał Jerzy Boniecki z Puławskiego Domu Kultury i zarazem 
wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej. Poinformował, że w dniu 4 kwietnia zwrócił się na piśmie 
do sekretarza generalnego i do biura księgowego z prośbą o otrzymanie sprawozdania 
finansowego Aeroklubu Polskiego. I do dnia, w którym Kongres się odbywa, nie otrzymał 
odpowiedzi. Zwrócił się w tej sprawie do biura biegłego rewidenta, skąd otrzymał pismo w dniu 7 
kwietnia z odpowiedzią, że dotychczas nie otrzymała sprawozdania Aeroklubu Polskiego. 
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Stwierdził, że podobna sytuacja miała miejsce w CSS, skąd nie otrzymał odpowiedzi na pismo 
skierowane w styczniu br. Sytuacje, w których zbagatelizowano pisma Komisji Rewizyjnej określił 
jako kilkunastokrotne. Poinformował także, że w dniu 17 kwietnia otrzymał bilans i rachunek 
wyników, dokument, który określił jako nie mający nic w wspólnego z ustawą o rachunkowości. W 
piśmie tym wskazano  podstawę prawną, które zostało uchylone. Oświadczył, że sprawozdanie 
finansowe przedstawione na Kongresie zawiera inne części niż jemu przedstawiony. Wyraził 
obawę, że sprawy związane z Lesznem i Olsztynem obciążą finanse Aeroklubu Polskiego. 
Sprawozdanie finansowe skomentował stwierdzeniem, że przychody zmniejszyły się o 1 000 000 
zł, natomiast zobowiązania o 2 371 złotych i 27 groszy, zatem praktycznie pozostały na tym 
samym poziomie.  
Wskazał, że spośród należności na poziomie 1 000 000 zł aż 847 000 zł stanowią należności 
powyżej jednego roku. Wyraził wątpliwość co do skutecznej windykacji tych należności, zatem 
uznał, że należy dużą ich część spisać w straty.  
Jerzy Boniecki odniósł się także do działań marketingowych i zadał pytanie, jakie konkretnie środki 
wpłynęły w efekcie tych działań.  
Stwierdził także, że sytuacja związana z kradzieżą środków niesie daleko głębsze skutki, ponieważ 
Aeroklub wydatkował środki, których pokryciem był wirtualny przychód od sponsora. 
 
Przewodniczący Michał Tomanek przerwał wystąpienie Jerzego Bonieckiego i poprosił o 
wyjaśnienie, czy jest to głos w dyskusji, czy też uzupełnienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.  
 
Jerzy Boniecki odpowiedział, że jego wypowiedź stanowi i jedno, i drugie. 
 
Przewodniczący Michał Tomanek poprosił o jasną deklarację w tej sprawie.  
 
Jerzy Boniecki uznał, że jego wypowiedź nie jest sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej. 
 
Przewodniczący Michał Tomanek poprosił o skrócenie wypowiedzi traktowanej jako głos w 
dyskusji zgodnie z jej regulaminem.  
 
 
 
Jerzy Boniecki kończąc swoją wypowiedź, wyraził pogląd, że Zarząd jest niesprawny w swoim 
działaniu i na poparcie tego podał przykład związany z rezygnacją Aeroklubu Nowy Targ z 
organizacji Mistrzostw Europy Modeli Kosmicznych. Zarząd potrzebował pięćdziesiąt dni na 
podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia organizacji tych mistrzostw Włocławkowi.  
 
Następnie głos zabrał Jacek Musiał jako delegat Aeroklubu Jeleniogórskiego. Wyraził zdanie 
odrębne w stosunku do wypowiedzi Prezesa Skalika, dotyczącej problemu lotniska Aeroklubu 
Jeleniogórskiego. Oświadczył, że zgodnie z  Uchwałą podjętą w latach dziewięćdziesiątych 
Aeroklub Polski ma przekazać aeroklubom regionalnym majątek, również grunty. Niestety w 
stosunku do Aeroklubu Jeleniogórskiego Uchwała ta do dziś nie została wykonana, mimo wielu 
starań Aeroklubu Jeleniogórskiego. Przypomniał, że Aeroklub Polski nie jest dzierżawcą 
wieczystym, a jedynie zwykłym terenu lotniska w Jeleniej Górze. W 2007 i w 2008 roku miasto 
wyraziło zgodę na użyczenie terenu Aeroklubowi Jeleniogórskiemu, niestety  Aeroklub Polski 
spowodował, że rozmowy zostały przerwane, a umowa użyczenia została wycofana.  Z uwagi na 
zmianę ustawy o podatkach lokalnych, wznowione zostały rozmowy z miastem w roku 2016, 
następnie z Aeroklubem Polskim, w wyniku których Aeroklub Jeleniogórski przedstawił propozycję 
rozwiązania problemu, na którą władze miasta wyraziły zgodę. Jacek Musiał wyraził ubolewanie z 
powodu działań Aeroklubu Polskiego, w wyniku których prawie pewne porozumienie nie zostało 
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podpisane. Oświadczył, że w efekcie tej sytuacji władze Aeroklubu Jeleniogórskiego całkowicie 
straciły zaufanie do prezesa jak i do Zarządu Aeroklubu Polskiego, uznając działania Aeroklubu 
Polskiego za niewiarygodne. Sytuacja ta spowodowała daleko idący impas trudny do zażegnania. 
Obecne działania Zarządu Aeroklubu Polskiego władze Aeroklubu Jeleniogórskiego uznały jako 
działanie na szkodę Aeroklubu Jeleniogórskiego, mimo że jest on pełnoprawnym członkiem 
Aeroklubu Polskiego, płacąc składki oraz wszelkie inne zobowiązania, wynikające   z zawartych 
umów. Podkreślił ponownie prawo Aeroklubu Jeleniogórskiego do gruntu zgodnie z  Uchwałą 
podjętą przed laty.  Oświadczył w imieniu społeczności tego Aeroklubu, że uważa ten sposób 
rozwiązania sporu jako jedyny możliwy oraz poinformował, że Aeroklub Jeleniogórski rozważa 
możliwość podjęcia działań prawnych w celu zatrzymania tego szkodliwego procederu. 
 
Jacek Sobolewski z Aeroklubu Elbląskiego zacytował słowa Stanisława Haczyńskiego i wyraził 
wątpliwość, czy brak szczęścia do prezesów nie wynika z braku szczęścia do Rady, która nie potrafi 
wybrać odpowiedniego do prowadzenia szkoły kandydata. Ponadto Jacek Sobolewski zapytał 
mecenasa o ewentualne konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania Zarządu Aeroklubu 
Polskiego z działalności Zarządu za rok 2016 i  niezatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 
2016. 
 
Odpowiedzi na to pytanie udzielił mecenas Marek Pałus. Wyjaśnił, że  Ustawa o Sporcie zawiera 
zapis zobowiązujący walne zgromadzenie delegatów polskiego związku sportowego do 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań. Wyraził przypuszczenie, że w sytuacji braku 
zatwierdzenia sprawozdań Ministerstwo wystosuje upomnienie w celu uzupełnienia tego 
obowiązku. Dodał, że dotychczas w żadnym Związku taka sytuacja nie miała miejsca. Drugą 
konsekwencją, która wynika  z zarządzeń wewnętrznych Ministerstwa Sportu jest prawdopodobny 
problem z uzyskaniem dotacji i finansowania środkami publicznymi. Jako przykład takich działań 
Ministerstwa podał Polski Związek Podnoszenia Ciężarów i Polski Związek Tenisowy, gdzie dotacje 
obniżono o 50 procent. Zastrzegł jednak, że jego wypowiedź nie ma stanowić próby wywierania 
nacisku, jest tylko informacją, że przepis, który miał służyć możliwości zapewnienia delegatom 
corocznej informacji  stanie finansów i działalności Związku, stał się w efekcie przepisem, który 
nakłada na Kongres obowiązek zatwierdzenia sprawozdań. 
 
Następnie głos zabrał Jacek Dankowski, członek Zarządu Aeroklubu Polskiego. Odniósł się do 
wypowiedzi Jacka Musiała. Zapewnił, że Zarząd AP zawsze miał wolę sfinalizowania sprawy 
lotniska w Jeleniej Górze. Oświadczył, że warunkiem, jaki był w rozmowach zawsze stawiany, było 
uzyskanie jasnej deklaracji, że jeśli kiedykolwiek powstały lub powstaną zobowiązania podatkowe, 
to główny użytkownik – Aeroklub Jeleniogórski weźmie na siebie w pełni te zobowiązania. 
Stwierdził, że deklaracje ustne, jakie padały ze strony Aeroklubu Jeleniogórskiego, niestety nie 
znajdowały potwierdzenia na piśmie. 
 
Paweł Kaczmarek z Aeroklubu Ostrowskiego poprosił o wyjaśnienie, ponieważ ze  sprawozdania 
wynika, że w 2016 roku szybownicy nie zdobyli żadnego medalu. 
 
Jacek Dankowski potwierdził, że wyjątkowo w roku 2016 nie udało się zdobyć  na Mistrzostwach 
Świata medali.  Wyraził nadzieję, że w bieżącym roku sytuacja ulegnie poprawie.  
 
Stanisław Haczyński odniósł się do sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Aeroklubu 
Polskiego. Nie zgodził się ze stwierdzeniem, że występuje w jego przypadku jakikolwiek konflikt 
interesów. Oświadczył, że jako Prezes Aeroklubu Zagłębia Miedziowego nie działa na szkodę 
Centralnej Szkoły Szybowcowej, ponieważ oba te podmioty mają porównywalne koszty latania i są 
one jawne (dostęne również na stronach interentowych) i to co jest zapisane to jest stosowane w 
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rzecywistości. Zaprzeczył także  stwierdzeniu, że z powodu statusu lotniska publicznego 
niecertyfikowanego, jaki ma lotnisko CSS, korzysta na tym Aeroklub Zagłębia Miedziowego. 
Oświadczył, że Aeroklub Zagłębia Miedziowego ma także obecnie status lotniska publicznego 
niecertyfikowanego i jest to kolejny dowód na brak konfliktu interesów. Odniósł się także do 
oskarżeń Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, że jego biuro rachunkowe prowadzi księgowość 
Centralnej Szkoły Szybowcowej. Uznał to za kłamliwe oskarżenie i wyjaśnił, że obsługę księgową 
CSS'u nie prowadzi Biuro RACHMIX (którego właścieilką jest małżokna) ale prowadzi Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „OAZA”, w której jest Prezesem zatrudnionym na umowę o pracę, i nie jest jej 
właścicielemani również Członkiem tej Spółdzielni.  Poinformował również, że  poprzednie biuro 
rachunkowe pani Katarzyny Szwedy rozliczało Centralną Szkołę za 3 000 złotych/m-c plus VAT, a 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oaza”, która prowadzi obecnie księgowość  otrzymuje wynagrodzenie 
ok. 1 000 złotych/m-c plus VAT. Na chwile obecną  Centralna Szkoła Szybowcowa zalega z 
płatnościami dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Oaza”, w kwocie ok. 12 000,-zł. Odparł również zarzut 
nieprawnego wyboru Prezesa J. Rogineli, przytaczając na potwierdzenie swojego zdania, że Sąd 
KRS te dokumety przyjąłą i uznał i dokonał wpisu do rejestru KRS.  Na zakończenie oświadczył, że 
jak członek Rady CSS postawił się do dyspozycji Zarządu i zaprasza chętnych do zgłaszania się do 
objęcia tej funkcji.  
 
Jacek Musiał nie zgodził się z zarzutem kłamstwa. Przyznał, że istotnie pomylił stanowisko prezesa 
z osobą właściciela, jednak uznał, że nie stanowi to różnicy w aspekcie konfliktu interesów. 
Podobnie uznał, że jest konfliktem interesów sytuacja, w której wiceprezes Zarządu Aeroklubu 
Polskiego nadzoruje Szkołę i jednocześnie jest przewodniczącym Rady Szkoły, którą nadzoruje jako 
wiceprezes Aeroklubu Polskiego. W kwestii zastrzeżeń do wyboru prezesa Rogineli oświadczył, że 
wypowiadał się o sprzeciwie miasta co do sposobu wyboru, nie mówił natomiast o nieprawnym 
wyborze. Stwierdził, że reprezentuje całą Komisję Rewizyjną w stwierdzeniu, że Rada Szkoły nie 
spełnia oczekiwań.   
Na zakończenie stwierdził, że bez prawidłowej relacji z władzami samorządowymi Centralna Szkoła 
Szybowcowa, ani Górska Szkoła Szybowcowa, ani też żaden aeroklub regionalny nie może liczyć na 
prawidłowe funkcjonowanie. Na chwilę obecną relacje pomiędzy Centralną Szkołą Szybowcową, 
Aeroklubem Polskim i miastem Leszno są wręcz wrogie. 
 
Adam Wetoszka z Aeroklubu Dęblin poprosił Stanisława Haczyńskiego, czy jest prawdą, że samolot 
Morane został zakupiony bez umowy.  
 
Paweł Dworczyński z Aeroklubu Słupskiego poprosił mecenasa Pałusa o doprecyzowanie 
wypowiedzi. Stwierdził, że jest prawnikiem i według jego wiedzy niezatwierdzenie sprawozdania 
finansowego nie rodzi żadnych konsekwencji. Poprosił o podanie przepisu expressis verbis, jaka 
sankcja wynika z konkretnego zapisu.  
 
Joanna Jakubowska z Aeroklubu Gdańskiego wyraziła pogląd, że niezatwierdzenie sprawozdania 
nie rodzi konsekwencji w stosunku do Zarządu, jednak przyznała, że  konsekwencje mogą się 
pojawić w momencie, kiedy Aeroklub będzie się starać np. o leasing czy  kredyt, wówczas są 
wymagane zatwierdzone sprawozdania finansowe.  
 
Stanisław Haczyński wyjaśnił sprawę zakupu samolotu Morane. Przypomniał, że w Radzie Szkoły 
jest od 20 sierpnia 2014 roku.  Samolot Morane pojawił się w Lesznie w 2013 roku najpierw na 
podstawie umowy użyczenia. Stanisław Haczyński poinformował, że jest to jedyna umowa, jaką 
Centralna Szkoła Szybowcowa w tej sprawie posiada. Przedstawicielka firmy Leszno Gliding Hotel 
stwierdziła, że umowy pisemnej w tej sprawie nigdy nie zawarto, istniała tylko umowa ustna 
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między właścicielem spółki Leszno Gliding Hotel a panem W. Głodkiem, ówczesnym prezesem 
Centralnej Szkoły Szybowcowej.  
 
Marek Pałus wyjaśnił, że sprawę konsekwencji niezatwierdzenia sprawozdań wyjaśniają dwie 
ustawy. Pierwszą stanowi Ustawa o Rachunkowości, która nakłada obowiązek sporządzenia w 
określonym czasie sprawozdania finansowego, a następnie jego zatwierdzenia. Generalny przepis 
nakłada obowiązek, aby  sprawozdanie finansowe zatwierdzane było przez inny organ niż ten, 
który je sporządził. W 2010 roku zmieniła się Ustawa o Sporcie, która nałożyła obowiązek 
organizacji corocznych walnych zgromadzeń delegatów sprawozdawczych, na których 
obligatoryjnie miało odbywać się rozpatrywanie sprawozdania finansowego. Taka konstrukcja 
przepisu pozwalała delegatom podjąć decyzję pozytywną lub negatywną. Jednak od 2015 roku w 
Ustawie o Sporcie znajduje się przepis, który mówi iż walne zgromadzenie członków albo 
delegatów Polskiego Związku Sportowego corocznie rozpatruje i zatwierdza sporządzone przez 
zarząd sprawozdanie z działalności oraz roczne sprawozdanie finansowe po jego zbadaniu przez 
biegłego rewidenta.  Zapis ten mecenas Pałus określił jako kategoryczny obowiązek zatwierdzenia 
sprawozdań.  W kwestii konsekwencji niezatwierdzenia sprawozdania przytoczył artykuł 22 
Ustawy o Sporcie, który mówi o tym, że jeżeli działalność władz, a władzę stanowi także kongres, 
narusza prawo, minister właściwy do spraw kultury fizycznej w zależności od stopnia 
stwierdzonych nieprawidłowości jest uprawniony do udzielenia władzom Polskiego Związku 
Sportowego upomnienia i zażądania od nich podjęcia działań mających na celu zapewnienie stanu 
zgodnego z prawem. Mecenas Pałus wyraził pogląd, że za naruszenie prawa należy uznać także 
niezatwierdzenie sprawozdania. Konsekwencją może być upomnienie, a następnie  dalsze sankcje 
z zawieszeniem władz włącznie i wprowadzeniem kuratora.  
 
Ryszard Andryszczak z Aeroklubu Leszczyńskiego przypomniał, że Aeroklub Polski jest Polskim 
Związkiem Sportowym od pięciu lat, obchodzić będzie za chwilę stulecie, a do 2010 roku liczył 
7 000 członków. Przypomniał, że kiedyś każdy członek miał prawo wyrazić swoją opinię 
o Zarządzie i o swoim Związku. Stwierdził, że rozważania o roku budżetowym i pośrednictwo 
delegatów sprawia, że związek stał się jakby spółką Skarbu Państwa Polskiego. Stratę z ubiegłego 
roku na poziomie 1 500 000 zł, przy zysku w roku bieżącym w wysokości 800 000 zł uznał za cud 
gospodarczy. Oświadczył, że czeka na sprawę sądową i wyjaśnienia, w jaki sposób związek rozliczył 
tych, którzy byli odpowiedzialni za tę stratę i brak nadzoru.  
 
Jacek Dankowski zaapelował o zatwierdzenie sprawozdań, jeśli Kongres nie ma jasnego powodu 
do ich odrzucenia. Stwierdził, że konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdań mogą być 
nieprzewidywalne. Przypomniał, że podstawą funkcjonowania wszystkich dyscyplin sportu 
lotniczego jest dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.  
 
Prezes Włodzimierz Skalik oświadczył, że zarówno On jak i Zarząd jest daleki od tego, żeby 
lekceważyć jakiekolwiek zalecenia Komisji Rewizyjnej. Zaapelował o dyskusję o faktach, nie o 
odczuciach. Stwierdził, że wnioski przedstawione w prezentowanym przez Komisję na obecnym 
Kongresie sprawozdaniu były w dominującej części złożone już w połowie ubiegłego roku.  Prezes 
Włodzimierz Skalik stwierdził, że Zarząd zajął się nimi i Komisja Rewizyjna otrzymała odpowiedź na 
każdą ze swoich propozycji. Zapewnił, że każdy z tych wniosków został szczegółowo 
przeanalizowany i zaprezentowano stanowisko. Zapowiedział publikację odpowiedzi pisemnej w 
Intranecie i rozesłanie tego dokumentu do wszystkich delegatów. Uznał, że powtórzenie 
wniosków przez Komisję Rewizyjną sprawia wrażenie zignorowania ich przez Zarząd, z czym się nie 
zgodził. Przypomniał także spotkanie robocze, które na wniosek  Komisji Rewizyjnej odbyło się 
w Lesznie, w wyniku którego ustalono, że Mirosław Górski, sekretarz Komisji Rewizyjnej prześle do 
Zarządu zestawienie oczekiwań czy uwag Komisji, które w odczuciu Komisji były niespełnione. 
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Oświadczył, że Zarząd tego zestawienia nie otrzymał, a niebawem Mirosław Górski zrezygnował z 
pracy w Komisji Rewizyjnej. Przypomniał przeprowadzoną przez Komisję Rewizyjną w styczniu 
bieżącego roku kontrolę w biurze Aeroklubu Polskiego, w wyniku której nie powstał żaden 
protokół pokontrolny, a jedynym zaleceniem przekazanym Prezesowi Skalikowi było ustne 
stwierdzenie Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej J. Bonieckiego, że biuro ma zbyt małą 
obsadę, co powoduje, że wiele spraw nie jest realizowanych na bieżąco. Zastrzegł, że z tym 
spostrzeżeniem się także identyfikuje i jest otwarty na uwagi adresowane do Zarządu, jednak 
oczekuje jasnego formułowania wniosków.  
Prezes Włodzimierz Skalik odniósł się także do zarzutów Wiceprzewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej J. Bonieckiego, mówiących o ryzykach Aeroklubu Polskiego wynikających z sytuacji  
nieruchomości. Poinformował, że lotnisko Dajtki w Olsztynie jest zabezpieczone przez precyzyjne 
określenie deklaracji weksla i zobowiązania Aeroklubu Warmińsk-Mazurskiego, że podejmie on 
wszelkiego typu zobowiązania. Określił, że podobna sytuacja ma miejsce w Lesznie. Wyraził 
zdziwienie, że wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej wspomina o Olsztynie i Lesznie, gdzie 
obciążenie zobowiązaniami aeroklubów regionalnych jest  wyraźnie  sprecyzowane, nie wspomina 
natomiast o problemie Jeleniej Góry, gdzie ryzyko rzeczywiście występuje. Wyraził zadowolenie z 
faktu, że dyrektor Aeroklubu Jeleniogórskiego publicznie potwierdził, że nie jest zamiarem 
Aeroklubu Jeleniogórskiego przerzucenie tego typu obciążeń na Aeroklub Polski, jednak stwierdził, 
że fakty niestety tej deklaracji nie potwierdzają.  Oświadczył, że umowa trójstronna przekazania 
praw, jakimi dysponuje Aeroklub Polski w Jeleniej Górze w najmniejszym stopniu nie stanowi tego 
typu zabezpieczenia. Zarząd sporządził dwie opinie prawne w tej sprawie, które jednomyślnie 
potwierdzają, że umowa ta nie stanowi gwarancji, że Aeroklub Jeleniogórski przyjmuje na siebie 
obciążenia w tym zakresie. Rozumiejąc, że w porozumieniu trójstronnym podpisywanym z 
miastem taki zapis mógłby być pominięty, Zarząd zaproponował odrębne, dwustronne 
porozumienie z Aeroklubem Jeleniogórskim. W odpowiedzi na tę propozycję Zarząd otrzymał w 
dniu 16 lutego Br. wniosek Komisji Rewizyjnej o zwołanie Kongresu, o odwołanie Zarządu.  
Prezes Włodzimierz Skalik wyraził nadzieję, że po dzisiejszym oświadczeniu Aeroklubu 
Jeleniogórskiego uda się ostatecznie to publiczne zapewnienie sformułować na piśmie. Przyznał, 
że wcześniej Zarząd nie kontaktował się z władzami Miasta Jelenia Góra, jednak uznał to jako 
działanie lojalne wobec Aeroklubu Jeleniogórskiego. Zarząd Aeroklubu Polskiego podjął rozmowy z 
Miastem dopiero w sytuacji, kiedy Aeroklub Jeleniogórski kategorycznie odmówił zapewnienia na 
piśmie, że przejmuje zobowiązania podatkowe co do przeszłości. W wyniku tych rozmów ustalono, 
że umowa przesłana Aeroklubowi Polskiemu nie była przygotowana z udziałem władz miasta, 
umowy dzierżawy nie można przekazać na rzecz Aeroklubu Jeleniogórskiego, oraz władze miasta 
Jelenia Góra zobowiązały się przygotować swoją koncepcję, która skutecznie przeniesie prawo 
dzierżawy na rzecz Aeroklubu Jeleniogórskiego. Prezes Włodzimierz Skalik zgodził się ze 
stwierdzeniem, że sprawa lotniska Jelenia Góra trwa od wielu lat, jednak stwierdził, że umowy 
dzierżawy nie da się prostą decyzją Uchwały Zarządu przenieść na Aeroklub Jeleniogórski. Wyraził 
gotowość sfinalizowania tej sprawy. Przypomniał jednocześnie, że w 2009 roku dyrektor 
Aeroklubu Jeleniogórskiego był członkiem Zarządu Aeroklubu Polskiego i zapytał, dlaczego 
wówczas sprawa ta nie została załatwiona.  
 
Jacek Musiał odniósł się do wypowiedzi Pprezesa Skalika i określił ja manipulacją.  W odpowiedzi 
na pytanie, dlaczego w 2009r., będąc członkiem Zarządu Aeroklubu Polskiego nie załatwił tej 
sprawy, stwierdził, że pracował w Zarządzie nie po to, żeby załatwiać sprawy dla Aeroklubu 
Jeleniogórskiego, pracował w interesie całego Aeroklubu Polskiego. Łączenie wniosku o 
Nadzwyczajne Walne z problemem lotniska w Jeleniej Górze uznał za kuriozum. Wezwał Prezesa 
Włodzimierza Skalika do ustąpienia.  Oświadczył, że nie jest intencją Aeroklubu Jeleniogórskiego, 
aby ktokolwiek płacił jego podatki i powtórzył swoje przekonanie, że Aeroklub Jeleniogórski 
znalazł rozwiązanie, którego Zarząd Aeroklubu Polskiego nie umie zrozumieć. Na zakończenie 
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wyraził zadowolenie z deklaracji Prezesa Skalika o upublicznieniu dokumentów w tej sprawie i 
wezwał do precyzyjnego ich przeczytania.  
Na zakończenie swojej wypowiedzi Jacek Musiał zabrał głos jako Komisja Rewizyjna. Nie zgodził się 
z zarzutem braku protokołów pokontrolnych, twierdząc, że  Komisja była często proszona o 
koleżeńskie podejście do spraw. Ten rodzaj współpracy określił jako zabawa w ciuciubabkę. 
Stwierdził, że kontrole Komisji Rewizyjnej były na tyle dobre, na ile Komisja potrafiła je robić.  
 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Aeroklubu Polskiego z 
działalności Zarządu za rok 2016.  

 
Przewodniczący Michał Tomanek podsumowując tę dyskusję zaapelował, aby w przyszłości 
powstawały dokumenty w formie pisemnej, dzięki czemu Związek uniknie tego typu sporów.  
Następnie przewodniczący Michał Tomanek zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania Zarządu Aeroklubu Polskiego z działalności Zarządu za rok 2016. W wyniku 
głosowania  Nr 7: Za – 91 głosów, przeciw – 21 głosów, wstrzymujących się – 25 głosów, Kongres 
zatwierdził sprawozdanie Zarządu.  
 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aeroklubu Polskiego 
za rok 2016  

 
Przewodniczący Michał Tomanek zarządził następnie głosowanie w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Aeroklubu Polskiego. 
W wyniku głosowania Nr 8:  Za – 113 głosów, przeciw – 13 głosów, wstrzymujących się – 16 
głosów, Kongres zatwierdził sprawozdanie finansowe Aeroklubu Polskiego.   
Następnie przewodniczący Michał Tomanek ogłosił 45-minutowa przerwę w obradach. 
 
19. Informacja Zarządu Aeroklubu Polskiego o stanie spraw związanych z wykrytymi oszustwami 
finansowymi w Aeroklubie Polskim oraz stanem realizacji programu naprawczego i programu 
spłaty zadłużenia.  

 
Przewodniczący Michał Tomanek wznowił obrady i poprosił o przedstawienie informacji Zarządu 
Aeroklubu Polskiego o stanie spraw związanych z wykrytymi oszustwami finansowymi w 
Aeroklubie Polskim. 
 
W imieniu Zarządu informację przedstawił mecenas Bartosz Czupajło, ustanowiony 
pełnomocnikiem Aeroklubu Polskiego w celu reprezentowania interesów Związku 
w postępowaniu karnym tyczącym się przeciwko pani Katarzynie Szweda, byłej księgowej 
Aeroklubu Polskiego. Poinformował delegatów, że przejął tę sprawę w styczniu 2017 roku w 
sytuacji, kiedy śledztwo w tej sprawie zostało zawieszone i ten stan ma miejsce do dnia 
dzisiejszego. Jako przyczynę tej sytuacji wskazał fakt, że w grudniu ubiegłego roku prokurator 
prowadzący postępowanie dopuścił dowód z opinii biegłego, którego zadaniem jest 
przeanalizowanie bardzo szczegółowo dokumentów, plików znajdujących się na komputerze, na 
którym pracowała księgowa. Uznał to za doniosły dowód, który zmierza do ustalenia wszystkich 
okoliczności towarzyszących popełnieniu przestępstw przez panią Szwedę i uznał go za leżący 
bardzo żywotnie w interesie Aeroklubu Polskiego dla wyjaśnienia okoliczności tej sprawy. 
Przypomniał, że pani Szweda przyznała się do zarzucanego jej czynu, jednak prokurator dąży do 
ustalenia, w jakich okolicznościach to przestępstwo nastąpiło, w jaki sposób księgowa mogła 
dokonywać operacji przelewów z rachunków Aeroklubu Polskiego na swoje prywatne konto. 
Przekazał także informację, że opinia biegłego jest na końcowym etapie przygotowania. Wraził 
przypuszczenie, że po wydaniu tej opinii prokurator podejmie czynności zmierzające do 
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zakończenia postępowania przygotowawczego i skierowania sprawy do sądu. Mecenas  Bartosz 
Czupajło poinformował, że równolegle do czynności podejmowanych w toku postępowania 
karnego złożył w imieniu Aeroklubu Polskiego wniosek do sądu o zawezwanie do próby ugodowej 
banku BGŻ Paribas Bank S.A. Celem tego wniosku jest przerwanie biegu przedawnienia roszczeń, 
jakie potencjalnie mogą przysługiwać Aeroklubowi Polskiemu z Credit Banku za naruszenie 
procedur, które umożliwiły księgowej wykonywanie nielegalnych operacji. Poinformował, że 
weryfikacja dokumentacji znajdującej się na komputerze pani Szwedy wykazała, że pracownik 
banku umożliwił wykonywanie operacji, które ułatwiały jej popełnianie tych przestępstw. Wyraził 
przekonanie, że w oparciu o regulamin funkcjonowania banku, naruszył on procedury 
obowiązujące w banku, co  może być podstawą do pociągnięcia banku do odpowiedzialności 
cywilnej za straty poniesione przez Aeroklub Polski.  
Mecenas Bartosz Czupajło wyjaśnił także, że samo skazanie księgowej w toku postępowania 
karnego uprawniałoby Aeroklub Polski do domagania się zwrotu wszystkich środków 
przenoszonych przez księgową, inną rzeczą jest sama formalna możliwość odzyskania tych 
środków, na ile mogą być one faktycznie i skutecznie wyegzekwowane. Stwierdził, że w interesie 
Aeroklubu jest podjęcie Uchwały, która pozwoli poszukiwać innych możliwości pokrycia tej szkody, 
która została Aeroklubowi wyrządzona.  
 
20. Dyskusja na przedstawioną informacją.  

 
Jacek Sankowski zapytał, czy w toku toczącego się postępowania nie zostało ustanowione żadne 
zabezpieczenie majątkowe. 
 
Mecenas Bartosz Czupajło potwierdził, że żadne zabezpieczenie majątkowe na mieniu pani 
Katarzyny Szwedy nie zostało ustanowione.  
 
Jacek Turczyński z Aeroklubu Krakowskiego zapytał o możliwość pociągnięcia do 
odpowiedzialności finansowej biegłych, którzy w tym czasie badali bilanse. Zapytał także, czy pani 
Szweda miała polisę ubezpieczeniową jako biuro rachunkowe i czy ta polisa może być skuteczna 
dla odzyskania środków finansowych. 
 
Mecenas Bartosz Czupajło odpowiadając na pierwsze pytanie stwierdził, że pani Szweda 
fałszowała również bilanse, zatem biegli rewidenci opracowywali swoje opinie w oparciu 
o nierzetelne informacje. Nie wykluczył wszczęcia postępowania przeciw biegłym, którzy powinni 
byli wyłapać fakt, że dokumenty im przedstawiane, były nierzetelne. Wyraził opinię, że jednak 
bank w pierwszej kolejności mógłby zostać uznany za współodpowiedzialnego za działania 
pracownika banku, który naruszał procedury wewnętrzne banku. 
 
Michał Tomanek poprosił o przedstawienie perspektywy czasowej, kiedy ta sprawa może zostać w 
jakiś sposób rozwiązana. 
 
Mecenas Bartosz Czupajło podkreślił, że w chwili obecnej wszczęto postępowanie ugodowe 
przeciwko bankowi, nie jest to jeszcze proces przeciwko bankowi. Takie działanie stwarza szansę 
na porozumienie z bankiem na zasadzie dobrowolności. Niezależnie jednak od rezultatu tego 
postępowania Aeroklub Polski uzyska przerwanie  biegu przedawnienia roszczeń. Prowadzenie 
samego postępowania karnego powodowało ryzyko braku możliwości wystąpienia z roszczeniem 
przeciw bankowi w wypadku długiego postępowania karnego. Mecenas Bartosz Czupajło wyraził 
też pogląd, że ewentualny proces przeciwko bankowi nie powinien być wszczęty przed 
zakończeniem postępowania karnego. Wyraził też przekonanie, że postępowanie karne dostarczy 
wszelkich szczegółowych wyjaśnień co do okoliczności popełnienia przestępstwa. 
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Marcin Prusaczyk, Skarbnik Zarządu przedstawił delegatom informację, dotyczącą realizacji 
założeń spłaty zadłużenia, która była elementem planu naprawczego. Przypomniał, że pozostałe 
elementy programu naprawczego były omówione na  lutowym Kongresie w 2016 roku, gdzie 
omówione zostały inne działania organizacyjne, mające zapobiec na przyszłość takim procederom 
kradzieży. Przypomniał, że  saldo zadłużenia na koniec 2016 roku wyniosło 1 297 000 zł, z czego 1 
047 000 zł stanowił kredyt bankowy i 250 000 zł pożyczki od osób prywatnych. W roku 2016 
Aeroklub Polski spłacił 252 000 zł zadłużenia, całość  składki dłużnej, która wpłynęła do Aeroklubu 
Polskiego została przeznaczona na spłatę długu. Plan zakładał, że na koniec roku 2016 dług 
wyniesie 1 220 000 zł, a spłacone zostanie 350 000 zł, zatem został zrealizowany nie w całości.   
Marcin Prusaczyk przypomniał przedstawiane w ubiegłym roku dwa warianty spłaty. Szybsza 
spłata zadłużenia zakładała sprzedaż garaży na Złocienia i wykorzystanie tych środków na spłatę w 
2016 roku. Tej transakcji nie udało się przeprowadzić w ubiegłym roku, natomiast na dzień 
dzisiejszy podpisano już umowę przedwstępną na kwotę 309 000 zł plus VAT. Drugim elementem 
rzutującym na możliwości spłaty zadłużenia w 2016 roku były przychody ze składek. Marcin 
Prusaczyk poinformował, że udało się utrzymać przychody ze składek na poziomie 
porównywalnym do roku 2015.  Saldo składki dłużnej na koniec 2016 roku wyniosło 46 800 zł i 
środki te w całości zostaną przeznaczone na spłatę długu w roku 2017.   Trzecie źródło środków na 
spłatę długu miała stanowić wg założeń dywidenda z Aero Partnera. Wg założeń miała to być 
kwota 70 000 zł, zrealizowane zostało 61 557 zł. Czwarte źródło  - renta dzierżawna z GOBLL. 
Według założeń – 138 000zł, w realizacji – 180 000 zł. Piąte źródło stanowiły przychody z OPP: 
80 000 wg planu, w realizacji – 45 000 zł. Planowane 80 000 zł przychodu ze sponsoringu nie 
zostało zrealizowane.  Nie został zrealizowany plan finansowania spłaty długu z wynajmu 
samolotów. Sprzedaż samolotu „Gawron” przyniosła 22 500 zł zamiast planowanych 25 000 zł. 
Dofinansowanie z tytułu realizacji projektu DART zostało zrealizowane w 2016 roku na poziomie 
15 000 zł, pozostałe planowane środki w kwocie 96 000 wpłynie do kasy Aeroklubu Polskiego 
w bieżącym roku. Marcin Prusaczyk poinformował, że nie udało się zrealizować obniżenia kosztów 
wynajmu nowego biura do kwoty 1 000 zł. Spółka skarbu państwa , z która prowadzono 
zaawansowane rozmowy w tej sprawie wycofała się z podpisania umowy. Prowadzone są 
rozmowy w tej sprawę z inna spółką skarbu państwa.  Oszczędności w funduszu płac zostały 
zrealizowane na poziomie 50 000 zł. Budżet marketingowy został zrealizowany z oszczędnością 
30 000 zł. Ponadto uwzględniono rezerwę budżetową. Na tym Marcin Prusaczyk zakończył 
przedstawienie informacji o realizacji planu spłaty zadłużenia w roku szesnastym.  
Wobec braku chętnych do zabrania głosu w dyskusji przewodniczący Michał Tomanek ...??? 
21. Dyskusja w sprawie przyszłości Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie – przedstawienie 
propozycji Zarządu Aeroklubu Polskiego  

 
Włodzimierz Skalik określił  Centralną Szkołę Szybowcową jako podstawowe wyzwanie dla 
Aeroklubu Polskiego, dlatego też Zarząd Aeroklubu Polskiego uznał konieczność zamieszczenia w 
porządku obrad odrębnego punktu poświęconego Centralnej Szkole Szybowcowej i 
przedstawienia propozycji działań w kierunku poprawy sytuacji. Poinformował, że w połowie 2015 
roku miasto Leszno rozpoczęło działania prawne idące w kierunku pozbawienia środowiska 
lotniczego z lotniska w Lesznie. Po opracowaniu przez autorytet prawniczy pewnej opinii prawnej 
dla miasta, Prezydent Miasta Leszna podjął bardzo intensywne kroki, żeby stać się członkiem Rady 
Szkoły, obiecując mocne wsparcie dla szkoły ze strony miasta. Na podstawie tych deklaracji Zarząd 
powołał Prezydenta Miasta Leszna na członka Rady Szkoły. Niestety miasto nie podjęło żadnych 
działań w kierunku wsparcia finansowego leszczyńskiego ośrodka. W zamian wystąpiły liczne 
działania negatywne, m.in. próba udowodnienia , że Aeroklub Polski nie prowadzi działalności 
statutowej na działce dwudziestohektarowej w Lesznie., złożenie wniosku przez członka Rady o 
likwidację Centralnej Szkoły Szybowcowej, co w konsekwencji zakończyłoby się rozwiązaniem 
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umowy o zarządzanie dwudziestohektarową działką, na której znajdują się hangary, hotel, 
aerotunel. Oba te działania zakończyły się niepowodzeniem, zatem miasto podjęło intensywne 
działania natury finansowej,  skoordynowane razem z Gminą Święciechowa, podnoszące 
drastycznie podatki gruntowe dla CSS. Takie działanie miało istotny wpływ na sytuację finansową 
szkoły. Punktem zwrotnym dla tej sytuacji było uzyskanie dla lotniska w Lesznie  statusu lotniska 
użytku publicznego niecertyfikowanego, dzięki czemu uzyskuje ono ustawowe zwolnienie z 
podatku od nieruchomości. Prezes Włodzimierz Skalik zapewnił, że Zarząd podjął wszystkie 
możliwe działania w kierunku obrony majątku w Lesznie. Powołany został zespół w składzie: Paweł 
Kos, Wiktor Wyszywacz, Stanisław Haczyński i Włodzimierz Skalik – ze strony Aeroklubu Polskiego, 
natomiast ze strony Aeroklubu Leszczyńskiego: Tomasz Krok, Paweł Wojciechowski i Jarosław 
Kajoch oraz mecenas Dominik Hunek z Wrocławia. Zespół ten odbył szereg spotkań i działań, aby 
uchronić majątek lotniska.  Prezes Włodzimierz Skalik poinformował, że Prezydent Miasta Leszna 
wystosował do Aeroklubu Polskiego ofertę nabycia ponad stuhektarowej nieruchomości 
usytuowanej na terenie Gminy Święciechowa. Prezydent Miasta Leszna grożąc konsekwencjami w 
wypadku ujawnienia tej oferty zaproponował kwotę miliona złotych plus pokrycie zobowiązań 
podatkowych. Zarząd Aeroklubu Polskiego odniósł się do tej oferty, uznając, że nie jest władny do 
podejmowania takich decyzji oraz poprosił o wyjaśnienie, w jaki sposób miasto zapewni warunki 
do funkcjonowania Aeroklubu Leszczyńskiego i realizacji  działalności sportowej i szkoleniowej 
przez CSS i AL. Odczytał delegatom treść oferty i zwrócił się do Kongresu Aeroklubu Polskiego o 
podjęcie decyzji w kwestii odpowiedzi na tę ofertę. Przedstawił propozycje działań na rzecz 
poprawy sytuacji w Lesznie, jakie wypracował powołany do tego zespół. Pierwsza proponowana 
koncepcja zakłada działanie samodzielnej szkoły z okrojoną działalnością szybowcową bez 
działalności samolotowej, która funkcjonowałaby we współpracy z Aeroklubem Leszczyńskim.  
Aeroklub Leszczyński uczestniczyłby w kosztach i przychodach z nieruchomości.   Koncepcja druga 
zakłada, że Aeroklub Leszczyński będzie zarządzającym Centralną Szkołą Szybowcową. Aeroklub 
Leszczyński chciałby jednocześnie zapewnić sobie bezpieczeństwo funkcjonowania.  Potwierdził, 
że Stanisław Haczyński i Wiktor Wyszywacz oddali się do dyspozycji Zarządu, jednak Zarząd 
poprosił obu kolegów o dalsze funkcjonowanie w składzie Rady. Zmianę w składzie Rady w 
obecnej sytuacji  Zarząd uznał za zbyt ryzykowne posunięcie. Wyraził nadzieję, że w nieodległej 
perspektywie nastąpią okoliczności, które umożliwią ostateczne przyjęcie tych rezygnacji i 
powołanie innych osób do zarządzania Centralną Szkołą Szybowcową i jej nadzorowania.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Jacek Musiał przypomniał, że Komisja Rewizyjna przyglądała 
się sprawie Leszna, ponieważ uznała tę sprawę za priorytetową. Komisja odbyła spotkanie z 
Prezydentem i z Wiceprezydentami Leszna, w wyniku  którego uzyskano informacje, które nie 
wskazywały, że prezydent Leszna chce pozbyć się działalności lotniczej z terenu obecnego lotniska,  
przeciwnie, uzyskano zapewnienia, że taka działalność jest dla Prezydenta niezwykle istotna. 
Komisja stwierdziła w czasie innych spotkań, że sposób prowadzenia rozmów przez 
Przewodniczącego Rady Szkoły w Lesznie powodował niechęć miasta do zarządzającego Centralną 
Szkołą i do Aeroklubu Polskiego. Wyraził zadowolenie z podjętych prób rozmów Aeroklubu 
Polskiego z miastem Leszno, jednak zwrócił uwagę, że Komisja Rewizyjna wnioskowała już w 
ubiegłym roku w oparciu o Statut o jak najszybsze wprowadzenie zarządzania przez Aeroklub 
Leszczyński  w Centralnej Szkole Szybowcowej i takie rozwiązanie akceptował w pełni Prezydent. 
Wyraził pogląd, że w obecnej sytuacji, kiedy Prezydent Leszna stracił zaufanie do Zarządu 
Aeroklubu Polskiego należy dołożyć wszelkich starań dla naprawy sytuacji.  Skłócenie się z 
władzami Miasta Leszno określił jako jeden z największych błędów tego Zarządu. 
 
Przewodniczący Kongresu Michał Tomanek zapytał, czy dobrze rozumie, że stroną w rozmowach 
powinien być Zarząd Aeroklubu Polskiego, a nie Komisja Rewizyjna.  
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Jacek Musiał oświadczył, że nikt nie zabrania Komisji Rewizyjnej występować w jakimkolwiek 
spotkaniu po to, aby dowiedzieć się, gdzie tkwi problem. Oświadczył również, że Komisja nie 
reprezentowała Aeroklubu Polskiego w rozmowach o tym, w jaki sposób ma przejąć lotnisko, 
pytała Prezydenta, gdzie tkwi problem.  Miało to miejsce po otrzymaniu przez Komisję pisma od 
Prezydenta, w którym poinformował o chęci likwidacji CSS-u. 
 
Przewodniczący Michał Tomanek wyraził zdziwienie, że takie pismo wpłynęło do  Komisji 
Rewizyjnej.  
 
Jacek Musiał odpowiedział twierdząco i wyjaśnił, że pismo takie wpłynęło po zapytaniu Komisji, jak 
widzi tę sytuację Prezydent. W uzasadnieniu stwierdził, że Komisja Rewizyjna  musi się opierać na 
prawdzie obiektywnej i starała się taką prawdę uzyskać. Przypomniał, że wielokrotnie Komisja 
Rewizyjna miała postawiony zarzut, że bezprawnie zorganizowała w Lesznie spotkanie. Stwierdził, 
że jest to pytanie natury prawnej, czy Komisja Rewizyjna w czasie swojej pracy ma prawo 
rozmawiać ze swoimi wyborcami.  
 
Przewodniczący Kongresu Michał Tomanek stwierdził, że nie do końca rozumie, tę sytuację i oddał 
głos Prezesowi Włodzimierzowi Skalikowi.  
 
Prezes Włodzimierz Skalik zaapelował o ocenę faktów, nie odczuć i wrażeń. Za fakt uznał 
organizowanie przez Prezydenta spotkań ze stronami umów dzierżawy nieruchomości na lotnisku 
leszczyńskim  i mobilizuje ich do niepłacenia czynszu. Uznał taką sytuacje jako nie do 
zaakceptowania. Powtórzył, że Zarząd jest zdeterminowany  wypracowywać koncepcję z 
Aeroklubem Leszczyńskim. Uznał za nieprawdziwe twierdzenie, że powiedział kiedykolwiek, że 
Prezydent Miasta Leszna chce zlikwidować działalność lotniczą na lotnisku. Oświadczył, że 
powiedział, że Pprezydent Miasta Leszna realizuje działania w kierunku przejęcia kontroli nad 
nieruchomością lotniskową w Lesznie, co w odczuciu Zarządu w dłuższej perspektywie nie leży w 
interesie środowiska lotniczego.  
 
Przewodniczący Kongresu Michał Tomanek zaapelował o ukierunkowanie dyskusji na rozwiązania 
dla CSS Leszno na przyszłość.  
 
Jerzy Boniecki, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej zawnioskował o odrzucenie oferty 
Prezydenta Miasta Leszna i podjęcie Uchwały w tej sprawie. Propozycję Prezydenta uznał za 
niepoważną. W kwestii pisma Komisji Rewizyjnej do Prezydenta wyjaśnił, że Komisja miała 
intencję uzyskania informacji, jakie zamiary ma Prezydent w stosunku do lotniska w Lesznie. 
Stwierdził, że uwagi na brak odpowiedzi Komisja Zmieniła zdanie wobec Prezydenta. 
 
 
Ryszard Andryszczak z Aeroklubu Leszczyńskiego wyraził pogląd w imieniu Aeroklubu 
Leszczyńskiego, że lotnisko Leszno powinno zostać pod zarządem  Aeroklubu Polskiego. 
Potwierdził informacje Prezesa Włodzimierza Skalika, że prowadzone są rozmowy z miastem, 
jednak sytuacja jest trudna, ponieważ Aeroklub Leszczyński nie chce przejąć zadłużenia CSS. 
Zobowiązania te określił na poziomie 500 000w stosunku do gminy, 300 000 w stosunku do 
miasta, 400 000 w stosunku do Aeroklubu Polskiego. Stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej uznał za rozsądne, dające możliwość rozmów.  
 
Jacek Tomczycki z Aeroklubu Krakowskiego przypomniał, że przed trzema laty Kongres się nie 
zgodził na pożyczkę, która miałaby CSS postawić na nogi. Nie zgodził się ze Stanisławem 
Haczyńskim, który stwierdził, że musi ponosić koszty mediów w sytuacji, kiedy dzierżawcy nie 
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płacą. Stwierdził, że w takiej sytuacji, kiedy są podpisane umowy z dzierżawcami, należy te 
należności windykować i zapytał, czy takie starania były podejmowane.  
 
 
Prezes Włodzimierz Skalik udzielił odpowiedzi na pytanie Jacka Tomczyckiego informując, że na 
dobrą sprawę wszystkie należności, które szkoła uzyskuje, są wynikiem  działań windykacyjnych 
prowadzonych przez władze szkoły, również przed sądem. Strony umów z własnej woli nie płacą.  
 
Stanisław Haczyński dodał, że windykacja odbywa się również na drodze śądowej i poprzez 
kierowanie uzysaknych nakazów zapłaty do egzekucji komorniczej i to jest realizowane. Głównym 
dłużnikiem CSS jest Leszno Gliding Hotel, który miesięcznie zalega średnio po ok. 35 000 zł brutto.  
 
Jacek Sobolewski zapytał, czy przeciwko Leszno Gliding Hotel toczy się jakieś postępowanie. 
 
Stanisław Haczyński wyjaśnił, że na chwile obecną CSS czeka na klauzulę wykonalności jednego 
nakazu, natomiast kolejny jest złożony.  
 
Jacek Sobolewski z Aeroklubu Elbląskiego zapytał, jaki sprzęt latający, będący w posiadaniu CSS-u, 
jest gotowy do lotu, ile startów w tym roku wykonał, oraz jaki jest plan uruchomienia działalności 
CSS-u w tym roku.  
 
Prezes Włodzimierz Skalik stwierdził, że na chwilę obecną nie ma sprawnych  szybowców, 
działalność lotnicza jest przygotowywana. Stwierdził, że wobec agresywnego działania władz 
samorządowych i ich żądań na poziomie miliona złotych, trudno zachować płynność finansową, 
tym samym nie mając płynności trudno mieć pełną gotowość do działalności lotniczej.  
 
Stanisław Haczyński powtórzył informację, że z uwagi na bardzo trudna sytuację finansową do 
lotów przygotowany jest tylko jeden  szybowiec „Puchacz”. Stwierdził, że jeśli znajdą się 
sponsorzy, chętnie podejmie współpracę. 
 
Jacek Sobolewski stwierdził, że zadał proste pytanie i wyraził zdziwienie z powodu agresywnego 
tonu udzielonych mu odpowiedzi.  
 
Przewodniczący Michał Tomanek poprosił prezesa Skalika o udzielenie odpowiedzi w kwestii 
propozycji przyszłości szkoły szybowcowej. 
 
Jacek Sobolewski dodał, że koledzy z Aeroklubu Gdańskiego zaoferowali swoją pomoc, poprzez 
wyłożenie środków na uruchomienie szybowca w tym sezonie.  
 
Stanisław Haczyński przedstawił założenia dla organizacji obozów w bieżącym roku. Szef 
wyszkolenia, Andrzej Ciechański ma przygotować obóz profesjonalnie. Ma zebrać chętnych do 
zorganizowania obozu, przygotować do zatrudnienia instruktorów nie "społecznych", bo tacy w 
ub. roku zbyt drogo kosztowali CSS, sprzęt, a tak przygotowany obóz ma przynieść korzyści 
finansowe szkole. Podkreślił, że szkoła ma kilka szybowców sprawnych technicznie,  
niedopuszczonych do lotu z uwagi na brak wykupienia ubezpieczenia z powodu braku środków 
finansowych oraz zapewnienia ze strony Szefa Wyszkolenia wylatanie przez nie odpowiedzniej 
ilości godzin zapewniających zwrot poniesonych nakładów na ich ulotnienie i ubezpieczenie.  
 
Włodzimierz Skalik powtórzył nadzieję na przygotowanie ciągu miesiąca-dwóch koncepcji dla 
szkoły, gdzie dominującym podmiotem zaangażowanym w działalność leszczyńskiego ośrodka 
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będzie Aeroklub Leszczyński. Stwierdził, że na dzień dzisiejszy nie może jeszcze przedstawić 
szczegółów tej koncepcji. 
 
Ryszard Andryszczak, wyraził pogląd o konieczności wyciągnięcia konsekwencji organizacyjnych 
wobec osób winnych doprowadzenia do sytuacji w Szkole w Lesznie czy kradzieży środków przez 
główną księgową, ponieważ z pewnością problemy te nie wystąpiły z dnia na dzień. Wyraził 
pozytywne zdanie o działaniach Stanisława Haczyńskiego, dzięki któremu w 2014 roku podjęto 
rozmowy w Lesznie. Jednak uznał, że konieczne jest wewnętrzne rozliczenie wewnątrz organizacji.  
 
Przewodniczący Kongresu Michał Tomanek skomentował tę wypowiedź stwierdzając, że w tym 
właśnie celu powołany został zespół, żeby wypracować tego typu  prawidłowe stanowisko.  
 
22. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany regulaminu CSS oraz związanej z nią zmiany statutu 
Aeroklubu Polskiego.  

 
Stanisław Haczyński wyjaśnił motywy proponowanych Uchwał. Przypomniał, że  obecnie 
obowiązuje zarejestrowany w KRS Regulamin szkoły.  Szkoła chce przekształcić Regulamin  w 
Statut z uwagi na planowane rozszerzenie o realizację współpracy z Ministerstwem Obrony 
Narodowej. Wymogiem MON jest regulacja organizacji współpracującej poprzez uchwalony 
Statut, nie Regulamin. Przedstawił propozycje zmian, gdzie słowo „Regulamin” zostało zastąpione 
słowem „Statut” oraz dodano punkt 2, gdzie znajduje się stwierdzenie, że szkoła realizuje również 
zadania na rzecz obronności państwa. Zaapelował o przyjęcie tych zmian, które determinują 
podjęcie współpracy z wojskiem.  Ponadto wyraził swoją otwartość na propozycje zmian 
wypracowanych przez zespół przy zachowaniu warunku,  żeby majątek pozostał w Aeroklubie 
Polskim. Zapowiedział walkę o odzyskanie należności CSS. Przedstawił także zmiany w zapisie 
punktu 10 Statutu Szkoły, gdzie doprecyzowano kompetencje i procedury zapadania decyzji 
majątkowych. Podkreślił, że proponowane zmiany zostały zatwierdzone przez Radę Szkoły 
stosowną Uchwałą. Nadmienił, że wszystkie posiedzenia Rady, nawet te elektroniczne były 
protokołowane, dokumentowane i ta dokumentacja znajduje się  w Centralnej Szkole 
Szybowcowej. 
 
Przewodniczący Michał Tomanek dopuścił dyskusję w tym punkcie obrad i zadał osobiście pytanie, 
czy tak szczegółowy zapis w statucie dotyczący obronności nie spowoduje konieczności 
ponownych zmian w sytuacji zmian generalnych dotyczących obronności w Polsce.  
 
Stanisław Haczyński odpowiedział na to pytanie stwierdzeniem, że zmiany te konsultowane były z 
wojskiem. Wyraził gotowość do zastąpienia nazwy MON innym określeniem, ale stwierdził także, 
że ewentualna zmiana nazwy ministerstwa nie powinna stwarzać problemów z koniecznością 
zmiany Statutu.  
 
Przewodniczący Michał Tomanek poprosił o przedstawienie ewentualnych korzyści mających 
wypływać z podjęcia z wojskiem współpracy.  
 
Stanisław Haczyński wyjaśnił, ze uchwalenie Statutu jest punktem wyjściowym, który umożliwi 
podjęcie rozmów. Poinformował, że jest pomysł łączenia obozów, na przykład strzeleckich ze 
szkoleniem w zakresie skoków ze spadochronem.   
 
Kolejny głos w dyskusji zabrał Ryszard Andryszczak. Wyjaśnił, że warunkiem dofinansowania 
jakiejkolwiek organizacji ze strony MON jest posiadanie w Statucie tej organizacji zapisu o 
współpracy z MON-em.  Ponadto poprosił prawnika o wyjaśnienie, jak będzie wyglądało od strony 
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formalnej zarządzanie CSS przez Aeroklub Leszczyński w sytuacji, kiedy Statut tej Szkoły precyzuje 
jako władze zwierzchnie szkoły Radę Szkoły i Zarząd Aeroklubu Polskiego. Zapowiedział, że na 
takie rozwiązanie  Aeroklub Leszczyński się nie zgodzi.  
Mecenas Marek Pałus stwierdził, że jego zdaniem zapis ten nie stanowi żadnej przeszkody i nie 
rodzi żadnych konsekwencji związanych z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły z tego względu, że 
Szkoła nie zmienia swojego statusu, jest nadal jednostką terenową Aeroklubu Polskiego, 
posiadającą osobowość prawną. Przypomniał, że Ustawa Prawo o Stowarzyszeniach i Statut 
Aeroklubu Polskiego kształtuje pozycję prawną Szkoły, a zmiana Regulaminu Szkoły na Statut 
stanowi tylko jej swojego rodzaju akt wewnętrzny, zawierający również zapisy wymagane 
zmienioną Ustawą Prawo o Stowarzyszeniach. 
Ze względów formalnych zawnioskował, aby po zakończeniu dyskusji w tym punkcie, głosowanie 
nad pojęciem Uchwały o zmianie Regulaminu Szkoły na Statut przełożyć na czas po zatwierdzeniu 
zmian w Statucie Aeroklubu Polskiego.   
 
Krzysztof Szopiński z Aeroklubu Poznańskiego i Wojskowego Klubu Spadochronowego „Skrzydło” 
wyraził swój pogląd na proponowane zmiany w Statucie CSS dotyczące współpracy z MON. 
Wyjaśnił, że MON  tworząc struktury wojsk OT nakierowany jest głównie na lokalne organizacje, 
zatem bardziej na aerokluby regionalne, niż Centralną Szkołę Szybowcową i Aeroklub Polski, który  
jest związkiem sportów lotniczych. Stwierdził, że obecnie istniejący zapis statutowy o 
kształtowaniu postaw dotyczy obronności i uznał za wystarczający już zapis.  niż rozpisywanie się 
w sferze naszych odczuć, uczuć, a nie faktów i konkretów.  Przypomniał, że w Aeroklubie Polskim 
pełni funkcję przewodniczącego Komisji Spadochronowej oraz funkcję trenera kadry narodowej. 
Stwierdził także, że mimo braku centralnych szkół spadochronowych, sport spadochronowy 
rozwija się bardzo dynamicznie.  Poddał delegatom pod zastanowienie celowość istnienia CSS-u 
jako oddzielnego tworu i możliwość wchłonięcia przez jakiś podmiot, aby CSS przynosił  efekty 
takie, jak w przypadku spadochroniarstwa. 
 
Stanisław Haczyński przypomniał, że Centralna Szkoła Szybowcowa ma odrębną osobowość 
prawną, jest zatem jak każdy Aeroklub Regionalny partnerem do realizacji określonych zadań, 
również z MON-em. Wyraził zdziwienie co do pomysłu likwidacji szkoły w sytuacji, kiedy Aerokluby 
Regionalne zostały usamodzielnione w stosunku do Aeroklubu Polskiego. Wyraził pogląd, że 
pytanie Aeroklubu Polskiego o zgodę w najmniejszych działaniach jeszcze bardziej utrudni 
działanie Szkoły. Zaapelował o uchwalenie wnioskowanych przez niego zmian.  
 
Jan Chrobociński z Aeroklubu Płockiego zapytał, czy uchwalenie Statutu CSS spowoduje 
przeniesienie odpowiedzialności prawnej za działania Szkoły z Członków Zarządu Aeroklubu 
Polskiego na władze CSS.  
 
Stanisław Haczyński wyjaśnił, że Centralna Szkoła Szybowcowa jest wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Wilda, z określeniem, kto jest 
Prezesem, kto jest Członkiem Rady. Przypomniał, że Szkoła jest własnością Aeroklubu Polskiego i 
to Kongres decyduje o majątku. Zgodnie ze Statutem określone są kompetencje i 
odpowiedzialność. 
 
Jeden z delegatów zwrócił uwagę na konieczność zapisu w Statucie nazwy Siły Powietrzne, Siły 
Zbrojne wielką literą jako nazwa własna.  
 
Bogdan Wierzba z Bemowskiego Centrum Kultury, Aeromodel Klub wyraził pogląd, że w obliczu 
przygotowywanych zmian w sposobie zarządzania Szkołą przez  Aeroklub Leszczyński Kongres na 
chwile obecną powinien wstrzymać uchwalanie jakichkolwiek zmian w Statucie Szkoły.  
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Stanisław Haczyński wyraził pogląd, że każde odwlekanie decyzji ogranicza Szkole możliwości 
działania. Zapytał, jakie możliwości działania będzie miała Szkoła w sytuacji, kiedy Aeroklub 
Leszczyński nie zdecyduje o przejęciu zarządzania Szkołą.  Uznał, że liczy na współpracę z 
Aeroklubem Leszczyńskim i jeśli dojdzie on do przekonania, że ta Rada stanowi przeszkodę, to 
zgłosi również jako Członek Zarządu AP wniosek o zmianę tego Statutu najbliższym Kongresie. 
Zaapelował o nieodkładanie tej Uchwały w czasie. 
Paweł Dworczyński z Aeroklubu Słupskiego stwierdził, że Szkoła znajduje się w stanie agonalnym i 
zapytał, czy są jakiekolwiek przeszkody prawne lub przeszkody faktyczne, aby Kongres dokonał 
likwidacji CSS.  
 
Włodzimierz Skalik wyjaśnił, że ważną okoliczność w tej sprawie stanowi fakt, że Dwadzieścia 
hektarów, które leżą na terenie miasta Leszna, na których znajduje się hotel, hangary znajduje się 
w dyspozycji Aeroklubu Polskiego dzięki temu, że za pośrednictwem CSS prowadzi on na tym 
terenie działalność statutową. Likwidacja tej Szkoły da podstawę do wypowiedzenia umowy 
użytkowania i przyniesie utratę wpływów na tę nieruchomość razem z jej naniesieniami. 
 
Paweł Dworczyński wyraził przypuszczenie, że możliwy jest wariant rozwiązania tej sprawy 
poprzez wyrażenie przez Prezydenta Leszna zgody na przepisanie tego gruntu na Aeroklub 
Leszczyński. Uznał, że taką dobrą wolę dało się wyczuć z wielu informacji przekazanych na 
Kongresie, że Prezydent jest pozytywnie nastawiony nie do Aeroklubu Polskiego, ale do Aeroklubu 
Leszczyńskiego. 
 
Przewodniczący Michał Tomanek stwierdził, że ten głos wykracza poza zakres  dyskusji.  
 
Wojciech Kos z Górskiej Szkoły Szybowcowej Żar wyraził aprobatę dla proponowanej zmiany 
Statutu Szkoły, jeśli miałoby to w czymkolwiek szkole pomóc.  
 
Jerzy Boniecki z Komisji Rewizyjnej stwierdził, że dokonywanie jakichkolwiek zmian w Statutach, 
jeśli nie ma w nich zapisu, że  nieudzielenie absolutorium Zarządowi nie rodzi żadnych 
konsekwencji, nie ma żadnego sensu. Odwołał się w tej kwestii do statutów innych związków 
sportowych, np. Polskiego Związku Łowieckiego. 
 
Jacek Turczyński wyraził przypuszczenie, że Polski Związek Łowiecki stanowi w tym względzie 
ewenement na skalę światową i zaproponował, aby nie brać pod uwagę tego przykładu. 
Potwierdził zdanie mecenasa Pałusa, że należy zmienić najpierw Statut Aeroklubu Polskiego, a i 
jeszcze w konsekwencji Statut Górskiej Szkoły Szybowcowej.  
 
Janusz Golinkiewicz z Opola zwrócił uwagę, że skoro CSS jest zarejestrowany w KRS-ie jako 
stowarzyszenie zgodnie z Ustawą o Stowarzyszeniach, to powinno być uwzględnione w Statucie 
stowarzyszenia powołanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 
 
Mecenas Marek Pałus wyjaśnił, że Szkoła w Lesznie oraz szkoła na Żarze nie są stowarzyszeniami. 
Są wpisane do KRS jako terenowe jednostki Polskiego Związku Sportowego. Wyjaśnił także, że nie 
dawno nastąpiła zmiana zapisów Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, dlatego też Zarząd proponuje 
zmiany w Statucie Aeroklubu Polskiego, które dostosowują go do nowych wymogów. Poprzednie 
zapisy ustawy pozwalały w sposób lakoniczny na tworzenie terenowych jednostek organizacyjnych 
i posiadanie przez nie osobowości prawnej, jeżeli Statut tak przewidywał. Aktualna zmiana stawia 
więcej wymogów w tej kwestii, co powinien zawierać Statut  stowarzyszenia-matki. Mecenas 
Pałus wyjaśnił też, że od woli Kongresu AP zależy, jakie organy w oddziałach terenowych powoła.  
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Nie muszą być to te same organy, które są w stowarzyszeniach, jednak osobowość prawna 
zobowiązuje do powołania  Zarządu, natomiast w układzie nadzorczym Kongres może powołać 
Komisję Rewizyjną, i Radę, tak jak to jest do tej pory.  
 
Stanisław Haczyński przypomniał, że Statut Aeroklubu Polskiego przewiduje uprawnienia Komisji 
Rewizyjnej do sprawowania kontroli nad Centralną Szkołą Szybowcową.  
 
Przewodniczący Michał Tomanek zamknął dyskusje dokonał przesunięcia głosowania w sprawie 
zmiany Statutu CSS na czas po głosowaniach zmian w Statucie Aeroklubu Polskiego.  
 
23. Podjęcie uchwały w sprawie możliwość dochodzenia nieopłaconych składek członkowskich 
na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.  

 
Piotr Czarnecki z działu prawnego umotywował konieczność podjęcia tej Uchwały, powołując się 
na kilka wyroków sądowych w kwestiach windykacyjnych, gdzie mimo udokumentowania 
należności wobec dłużnika Aeroklub Polski nie uzyskał zasądzenia tych należności z uwagi na brak 
statutowego zapisu umożliwiającego  dochodzenie składek na drodze postępowania sądowego. 
Dlatego też poddał Kongresowi pod rozwagę zmianę zapisu statutowego w tej sprawie.  
 
Przewodniczący Michał Tomanek zarządził przesunięcie dyskusji i podjęcie Uchwały w tej kwestii 
do punktu 24. Dyskusja i głosowanie nad zmianami statutu Aeroklubu Polskiego. 
 
24. Dyskusja i głosowanie nad zmianami statutu Aeroklubu Polskiego, obejmujące w 
szczególności:  

a. konieczność dostosowania statutu AP do znowelizowanej ustawy prawo o stowarzyszeniach,  

b. rozszerzenie działalności AP o sport uprawiany przez osoby niepełnosprawne,  

c. tryb zwoływania Kongresu Sprawozdawczo – Wyborczego i jego kompetencje,  

d. tryb zwoływania i kompetencje Nadzwyczajnego Kongresu,  

e. sposób wyboru wszystkich władz Związku, w tym Prezesa Zarządu,  

f. kompetencje Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,  

g. tryb powoływania i organizacja szkół lotniczych.  
h. wprowadzenie możliwości odwołania wybieralnych władz AP w trakcie trwania ich kadencji.  
 
Piotr Czarnecki przypomniał delegatom, że propozycje zmian w Statucie zostały przedstawione w 
formie pisemnej w materiałach na Kongres. Zapowiedział, że każda ze zmian będzie uchwalana 
osobno. 
Zmiana numer 1 dotyczy rozszerzenia działalności Aeroklubu Polskiego o sport 
i współzawodnictwo osób niepełnosprawnych. 
 
Przewodniczący Michał Tomanek zarządził głosowanie Nr 9 w sprawie zmiany numer 1  w 
Statucie. W wyniku głosowania: Za – 131głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 
głosów, Kongres przyjął zmianę Nr 1 w Statucie. 
 
Piotr Czarnecki przedstawił propozycję zmiany numer 2 Statutu związaną z ewentualną zmianą 
regulaminu/statutu CSS-u. Polega ona na dodaniu również do działalności Aeroklubu Polskiego 
działalności na rzecz obronności kraju oraz kształtowania postaw patriotycznych wśród młodzieży.  
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Przewodniczący Michał Tomanek zarządził głosowanie Nr 10 w sprawie zmiany numer 2  w 
Statucie. W wyniku głosowania: Za – 128 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 4 
głosy, Kongres przyjął zmianę Nr 2 w Statucie. 
 
Piotr Czarnecki przedstawił propozycję zmiany numer 3 – Uzupełnienie treści Statutu o możliwość 
dochodzenia składek członkowskich na drodze postępowania sądowego.  
 
Przewodniczący Michał Tomanek zarządził głosowanie Nr 11 w sprawie zmiany numer 3  w 
Statucie. W wyniku głosowania: Za – 104 głosy, przeciw – 24 głosy, wstrzymujących się – 8 głosów, 
Kongres przyjął zmianę Nr 3 w Statucie. 
 
Piotr Czarnecki przedstawił propozycję zmiany numer 4 – w §22 wyszczególnia się kompetencje 
Kongresu jako organu Aeroklubu Polskiego. W §23 rozróżnia dwa rodzaje kongresów: zwyczajny – 
sprawozdawczy oraz sprawozdawczo-wyborczy.  Rozróżnienie to przypisuje wszystkie 
kompetencje kongresowi sprawozdawczo-wyborczemu, natomiast kongres zwyczajny – 
sprawozdawczy ma wyłączone kompetencje w obszarze udzielania absolutorium członkom 
zarządu, odwołania władz Związku i wyborami.  
 
Przewodniczący Michał Tomanek zarządził głosowanie Nr 12 w sprawie zmiany numer 4  w 
Statucie. W wyniku głosowania: Za – 93 głosy, przeciw – 22 głosy, wstrzymujących się – 20 głosów, 
Kongres przyjął zmianę Nr 4 w Statucie. 
 
Jacek Turczyński z Aeroklubu Krakowskiego przypomniał, że w czasie dyskusji na zebraniu 
odbytym przy okazji zwołania Nadzwyczajnego Kongresu w sprawie zmian w Statucie Zarząd 
deklarował możliwość przeprowadzenia dyskusji nad propozycjami zmian. Zwrócił uwagę na 
istniejącą sytuację, która wynika z faktu, że nadzwyczajne zebranie jest zwoływane przez Zarząd. 
Zaproponował rozwiązanie, które zabezpiecza związek przed sytuacją, kiedy Zarząd ignoruje 
obowiązek zwołania nadzwyczajnego kongresu. Zabezpieczenie to byłoby gwarantowane przez 
dodanie punktu, że w sytuacji, kiedy zarząd nie wywiązuje się z terminów  dotyczących zwołania 
nadzwyczajnego zebrania, w kompetencje Zarządu może wejść Komisja Rewizyjna i wówczas to 
ona zwołuje nadzwyczajny kongres.  
 
Mecenas Marek Pałus wyjaśnił, że należy rozróżniać sytuacje prawną Aeroklubu Polskiego – 
polskiego związku sportowego od Aeroklubu Krakowskiego, który jest stowarzyszeniem.  Różnica 
ta powoduje konieczność wydania oceny zmian statutowych Aeroklubu Polskiego przez ministra 
sportu. Stwierdził, że Ministerstwo Sportu preferuje w związkach sportowych model brytyjski, w 
którym jednym z elementów są tak zwane zasady corporate governments w sporcie, a jedną z nich 
stanowi zasada niemieszania kompetencji różnych władz w ramach jednej organizacji. Na tym 
gruncie wyraził wątpliwość, czy ministerstwo zaakceptuje taką zmiane w Statucie.  
 
Piotr Czarnecki w kwestii proponowanej zmiany w Statucie wyraził wątpliwość natury technicznej: 
W jaki sposób komisja rewizyjna podejmie decyzję o wyborze miejsca kongresu i zarezerwuje salę, 
skoro nie może zaciągać zobowiązań finansowych i nie może reprezentować związku na zewnątrz. 
Wyjaśnił, że Ustawa o Sporcie przewiduje zabezpieczenie takich sytuacji, kiedy zarząd nie zwołuje 
nadzwyczajnego kongresu poprzez napisanie skargi do ministra, który może zobowiązać zarząd do 
zwołania kongresu. Zaapelował o pozostanie przy pewnym rozwiązaniu, jakie dyktuje procedura 
ustawowa w tym względzie. 
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Adam Paska, członek Zarządu z Komisji Mikrolotowej. Zwrócił uwagę, że nadanie kompetencji 
zwołania nadzwyczajnego kongresu przez komisje rewizyjna może spowodować swoisty wyścig 
kongresów.  
 
Mecenas Marek Pałus uzupełnił swoje wyjaśnienie, twierdząc, że do ministra z taka skargą może 
się zwrócić każdy: delegat, członek zwyczajny związku lub ktokolwiek. W konsekwencji skargi 
ministerstwo zbada sprawę, jeżeli stwierdzi naruszenie statutu, wezwie do usunięcia tych 
naruszeń. Kolejną konsekwencją jest zawieszenie władz związku i wprowadzenie kuratora, który 
zwoła walne zgromadzenie celem wyboru nowych władz.  
 
Piotr Czarnecki przedstawił propozycję zmiany numer 5, która  dotyczy rozszerzenia możliwości 
wnioskowania o udzielenie absolutorium członkom Zarządu. Wyjaśnił, że dotychczasowy zapis 
dawał taką możliwość jedynie Komisji Rewizyjnej, natomiast proponowana zmiana daje takie 
prawo  każdemu delegatowi i członkowi zwyczajnemu Związku.   
 
Przewodniczący Michał Tomanek zarządził głosowanie Nr 13 w sprawie zmiany numer 5  w 
Statucie. W wyniku głosowania: Za – 116 głosów, przeciw – 16 głosów, wstrzymujących się – 11 
głosów, Kongres przyjął zmianę Nr 5 w Statucie. 
 
Piotr Czarnecki omówił propozycje numer 6 zmian w Statucie. Rozszerza ona kompetencje 
Kongresu o możliwość odwołania władz: prezesa Zarządu związku, członków Zarządu oraz 
członków Komisji Rewizyjnej.  
 
Mecenas Marek Pałus wyjaśnił zmianę w §24 Statutu, która wynika z procedury powoływania 
prezesa poprzez upublicznienie kandydatur z pewnym wyprzedzeniem. Zatem zwołanie 
nadzwyczajnego kongresu w celu odwołania prezesa skutkuje koniecznością przedstawienia 
kandydatury jego ewentualnego następcy łącznie z jego zgodą na kandydowanie.  
 
Piotr Czarnecki wyjaśnił ponadto zmianę w §30 ust. 2, gdzie procedura wyboru pozostałych 
członków Zarządu przyjęta dla Kongresu zwyczajnego została analogicznie przyjęta także dla 
kongresu nadzwyczajnego.  
 
Mecenas Marek Pałus wyjaśnił, że zmiana w §36 ust. 3 jest konsekwencją  wyrażenia zgody przez 
Kongres na odwoływanie w trakcie kadencji członków władz.  Jeżeli dojdzie do odwołania 
członków Komisji Rewizyjnej, to procedura ich wyboru i powoływania jest identyczna jak 
w przypadku odwoływanych i powoływanych w trakcie kadencji członków Zarządu.  
 
Przewodniczący Michał Tomanek zarządził głosowanie Nr 14 w sprawie zmiany numer 6  w 
Statucie. W wyniku głosowania: Za – 131 głosów, przeciw – 10 głosów, wstrzymujących się – 2 
głosów, Kongres przyjął zmianę Nr 6 w Statucie. 
 
Piotr Czarnecki przedstawił propozycję zmiany numer 7 polegającą na dodaniu w Statucie 
Kongresowi kompetencji w zakresie likwidacji szkół i jednostek terenowych. Dotychczasowy zapis 
pozwalał jedynie na ich powoływanie.  
 
Przewodniczący Michał Tomanek zarządził głosowanie Nr 15 w sprawie zmiany numer 7  w 
Statucie. W wyniku głosowania: Za – 131 głosów, przeciw – 7 głosów, wstrzymujących się – 0 
głosów, Kongres przyjął zmianę Nr 7 w Statucie. 
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Piotr Czarnecki przedstawił propozycję zmiany numer 8, która obliguje Komisję Rewizyjną do 
przygotowania i wcześniejszego udostępniania delegatom  sprawozdania przed rozpoczęciem 
Kongresu.   
 
Piotr Czarnecki zapytał, czym skutkuje nieudzielenie absolutorium członkom Zarządu.  
 
Jacek Turczyński stwierdził, że władze mają odpowiedzialność polityczną, zatem brak 
upublicznienia sprawozdania może skutkować odwołaniem Komisji rewizyjnej w trybie 
Nadzwyczajnego Kongresu. To samo dotyczy innych władza związku.  
 
Przewodniczący Michał Tomanek zarządził głosowanie Nr 16 w sprawie zmiany numer 8  w 
Statucie. W wyniku głosowania: Za – 120 głosów, przeciw – 14 głosów, wstrzymujących się – 4 
głosy, Kongres przyjął zmianę Nr 8 w Statucie. 
 
Piotr Czarnecki przedstawił propozycję zmiany numer 9, dotycząca §24, w którym proponuje się 
wpisanie konieczności załączenia do wniosku o zwołanie nadzwyczajnego kongresu w celu 
odwołania władz, kandydatury na nowego prezesa oraz pisemnej zgody takiej osoby na 
kandydowanie. Wyjaśnił, że chodzi o wykluczenie sytuacji, w której kongres odwołałby prezesa, a 
nie powołał nowego.  
 
Przewodniczący Michał Tomanek zarządził głosowanie Nr 17 w sprawie zmiany numer 9  w 
Statucie. W wyniku głosowania: Za – 126 głosów, przeciw – 12 głosów, wstrzymujących się – 0 
głosów, Kongres przyjął zmianę Nr 9 w Statucie. 
 
Piotr Czarnecki przedstawił propozycję zmiany numer 10, która wprowadza zapis: „Podjęcie 
uchwały kongresu w sprawie zmiany statutu, wyboru i odwołania prezesa oraz członków zarządu, 
wyboru i odwołania członków Komisji Rewizyjnej wymaga obecności takiej liczby delegatów, 
którzy dysponują co najmniej połową głosów jakimi dysponują wszyscy członkowie związku”.  
 
Przewodniczący Michał Tomanek zarządził głosowanie Nr 18 w sprawie zmiany numer 9  w 
Statucie. W wyniku głosowania: Za – 130 głosów, przeciw – 8 głosów, wstrzymujących się – 0 
głosów, Kongres przyjął zmianę Nr 9 w Statucie. 
 
Piotr Czarnecki przedstawił propozycję zmiany numer 11,  która wprowadza zasadę, że jeden 
delegat może reprezentować tylko jednego członka zwyczajnego Związku. 
 
Jeden z delegatów poprosił o wyjaśnienie, jaka jest intencja wprowadzenia tej zasady i czy chodzi 
o to, że delegatem nie może być członek Zarządu oraz członek Komisji Rewizyjnej. 
 
Piotr Czarnecki powtórzył, że chodzi o zasadę, że jeden delegat może reprezentować na kongresie 
tylko jednego członka związku. Chodzi o uniknięcie sytuacji, w których można manipulować 
głosami. 
 
Delegat zapytał, w jaki sposób można to ograniczyć i poprosił o podanie podstawy prawnej dla 
wprowadzenia takiego ograniczenia.  
 
Piotr Czarnecki wyjaśnił, że nie chodzi w tym zapisie o łamanie prawa.  
 
Delegat uznał tę zmianę za bezsensowną, skoro nie wynika ona z przepisów prawa.  
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Piotr Czarnecki: stwierdził, że chodzi tylko o pewna umowę zawarta w zapisie statutowym.   
 
Delegat uznał ten zapis za ryzykowny, ponieważ zaistnieje ryzyko braku odpowiedniej liczby 
głosów dla uznania ważności kongresów.  
 
Jacek Turczyński z Aeroklubu Krakowskiego zaapelował o poparcie tej zmiany, która jego zdaniem 
powinna wprowadzić do udziału w kongresach  większej liczby uczestników, w tym także młodych. 
Stwierdził, ze zezwolenie na kumulacje głosów doprowadzi do kuriozalnej sytuacji, w której o 
losach Aeroklubu będzie decydowało kilku starszych panów. Zaapelował o patrzenie na Statut z 
perspektywą na przyszłość. 
 
Mecenas Marek Pałus stwierdził, że większość zmian, które przez ostatnie siedem lat były 
wprowadzane w Ustawie o Sporcie, miało służyć zwiększeniu transparentności funkcjonowania 
związków. Instrumentami wprowadzającymi tę transparentność są m.in.: coroczne zebranie 
sprawozdawcze, konieczność zatwierdzania sprawozdań, a także zapis, w którym ministerstwo 
zachęca do stworzenia sytuacji, w której nie będzie możliwości decydowania o sprawach 
środowiska przez kilku ludzi, którzy zgromadzą większą liczbę pełnomocnictw. Dodał, że nie jest to 
kwestia zgodności z prawem, a jedynie wyboru pewnego modelu relacji pomiędzy organami 
wykonawczymi a członkami. 
 
Adam Paska zaproponował przyjęcie modelu, jaki obowiązuje w międzynarodowej federacji FAI, 
której Aeroklub Polski jest członkiem. Obowiązuje tam zasada  reprezentowania na posiedzeniach 
poszczególnych komisji nie więcej jak dwóch przedstawicieli komisji.  
 
Jeden z delegatów wskazał na niebezpieczeństwo wprowadzenia nieprzewidzianych 
rewolucyjnych zmian przez jednego delegata, który zgromadzi kilkadziesiąt głosów.  
 
Prezes Włodzimierz Skalik oświadczył, że Zarząd w kwestii tego zapisu zachowuje neutralność.  
 
Przewodniczący Michał Tomanek zarządził głosowanie Nr 19 w sprawie zmiany numer 11  w 
Statucie. W wyniku głosowania: Za – 95 głosów, przeciw – 38 głosów, wstrzymujących się – 5 
głosów, Kongres przyjął zmianę Nr 11 w Statucie. 
 
Piotr Czarnecki przedstawił propozycję zmiany numer 12, która wprowadza zakaz  pełnienia 
funkcji delegata członkom Komisji Rewizyjnej, z wyjątkiem pełnienia funkcji delegata na kongres 
zwołany dla wyboru władz Związku.  
 
Przewodniczący Michał Tomanek zarządził głosowanie Nr 20 w sprawie zmiany numer 12  w 
Statucie. W wyniku głosowania: Za – 124 głosy, przeciw – 12 głosów, wstrzymujących się – 2 
głosyw, Kongres przyjął zmianę Nr 12 w Statucie. 
 
Piotr Czarnecki przedstawił propozycję zmiany numer 13, którą przedstawił jako efekt obecnej 
współpracy Zarządu z Komisją Rewizyjną. Wyjaśnił, że w obecny Statut reguluje kwestię 
zatwierdzania regulaminu pracy Zarządu przez Komisję Rewizyjną. Regulamin taki na początku 
kadencji został zaproponowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Komisję Rewizyjną. Jednak w 
sytuacji zmian obsady w Zarządzie, gdzie dwóch członków Zarządu zrezygnowało z pracy, 
zaistniała konieczność zaktualizowania regulaminu. Komisja Rewizyjna odmówiła jednak 
zatwierdzenia aktualizacji regulaminu. Stąd też wynika propozycja, aby Zarząd sam zatwierdzał 
regulamin pracy przy jednoczesnej odpowiedzialności przed Kongresem za efekty jego pracy. 
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Jacek Musiał stwierdził, że proponowany zapis jest przykładem marginalizowania roli Komisji przy 
jednoczesnym oczekiwaniu, aby rzetelnie dokonywała kontroli. Wyjaśnił, że niezatwierdzenie 
nowelizacji regulaminu wynikało z tego, że nie przypisano obowiązków, które wynikają wprost ze 
Statutu, a jego zapisy były niezgodne  ze Statutem Aeroklubu Polskiego. 
 
Jacek Dankowski, członek Zarządu z Aeroklubu Leszczyńskiego przypomniał, że obowiązek 
zatwierdzania regulaminu Zarządu przez Komisję Rewizyjną pojawił się dopiero w ostatniej edycji 
Statutu. Dodał, że regulamin Komisji Rewizyjnej jest zatwierdzany tylko przez nią samą. Stwierdził, 
ze jest to dokument wewnętrzny i nie widzi przeszkód, żeby Komisja Rewizyjna nie była obciążana 
kolejnym obowiązkiem w tej kwestii. Stwierdził, że w każdym momencie, kiedy  Komisja stwierdzi, 
że Zarząd stworzył dokument niezgodny ze Statutem czy łamie jakieś zasady, może to wykazać 
przy pierwszej kontroli i złożyć stosowny wniosek.  
 
Jacek Turczyński z Aeroklubu Krakowskiego zauważył, że skoro Komisja Rewizyjna składa wniosek 
o absolutorium poszczególnym członkom Zarządu, nie Zarządowi w całości, to powinna mieć 
wpływ na to, na ile regulamin pracy jest przejrzysty. Uznał, że wyłączenie Komisji Rewizyjnej z 
tworzenia tego regulaminu nie pozwoli na rzetelne przygotowanie wniosków o absolutoria.   
 
Piotr Czarnecki przypomniał, że przed chwilą została przegłosowana zmiana w Statucie, która 
pozwala wnioskować o absolutorium dla członka Zarządu każdemu delegatowi.  
 
Przewodniczący Michał Tomanek zarządził głosowanie Nr 21 w sprawie zmiany numer 12  w 
Statucie. W wyniku głosowania: Za – 95 głosów, przeciw – 43 głosy, wstrzymujących się – 0 
głosów, Kongres przyjął zmianę Nr 13 w Statucie. 
 
Piotr Czarnecki przedstawił propozycję zmiany numer 14. Określił ją jako  systematyzującą sposób 
reprezentacji Związku. Przypomniał, że na chwilę obecną jest możliwa reprezentacja do składania 
oświadczeń woli w imieniu Związku poprzez prezesa lub wiceprezesa z jednym z członków Zarządu 
lub z sekretarzem generalnym. §42 mówiący o  rozporządzaniu majątkiem Związku wymienia 
możliwość reprezentacji woli w imieniu Związku z pominięciem sekretarza generalnego. 
Stwierdził, że praktycznie każde z oświadczeń woli Związku może zostać zakwalifikowane jako 
rozporządzanie majątkiem Związku, zatem praktycznie nigdy nie powinien występować w 
oświadczeniach woli Związku. Zaapelował o uregulowanie tej kwestii w taki sposób, żeby sekretarz 
generalny miał podobną kompetencję jak członek zarządu we współdziałaniu z prezesem lub 
wiceprezesem. 
 
Mecenas Marek Pałus poinformował o konieczności precyzyjnego wskazania, kto reprezentuje 
Związek na zewnątrz, co wynika z nowelizacji Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. Potwierdził 
poprawność propozycji przedstawionej przez Piotra Czarneckiego, która powoduje dwa skutki: po 
pierwsze sekretarz generalny mógł reprezentować Związek, a ponadto we wszystkich sprawach 
związanych z reprezentowaniem Związku na zewnątrz, w tym majątkowych, będzie możliwość 
reprezentowania przez dwie osoby: prezesa lub wiceprezesa z drugim członkiem Zarządu, lub 
sekretarzem generalnym. 
 
Przewodniczący Michał Tomanek zarządził głosowanie Nr 22 w sprawie zmiany numer 13  w 
Statucie. W wyniku głosowania: Za – 118 głosów, przeciw – 14 głosów, wstrzymujących się – 6 
głosów, Kongres przyjął zmianę Nr 14 w Statucie. 
 
Piotr Czarnecki przedstawił zmianę w Statucie numer 15. Stwierdził, że poprawka ta stanowi 
uporządkowanie zapisu Statutu, gdzie jest mowa o powoływaniu jednostek terenowych, w tym 
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szkół lotniczych. Wskazał, że §39 opisuje sposób funkcjonowania jednostki terenowej, natomiast 
§40 uściśla, w jaki sposób funkcjonuje tylko szkoła. Zawnioskował, aby w części dotyczącej 
jednostki terenowej pojawiało się słowo „szkoła”.   
 
Jeden z delegatów zapytał, czym może różnić się szkoła lotnicza od jednostki terenowej. Zwrócił 
uwagę, że dla szkół Statut przewiduje pewne wymogi infrastrukturalne., natomiast jednostka 
terenowa może być powołana dla różnych celów. 
 
Delegatka z sali poprosiła o uściślenie, czy chodzi generalnie o  jednostki terenowe i dlaczego  w 
takim wypadku Statut zawiera zapis: „warunkiem powołania szkoły”.  
 
Piotr Czarnecki uściślił, że §39 reguluje jednostki terenowe,  natomiast w §40  zajmuje się tylko 
szkołami. 
 
Przewodniczący Michał Tomanek zarządził głosowanie Nr 23 w sprawie zmiany numer 15  w 
Statucie. W wyniku głosowania: Za – 124 głosy, przeciw – 10 głosów, wstrzymujących się – 4 głosy, 
Kongres przyjął zmianę Nr 15 w Statucie. 
 
Jacek Musiał stwierdził, że zasadniczo  propozycje Komisji Rewizyjnej w kwestii zmian Statutu 
zostały w przegłosowanych zmianach uwzględnione. Zawnioskował o wprowadzenie jeszcze 
jednej zmiany dotyczącej zapisu §37pkt.5 Statutu. Zaproponował, aby zapis: „Każdy członek 
Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku oraz innych organów 
Związku w charakterze obserwatora”, zmienić na: „Każdy członek Komisji Rewizyjnej ma prawo 
brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku oraz innych organów Związku z głosem doradczym”. 
Stwierdził, że przegłosowanie tej zmiany niwelowałoby konieczność organizacji Kongresu 
Nadzwyczajnego.  
 
Mecenas Marek Pałus ustosunkował się w sprawie propozycji Jacka Musiała. Stwierdził, że w 
procesie prac nad zmianami statutowymi kwestia ta była  przedmiotem dyskusji. W wyniku tej 
dyskusji wypracowano pogląd, że Statut powinien wyraźnie dzielić kompetencje. Komisja 
Rewizyjna nie jest radą nadzorczą, a organem kontroli wewnętrznej  w rozumieniu prawa Ustawy 
o Stowarzyszeniach. Zwrócił uwagę, że art. 37 bardzo szeroko wskazuje na kompetencje Komisji 
Rewizyjnej.  Wyraził pogląd, że zapis o głosie doradczym na posiedzeniach Zarządu stanowi 
pomieszanie kompetencji.  
 
Przewodniczący Michał Tomanek dodał w tej sprawie komentarz, że praktycznie każdy członek 
Komisji Rewizyjnej może wypowiedzieć swoje zdanie podczas posiedzeń Zarządu, jednak  do 
kompetencji Zarządu należy, czy ten głos zostanie uwzględniony.  Stwierdził, że skoro Zarząd nie 
wnioskuje wprowadzenia tej poprawki, jedyną drogą dla jej przegłosowania jest jej zgłoszenie do 
Komisji Uchwał i Wniosków.   
 
25. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.  

 
Joanna Gawdzik-Zawalska poinformowała, że do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły trzy 
wnioski. Dwa wnioski zostały złożone przez Aeroklub Lubelski i dotyczyły nadania godności 
honorowego członka Aeroklubu Polskiego dwóm osobom: Zenonowi Sobiesiakowi i Wandzie 
Brzyskiej. Poinformowała, że wnioski te zostały złożone z wyprzedzeniem dwudziestu jeden dni 
przed terminem, w związku z czym powinny być procedowane przez Kongres. Poprosiła 
wnioskodawcę o uzasadnienie tych wniosków. Poinformowała, że wpłynął również wniosek 
Górskiej Szkoły Szybowcowej AP Żar dotyczący wyrażenia przez Kongres zgody na zamianę działek. 
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Również poprosiła o uzasadnienie tego wniosku jednak zaznaczyła, że wniosek ten wpłynął po 
terminie. 
 
Przewodniczący Michał Tomanek stwierdził, że Kongres powinien przystąpić do przegłosowania 
dwóch Uchwał z Komisji Wniosków i Uchwałę dotyczącą Zmiany Regulaminu na Statut.  
 
Piotr Czarnecki przypomniał, że delegat Boniecki złożył projekt Uchwały o odrzuceniu oferty 
prezydenta Leszna.  
 
26. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków.  

22 cd. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu CSS  

 
Przewodniczący Michał Tomanek zarządził głosowanie Nr 24 w sprawie podjęcia Uchwały w 
sprawie zmiany regulaminu CSS  i  na Statut. W wyniku głosowania:  Za – 124 głosy, przeciw – 10 
głosów, wstrzymujących się – 4 głosy, Kongres dokonał zmiany regulaminu na Statut.    
 
Przewodniczący Michał Tomanek poprosił o przedstawienie wniosków Aeroklubu Lubelskiego  
dotyczących nadania godności honorowego członka Aeroklubu Polskiego Zenonowi Sobiesiakowi i 
Wandzie Brzyskiej. 
 
Reprezentant Aeroklubu Lubelskiego przedstawił obie wnioskowane osoby jako od wielu lat 
związane z lotnictwem, zasłużone, z ogromnym doświadczeniem i osiągnięciami w działalności 
społecznej jak i sportowej. Obie odznaczają się  charyzmą, która znajduje odzwierciedlenie w 
sukcesach wychowawczych młodzieży. Poparł złożony wniosek  w sprawie nadania godności 
honorowego członka Aeroklubu Polskiego obu tym osobom.  
 
Przewodniczący Michał Tomanek zarządził głosowanie Nr 25 w sprawie nadania godności 
honorowego członka Aeroklubu Polskiego Wandzie Brzyskiej. W wyniku głosowania:  Za – 129 
głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów, Kongres przyjął Uchwałę w sprawie 
nadania godności honorowego członka Aeroklubu Polskiego Wandzie Brzyskiej. 
   
Przewodniczący Michał Tomanek zarządził głosowanie Nr 26 w sprawie nadania godności 
honorowego członka Aeroklubu Polskiego Zenonowi Sobiesiakowi. W wyniku głosowania:  Za – 
128 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów Kongres przyjął Uchwałę w 
sprawie nadania godności honorowego członka Aeroklubu Polskiego Zenonowi Sobiesiakowi. 
 
Joanna Gawdzik-Zawalska przypomniała, że do Komisji wpłynął jeszcze jeden wniosek Jerzego 
Bonieckiego dotyczący głosowania przez Kongres Uchwały o odrzuceniu oferty prezydenta miasta 
Leszna. Zwróciła uwagę, że dwa wnioski,  wniosek szkoły Żar i wniosek Jerzego Bonieckiego nie są 
objęte porządkiem obrad. Zatem do decyzji Kongresu należy, czy rozszerzy porządek obrad w tych 
kwestiach.  
 
Marcin Prusaczyk złożył wniosek w imieniu Zarządu o rozszerzenie  porządku obrad o punkt 
dotyczący wniosku Górskiej Szkoły Szybowcowej. Wyjaśnił, że wprawdzie  Górska Szkoła 
Szybowcowa nie jest delegatem i Statut nie rozstrzyga, w jakim trybie może ona składać wniosek 
do Kongresu, jednak wniosek GSS uznał za bardzo istotny, ponieważ dotyczy spraw majątkowych, 
które wymagają zgody Kongresu. Zatwierdzenie tego wniosku przez Kongres pozwoli uruchomić 
projekt związany z poszukiwaniem inwestora na projekt hotelowy.  
 
Przewodniczący Michał Tomanek rozszerzył porządek obrad o ten punkt na wniosek Zarządu. 
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Wojciech Kos wyjaśnił, że obiekty Szkoły Szybowcowej mieszczą się na terenie dwóch prywatnych 
działek. Stwierdził, że jedynym sposobem na uregulowanie stanu własności jest zamiana tych 
dwóch działek na działkę, która została wydzielona  z obszaru szkoły. Wyjaśnił, że druga działka, 
narożnik  o powierzchni stu ośmiu metrów stanowi przeszkodę dla ewentualnej rozbudowy 
hotelu. Stąd też pojawił się wniosek o wyrażenie zgody na zamianę tej działki z prywatnym 
właścicielem na inny wydzielony z obszaru szkoły grunt.  
 
Przewodniczący Michał Tomczyk zarządził głosowanie Nr 27 w sprawie wyrażenia zgody na 
zamianę działek w GSS Żar. W wyniku głosowania: Za – 99 głosów, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymujących się – 10 głosów, Kongres wyraził zgodę na zamianę działek w GSS Żar. 
 
Przewodniczący Michał Tomczyk zarządził głosowanie Nr 28 w sprawie odrzucenia propozycji 
prezydenta miasta Leszno. W wyniku głosowania: Za – 116 głosów, przeciw – 3 głosy, 
wstrzymujących się – 5 głosów, Kongres odrzucił propozycję prezydenta Leszna.  
 
27. Podsumowanie Kongresu.  

 

Włodzimierz Skalik podziękował wszystkim uczestnikom Kongresu za efektywne i merytoryczne 
działanie. Poinformował, że w przeddzień Kongresu do Aeroklubu Polskiego wpłynęło pismo z 
Ministerstwa Sportu i Turystyki. W piśmie tym minister sportu i turystyki w odpowiedzi na pismo z 
dnia 31 marca, dotyczące sprawy zwołania Nadzwyczajnego Kongresu Aeroklubu Polskiego, 
informuje, że wniosek Komisji Rewizyjnej o uchylenie odmowy Zarządu AP zwołania 
Nadzwyczajnego Kongresu AP został zakwalifikowany jako skarga. W konkluzji pisma minister 
stwierdza, że nie ma podstaw do uznania, że Uchwała Zarządu Aeroklubu Polskiego z dnia 11 
marca 2017, numer 46419/2017 została podjęta przez Zarząd z naruszeniem statutu Związku i do 
wszczęcia w tej sprawie postępowania nadzorczego. Prezes Włodzimierz Skalik stwierdził, że 
informuje o tym piśmie na zakończenie Kongresu, ponieważ nie chciał, aby treść tego pisma 
wpływała na przebieg obrad. 
 
28. Zamknięcie obrad.  
 
Przewodniczący Kongresu Michał Tomanek ogłosił zamknięcie, że VI Zwyczajnego 
Sprawozdawczego Kongresu Aeroklubu Polskiego.  
 
Jan Matykiewicz z firmy TE UnivComp poprosił o rejestrowanie się delegatów na Nadzwyczajny 
Kongres.  
 
Jacek Musiał poprosił o chwilę uwagi i poinformował, że podjął decyzję o rezygnacji z pracy w 
Komisji Rewizyjnej. Przeprosił, jeśli kogoś zawiódł, podziękował za wsparcie, jednak uznał, że jego 
formuła współpracy z Zarządem Aeroklubu Polskiego się wyczerpała. Poinformował także, że 
wszyscy obecni na sali członkowie Komisji Rewizyjnej również podjęli decyzję o rezygnacji z pracy 
w Komisji Rewizyjnej. Podkreślił, że nie wypowiada się w imieniu tych członków Komisji, którzy nie 
są obecni.  
 
Przewodniczący Kongresu Michał Tomanek wobec deklaracji złożonej przez członków Komisji 
Rewizyjnej stwierdził, że Nadzwyczajny Kongres musi zostać przeprowadzony niezależnie od tej 
sytuacji. Na tym zakończono obrady. 
 
         Protokół sporządziła 
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Beata Harassek 
 
 


