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PRoToKoŁ OBRÁD

DZIEN PIER\rySZY 20 Kwietnia 2013

XXXI Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego (xxxl
WZDAP)' które odbyło się w dniu 20 i 21 kwietnia 2013ľ.(sobota, niedziela)

w siedzibie PLL LoT S.A. w Warszawie pľzy ul. 17 Stycznia 43.

Początek obľad - godzĺĺa 9 :25

obecni delegaci wg. listy obecności delegatów stanowiącej załącznik do

oľyginału ninie.j szego protokofu .

Cześć oíicialna.

1. Otwarcie XXXI Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego'

Włodzimierz Skalik Prezęs Aeroklubu Polskiego oÍworzył XXXI Walne
Zgr omadzenĺa Delegatów Aeroklubu Polskiego'

Wpľowadzenie sztandaru pţzez pţ aço\\] ników Aeroklubu Pol skie go.

2. Wystąpienie Prezesa Aeroklubu Polskiego.

Prezes Aeroklubu Polskiego, Pan Włodzimierz Skalik powitał zgromadzonych
delegatów pracowników, członków władz oraz przybyłych gości :

Senatora Witolda Sĺtarza, szefa parlamentamego zespofu lotniczego,

Posła Ireneusza Rasia, przewodniczącego sejmowej Komisji Kultury F ĺzycznej
Sportu i Turystyki,

Posła Bartłomieja Bodio, pľzewodniczego stałej Komisji ds. Transportu
Lotniczego.,
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Panią Izabelę Szymajdę - Wojciechowską' wiceprezes do spraw transportu
lotniczego Urzędu Lotnictwa Cywilnego,

Prezesa Krzysztofa Banaszka, prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej,

Jerzego Madlera, sekretaľza Rady Seniorów Lotnictwa, Prezesa Waľszawskiego
Klubu Seniorów Lotnictwa.

Prezes AP zarządzlł minutę ciszy ku czci osób, któľe odesĄ z AP w ostatnim
ľoku .

Następnie wręczył dyplomy przyznaĺe przez Międzynarodową organizac1ę
Lotnictwa Spoĺtowego FAI.

Dyplom Paula Tissandieľ'a
Ryszard Michalski.

decyzją władz FAI odebrali: Janusz Darocha i

Honoľowy Grupowy Dyplom FAI otrzymał Aeroklub
odebrał prezes Aeroklubu Pomorski ego, Jerzy Wiśniewski'

Pomorski. Dyplom

Dyplom Olega Anton owa przyznany Leszkowi Szwedowi,
Aeľoklubu Krakowskiego, Pan Jacek Tuľczyński'

odebrał prezes

Następnie Prezes AP pĺzypomĺiał, Że đecyz1ąZarządu AP, na wniosek Komisji
Balonowej, rok 2013 został ogłoszony Rokiem Baloniarstwa, w związku z czym
postanowiono uhonorować zaproszonych gości reprodukcją z księgi AP,
na której znajduje się wpis dokonany w księdze po zwycięstwie.

Nastąpiło odebranie dyplomów przez senatora Pana witolda Sitaľza, posła
Ireneusza Rasia, posła Bartłomiej a Bodio, wicepĺezes Izabelę Szymajdę-
Wojciechowską, prezesa Kĺzysztofa Banaszka, pana Jerzego Madlera. Następnie
prezes zaprosił gości do zabraniagłosu. Głos kolejno zabra\l.-

Poseł Ireneusz Raś - pozdrowił wszystkich obecnych, Ęczył owocnych
2-dniowych obrad, wyraził nadzieję na częste spotkania dotyczące zmian
legislacyjnych, dotyczących kwestii fomalnych, takich jak wybudowanie
projektów inwestycyjnych i proj ektu wspieľającego szkolenie młodych pilotów.
Zapowiedział wspólny meeting wy1azdowy Komisji sejmowej na Żar,
z przedstawicielem Ministeľstwa Spor1u i Turystyki w okolicach Nocy
Świętojańskiej' Wyľaził również Ża]' z powodu odejścia jednego
z najwybitniejszych polskich lotników, Wacława Nycza.

Damian Płusa iWspólnicy sp' Jawna
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Senator Witold Sitarz wspomniał o wystawie w sejmie, dotyczącej lotnictwa,
któĺa dotyczyła sukcęsów lotnictwa, wraził chęc lczczeĺia roku baloniarstwa
i lryczył owocnych obrad w duchu jedności Aeroklubu Polskiego'

Pani Izabela Szymajda - Wojciechowska, w imieniu kierownictwa Urzędu
Lotnictwa Cywilnego, pÎezesa Piotra ołowskiego i wiceprezesa Piotra
Kasprzyka, podziękowała za zapţoszęnie na spotkanie oraz za nieocenioną
pomoc' współpracę i wspaľcie podczas przygotowywania projektów
rozporządzeń do ustawy pľawo lotnicze. Zachęciła do dalszego kontaktu
z Urzęďem Lotnictwa C1łvilnego, podziękowała za zapţoszenie i Ęczyła
owocnych obrad.

Poseł Bartłomiej Bodio podziękował za zaproszeĺĺe, wyrazĺł wdzięcznośĆ za
1000 zdobytych medali, zapewnlł, że robi wszystko, by zmniejszyó trudności
fotmalne utrudniaj ące latanie.

Prezes PAZP, Paĺ Kĺzysztof Banaszek, przypomniał, ze lotnictwo to pasja i
wyraził wolę konţnuacj i współpľacy mającej na cęlu wpľowadzenie
potľzebnych środowisku lotniczemu zmian. Nadmienił, że AFIS wprowadził
pľoces konsultacji wszelkich zmian tak, aby informacje docierĄ wcześniej
i konsultacje pomagaţ w zmianach, zachęcił do korzystania z tej możiiwości.
Namawiał takzę do składania planów lotów, co jest niezwykle ważne dla kwestii
bezpieczeństwa. 'V{yraził opinię' że w obecnej chwili waznymi zadaniem jest

doprowadzenie do dopuszczenia w polskim prawie sensora satelitamego jako

nawigacji.

Pan Jerzy Madler podziękował za dyp1om i wyróżnienie, poprosił o powrót do

spraw wychowania młodzieŢ' o nowe modelarnie, któľe wychowuj ą chłopców
i dziewczęta w najmłodszym pokoleniu, na1niższĄ kategorii wiekowej.

Część formalna'

3. Wybó r Przewod niczącego Walneg o Zgr omadzenla.

Włodzimieľz Skalik zaproponował na przewodni çząçego delegata Aeroklubu
Warmińsko-Mazurskiego, Pana Aleksandra Jamołkowlcza.

Aleksandĺa Jarmołkowicz wyraził zgodę ĺa kandydowanie'

'.--
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Nie było innych propozycji z sali na pĺzewodniczącęEo.

Pan Jan Matykiewicz z ťlrmy T.E. UnivComp poinstruował delegatów
sposobie głosowania.

Zarządzono próbne głosowanie.

o

Głosowanie nr I

ţv'niosek w sprawie wyboru na Przewodniczqcego Aleksandrĺł Jarmołkowicza

Za- 63,

przectw - 2

wstrzymały się * 6

(77 osób zalogowanych, 71 oddało głos)

Wniosek zo sÍał przy j ęty'

Prezes AP zaprosił Aleksandra Jarmołkowicza' Ten podziękował delegatom za
wybór.

4. Wybóľ pozostaĘch członków Prerydium lValnego Zgromadzenia.

Zaproponowano następujące kandydatury:

o Paweł Marzeç - Rybnik
o Wojciech Narczyński
r Janusz Golinkiewicz
o Marcin Pypłacz (propozycja Prezesa)
o Mikołaj Chrzan - nieobecny-

W wyniku bľaku kolejnych kandydatów zaĺządzono pľzegłosowanie
zamknięcia listy kandydatów.

Damian Płusa iWspólnicy sp- Jawna
Ul Polska 15
00-703 Warszawa
Tel. 601 23 57 38
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Głosowanie nľ 2

ţĺ/niosek w sprawie zamknięcia ĺisţ kandydatów i wyborze Prezydium

Za- 63,

przecĺw - 2

wstĺzymĄ się - 3

(77 osób zalogowanych, 68 oddało głoý

Wniosek zosÍał pľ zy j ęty .

Aleksander Jarmołkowicz ogłosił przeľwę techniczną.

PRZERWA 10:09 - 10:35

5. objęcie pľowadzenia Walnego Zgromadzenia pţzez Prezydium Walnego
Zgromadzenia.

Aleksander Jarmołkowicz poinformow ał, że Prezydium ukonsĘtuowało się
w następujący sposób:

o Paweł ľv4.aĺzęc zostaje sekľetarzem
o Wojcięch Naľczyński zostaje zastępcą przewodniczącego
. Janusz Golinkiewicz zostaje członkiem pľezydium
. Maľcin Pypłacz zostaje zastępçą sekretarza

Damian Plusa l Wspólnlcy sp' Jawna
Ul. Polska 15
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6. Stwierdzenie przez Prezydium Walnego Zgromadzenia ważności XXXI
Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.

P t zew o dnlczący'W Z wyj aśnił, że liczb a kandydatów 1 03 j est nieprawidłowa'

Jerzy Boniecki- przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował' Źe panowie
Jerzy Boniecki, Paweł Kos, Zabzewski, Szymkowiak zrezygnowali z udzlału
Komisji Rewizyjnej.

Bogdan Włostowski poinformował wZD AP' że panowie Jerzy Boniecki, Paweł
Kos, Zakrzewski, Szymkowiak, zostali zgłoszeĺi j ako delegaci na XXX| Zjazd
i byli członkami Komisji Rewizyjnej d,o 19.O4.2O|3. czyli od, dnia,kiedy złoŻyli
rezygnację z funkcj i członka Komisji Rewizyjnej, zgodnie z wykładnią prawną'
mogą być delegatami na XXXI Zjazd. 'V,ĺ związku z powższym wykľeślić
powinno się tyko członłów Zarządu, aktualnego Zarządu, ktőrzy zostall
wybrani pĺzez swoje Walne Zebrania De1egatów w Aeľoklubach Regionalnych
jako delegaci na XXXI Walne Zgromadzenie delegatów AP, czyli panów:
Szpera, Dankowski, Pľusaczyk, Siembida, Haczyński, Szohysek.

Nastąpiła dyskusja na temat tego, kto jest delegatem i braku istnienia w danej
chwili Komisji Rewizyjnej.

P rzew odniczący Prezydium zarządz\ł głosowanie

Głosowanie nr 3

ĺ4/niosek w sprawie dopuszczenia 4 delegatów- Jerzy Boniecki Paweł Kos,

Zakrzewski, Szymkowiak - członków Romisji Rewi'zyjnej fttórzy poddati się do

dymisji dnia ]9.04.2013) do uczestnictwcl w XXXI ĺţ alnym Zgromadzeniu na

prawach delegata.

Za- 33

przeciw - Ż5

Damian Płusa iWspólnicy sp' Jawna
Ul. Polska 15
00-703 Warszawa
Tel' 60ĺ 23 57 38
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wstľzymały się - 11

169 oddało głos)

Wniosek nię został przyjęty

Męcenas Marek Pałus pĺzypomniał, że wszystkie wnioski powinny byó

głosowane bezw zg),ędĺą większością głosów.

Nastąpiła ponowna dyskusj a wśľód delegatów na temat dopuszczenta

niedopuszczenia do głosowania delegatów i ważności głosowania.

W wyniku dyskusji ustalono, że gÍono delegatów pomniejsza się osoby będące

delegatami, ale jednocześnie członkami Prezydium: Szpera, Dankowski,

Prusaczyk, Siembida, Haczyński, Szołtysek oraz o osoby, ktőre zrezygĺowĄ
z uczestnictwa w Komisji Rewizyjnej: Boniecki, Kos, ZakĺzewskĹ,

Szymkowiak' co zmniejszyło liczbę delegatów o 10 osób.

Aleksander Jarmołkowicz stwierdził, że w związku z tym, liczba delegatów

zmnlejsza się z l03 do 93.

Daisza dyskus.ja na temat ważności i prawomocności obrad

Leszek Gudęľski zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji.

Dalsza dyskusja

Przewodniczący stwierdził' że liczba mandatów wydanych na XXXI Wa1ne

Zgromadzenia Aeroklubu Po1skiego - 73, uprawnionych, którzy powinni
uczestniczyc w WZDAP jest 93.

7. Powołanie komisji roboczych XXXI Walnego Zgromadzenia Delegatów

Aeľoklubu Polskiego:

a) Komisj i s kr utacyj nej ;

Kandydaci do Komisji skľutacyjnej ;

o Łukasz Szałkowski- zgadza się
o Pioĺr Ścibor zgadza się
C Jerz| Mierkiewicz - nie zgadza się

Damian Płusa iWspólnicy sp' Ja
Ul Polska 15
00-703 Warszawa
Tel. 601 23 57 38
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a

b) Komisji uchwał, wniosków i oĺIwołań.

Kandydaci do Komisji uchwał, wniosków i odwołaí.l

o Janusz Szacoŕl - zgadza się
o Tomasz osip zgadza się
o Jacek Musiał- zgadza się
o Mateusz Kotliński - zgadza się
o Mikołaj Chľzan - zgadza się
. Leszek Llgęza - nie zgadza się, ze względu na uczestnictwo w stałej

Komisji Statutowej
r Paweł Kos - zgadza się, aie nie jest delegatem.

Głosowanie nr 4

ţĺlniosek w sprawie zamknięcia lisţ kandydatów do komßji,

Za- 62

przeciw - 3

wstrzymĄ się - 1

( 66 oddało głoý

Głosowanie nr 5

I4/niosek w sprawie głosowania komisji sposobem en block'

Za- 46

przeciw - 13

wstrzymały się - 5

(64 oddało głos)

Jerzy oślak _zgadza się

Damian Płusa iWspólnicy sp' Jawna
Ul Polska 15
00-703 Warszawa
Tel.601 23 57 38
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Głosowanie nr 6

ţIĺniosek w sprawie głosowania sposobem en block nad podanymi osobami

zgłoszonymi do obydwu komisjí

7a- 61

przectw - 4

wstrzymĄ się - 4

( 69 oddało głos)

8. Dyskusja nad porządkiem obrad.

Leszek Ligęza z Bielsko Białej zapľoponował uchylenie Uchwaţ nr 14

Komisji Rewizyjnej AP z dnia 8 kwietnia 2013 i dopisania kolejnego punktu do

porządku obrad 13 a.

-\ĺ,ĺywiązała 
się dyskusja w sprawie niniejszego wniosku.

Głosowanie nr 7

Wniosek w sprawie zamknięcia punktu 8

Za- 63

przeciw - I

wstĺzymĄ się - 1

(65 oddało głos)

i\

.l
rLJ
i F'ţtĺ*;
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Głosowanie nľ 8

Wniosek w sprawie uchylenia uchwały nr14 Komisji Rewizyjnej AP z dnia 8
lçłietnia 20I 3 i dopisania kolejnego punktĺt do poľzqdku obrad I 3 a.

Za- 47

przeciw - l6

wstrzymały się 9

(70 oddało głos)

Głosowanie nľ 9

Lľniosek w sprawie przyjęcia porzqdku obrad wraz z popľawką

Za- 6I

pĺzeciw - ó

wstrzymĄ się _ 2

(69 oddało głos)

9. Przyjęcie poľZądku obrad.

Czçść meryto rycznĺa - sDrawozdawcza.

10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Aeroklubu polskiego za 2012
rok wraz z opinią biegłego rewidenta.

Andrze1 Siembida poinformował, że sprawozdanie - opinia biegłego rewidenta
jest bez zastrzeżęn.

Damian P]usa iWspóĺnicy Sp. JaWna
Ul. Polska l5
O0-703 Warszawa
Tel. 601 23 57 38
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Struktura aktywów:

ZostaĘ przekazane 3 nieľuchomości o war1ości 1 ,5 m1n zł

odbyţ się ruchy na śľodkach transportu - kupiony jeden szybowiec, jeden

skasowany i inne mniejsze ruchy.

Uzyskano poŢczkę długookľesową bankową, która umożliwiła spłatę kilku
mniej szych poĘ czek kĺőtkoterminowych'

Rachunek zysków i strat - u"ĺniki 3 iednostek : biura AP. CSS i GoBBL-u we
'Wrocławiu w u clu ws óln

Przychody około, niecałe 1 1oń

Koszty około 1 I%o - spadły ze względu na środki pozyskiwane z ministerstwa'

Pozostałe przychody operacyjne - uzyskane odszkodowanie za szybowce,
rozlíczenie śľodków w Ministerstwie Sportu - poprawiony wynik.

ogółem rok zakończony zyskiem niecałe 80 tysięcy złotych. Znacząca poprawa
wobec 235 tysięcy stľaty rok temu.

Zysk został przeznaczenie na zasilanie funduszu własnego.

Rachunek przepfuwów pięnięŹnych:

Na działalności operacyjnej \łygenerowane zostało pół miliona zł gotówki

Działalĺość, inwestycyjna- wydatek ponad 400 tysięcy złolych.

Działalĺość finansowa - zmiany stľuktury zadłużęnia - uzyskanie pozyczki
bankowej dfugoteľminowej.

Saldo na minusie - 46 tysięcy złotych - co jest związane z CSS, która zaczęła
wydawać środki na nowy sprzęt' ľemonty, naprawy.

11. Przedstawienie sprawozdania z działa|ności Aeľoklubu Polskiego jako
organizacji pożytku publicznego za 2o12 rok

Andrzej Siembida poinformował, że spľawozdanie zostało
w materiałach, jest ono w foľmie standardowego formuiarza,
zapoznanĺa się z nim i w razie wątpliwości zadawania pyÍaiĺ.

Damian Płusa iWspólnjcy sp. Jawna
Ul. Polska 15
00-703 Warszawa
Tel. 601 23 57 38
www'stenotech'com'pĺ
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|2. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Aeroklubu
dzialalności Aeroklubu Polskiego za2012 rok,

Polskiego z

Włodzimierz
zarządu AP.

Skalik poinformował, że uczestniczył sesjach strategicznych

Misja i cele Aeroklubu
w mateľiałach.

Polskiego zostały zdefiniowane, są dostępne

Stan realizacii deklaľacii wvborc zych:

' Tlansparentność i jawność' budowa zaufania _ zapewniona komunikacja
i jawność działań realizowanie pÎZez udostępnianie odpowiednio
wcześnie terminów posiedzeń Zarządu, intęrnetową stronę AP, Intranet'
spotkania pľzy okazji konferencji spotkań i celowo pod kątem
prezentowania informacji Zarządu.

o Służebna rola AP: udało się zebrać, I%o podatku na celę AP w kwocie 130
tysięcy wpţ'wów z tego týułu - wykorzystywane zgodne z celem, na jaki
zostały przekazaĺe.(średnia wpłata I3O zł, zebraĺa cała kwota 130 tysięcy
zebĺana od 950 podatników).

o Programy dia ośrodków Szkolenia - 40 Aeroklubów korzysta' osoba
zaaîgaŻow ana to Ryszard Michalski.

o Dokonano tłumaczenia najważniejszych dokumentów, zaś kolejne
tfumaczenia są w toku'

o Silna reprezentacja AP ' najbardziej aktywna spośród wszystkich
podmiotów lotnictwa' Sukcesem jest uczestniczenie w pľzygotowaniach
rozporządzenia ws. Klasyfi kacj i statków powietľznych

o Budowa grupy ekspertów - 20 osőb zrőżnych środowisk.
o Przekonanie Urzędu do przygotowania proj ektu nowej ustawy - Prawo

lotnicze tylko dla niecer1yfikowanego lotnictwa ogólnego
o Związek stowarzyszeń _ by były członkami osoby prawne... współpraca

w sprawie nowelizacji ustawy mająca na cęlu przekształcić, jednostkę
tereno\ĺ/ą w samodzielne stowarzyszenie. Trwa praca nad
przekszlałceniem AP w związek stowarzyszeń'

ż Naprawa finansĺiw-
o Przekazanie maj ątku do Aeroklubów ľegionalnych

Damian Płusa iWspólnicy sp' Jawna
Ul. Polska 15
00-703 Warszawa
Tel. 601 23 57 38
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e Pľzychody z nieruchomości- przełamanie impasu - kamienica w GoBL_u
rłYdzielenie geodezyjne nieruchomości' do końca roku zagospodarowanie
kamienicy we Wrocławiu

. Usamodzielnienie Szkoţ Lotniczej w Żarach. Przygotowanie CSS do
usamodzielnienia. W Lesznie nastąpiło zablokowanie porozumienia pľzez
prezydenÍa, budynek hoteiu i hangary stoją na ziemi m.st. Leszna 13 mln
zł - przekonaĺo, żeby ziemia została sprzedana z 95o/o boniť||katą, została
przygotowana umowa wstępna' prezydent nie zgodził się, zapĺoponował
założenie spółki wraz z m.st' Warszawy. AP odĺzucił tą propozycję.

o Nie udało się wydać legitymacji członkowskiej w takiej formie, w jakiej
chcieli członkowie AP

o Niezadowalająca efekryvnośó w pozyskiwaniu sponsorów.
o Dopľowadzono do rentowności Działu Lotniskowego ĺ Działu Spor1u.
. Trwa Restrukturyzacja GOBL
o Dokończenie realĺzacji wniosków WZDAP doţczących nieruchomości

lotniskowych
o opracowano nowy Statut AP- w materiałach pro.jekt Statutu AP.

P r zekazyw anĺe nięruchomości do Aeroklubów re gionalnvch.

o Aeľoklub Bielsko- Bialski - zrealizowany
o Aeroklub Nowy Targ - zawieszony, przekazany w skutek obowiązku

zapłaty podatku VAT gdyby taki proces został zrealizowany.
o Aeroklub Stalowowolski - zrealizowany
o Aeroklub Łődzki - zrea|izowany
o Aeroklub Ziemi Piotrowskiej - zrealizowany
o Z Aeľoklubem Radomskim jesteśmy we wtoĺek 23 kwietnia umówieni na

podpisanie aktu notarialnego
o Aeľoklub Słupski - treść aktu notarialnego jest w uzgodnieniu,

oczekiwanie na operat szacunkowy
o Aeroklub Wrocławski - jest zdecydowany postępować i Zarząd jest

gotowy
o Aeroklub Kujawski - tĺwało oczekiwanie na dostarczenie opinii prawnej

opinia została dostaĺczana, Íozpoczną się dyskusje po WZD
o Aeroklub opolski _ trwa oczekiwanie by została upoľządkowana sýuacja

wykorzystania lotniska na cele działainości gospodarczej
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o Aeľoklub Grudziądzki - wniosek oczekuje
o Aeroklub Waľmińsko - Mazurski _ oczekiwanie na ostateczne złożenie

ostatecznego wniosku.

Sytuacia Finansowa

Andrzej Siembida:

ZađŁużenie na koniec marca nie zmieniło się znacznie, zmleniła się struktura
zadłuŻenia, skończyło się spłacanie kľótkoterminowych poĘczek, nastąpiło
pozyskanie jednej pożyczki bankowej długotetminowej. Dzięki temu co miesiąc
spłacanajest część kapitału - ponad 11 tysięcy zŁotych. + odsetki.

Trwaj ą pľace nad pozyskaniem kĺedytu w ce1u zapłaty części zadłużenía
tymczasowego, by nie płacić odsetek' szacowane oszczędnoŚci w odsetkach to
l5 tysięcy rocznie, corocznie.

Nadwyżki finansowe generow ane pÎzez Biuro i GoBLL.

Sponsoĺzy- poniżej oczekiwań, zalecanawiększa aktywność

Windykacja - ugody, zabezpieczenia, ściąganie'

Nierealnym jest sprzedaż majątku, gdyż nle ma zbędnych nieĺuchomości, czy
ľuchomości' które można sprzedać, nie narażając AP na szkodę. Jednorazowa
zrzutka środowiska jest równięż mało ĺealna.

Wpłyury ze składek zostały pokazane na wykľesie. Wpłwy ze składek są duże,
ok. 50% - 30 % składek jest nie płaconych terminowo.

Sytuacja BZAP i CSS jest stabilna. oczekuje się na wygaśniecie umów
długoterminowych telekomunikacyjnych, aby obniżyć koszty. Jako nowy
wydatek- faktury za wynajem pomieszczeń biura ZAP (nastąpił wykup od PLL
LoT budynku, w którym mieści się biuro AP przez ťllrĺrę Silesia' AP w ce1u
obniżenia kosztów, zmniejszyło powierzchnię wynaj mowaną.

W roku 2012 - GOBLL wygenerował stratę 40-50 tysięcy złotych. Istnieje
zaawansowana koncepcja zagospodarowania nieĺuchomości i pozyskiwania
środków z tej nieruchomości' Koszt zamknięcia GOBLL to pół miliona złotych
i na ten ruch nie stać AP na đzieíl' dzisiejszy'
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Prezes zwľócił uwagę, że kred1t pozyskany od banku został przyznaîy ze
względu na przĄrzysÍość finansową, badanie biegłego rewidenta i coroczną
poprawę sýuacji finansowej. Część kamienicy jest poręczeniem dla banku.

Michał Lewczuk poinformował, Że ĺie można sprzedać nieruchomoścl, ze
względu na sposób, w jaki AP 1ą otrzymało. AP coľocznie płaci 200 tysięcy
odsętęk od kĺed1tu, jednak nie widzi moŹliwości poniesienia składki i spłacenia
całości zadŁużenĺa ze względu na brak takiej woli Ze stĺony śĺodowiska AP'
Następnie omówił działainość operacyjną AP.

Nadmienił, że BZAP pozyskało i ĺoz|iczyło dotację na spoń w kwocię 2,8 m1n

złoÍych, co.jest kwotą większą niż w roku poprzednim.

Prace nad ĺozporzadzeĺiami do pĺawa lotnictwa

o Statki powietrzne - pľaca nad klasyfikacją i nowym prawem
. Zespőł ekspercki - 200 popľawek do rozporządzeĺia z aĺÍ. 33.2 dot.

Małego lotnictwa.
o ()rgaĺizacja konferencji i spotkań d1a Aęroklubów
o Konferencja paliwowa, szkolenie w zakresie VAT, spotkania szefów

wyszkolęnia.
. Promocja działalności aeľoklubowej - ľozwój wspóĘĺacy z mediami,

nowa strona www, Taľgi MotoShow w Poznaniu, wystawa w Sejmie RP
oraz ambasadzie RP w Aľgentynie.

Dyskusja nad optymal i zacją organizacj a biura AP., reorganizac1a roz|iczanla
dotacji - ujednolicenię i zmiana sposobu pracy w biurze'

Zmniejszenie zatrudnienia w AP

Działalność CSS

W CSS nastąpił widoczny rozwőj działalności lotniczej, co ĺoku zwiększa ona
przychody yuż od 2 ],at. Dba on o promocję w mediach.

Następuje odchodzenie od szkoleń podstawowych ĺa rzecz dalszych szkoleń,
maksymalizacj a samodzielno śct zar ządzania szkołą' Trwaj ą przygotowania do
szybowcowych imprez rangi Mistrzostwa Świata - 2OI3,2014.
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GOBLL

Spadają pĺzychody z medycyĺy lotniczej' Michał Lewczuk zachęcił do
rozmowy z dyrektorem GoBLL - obecnym na sali panem Mirosławem Jagiełło.
Poinformował, że zastąplło zwiększenie kontraktu z NFZ-em. - wykorzystanie
ponad 100%. Trwaj ą pĺace nad nową koncepcją zagospodarowania
nieruchomości.

Wiktor \ľyszywacz- sekĺetaľz Zarządu pĺzedstawił

Stan Realizacii uchwał.

Razem było 66 uchwał z-\ł,ĺZAP XXVII -XXX z czego 10 w trakcie rcalizacji,
1 niewykonana.

Uchwały w trakcie realizacji doĘczq

. Spraw nieruchomości AP, które są używane pľzez Aerokluby regionalne
o nadania osobowości pĺawnej szkołom AP.
. wpłat składek członkowskich
e zarządzaĺia lotniskami (powołanie przez AP spółki do zarządzania

1otniskami _ AeroPaftnęr, która jest w tľakcie pĺzyjmowania zarządzania
lotniskami)

Uc hw ała ni ewykonana doţ czy

a zmiany Statutu - niezrealizowana z powodu braku akceptacji
wprowadzenie członkostwa stowarzyszonego przez MSiT.

na

13. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Aerokrubu porskiego.

Wojciech Szczęsny - przedstawił podjęte dzlałania Komisji Rewizyjnej
Aeĺoklubu Poiskiego w okresie 21 kwietnia 20IŻ _ 19 kwietnia 2013.

. organizacja 1 posiedzenia, które odbyło się za pośrednictwem telefonu i
Internetu

o Uczestnictwo przedstawiciela KRAP w większości zebran Zarządu
. Rozwiązywante pĺzez KRAP biezących lokalnych pĺoblemów członków

AP.
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Poinformował, że KRAP podjął w okľesie sprawozdawczym I0 Uchwał, które

byţ następnie publikowane w Internecie, dokonał także wyrywkowych kontľoli

CSS i GSS w tľakcie których zostały wykľýe uchybienia' Wojciech Szczęsny

omówił także sprawę inteľwencji w Aeľoklubie Bielsko- Bialskim,

13a. Uchylenie uchwaĘ nľ14 komisji rewiryjnej AP z dnia 8 kwietnia
Ż0t3.

Leszek Ligęza pľzedstawiał sýuację sporu między zarządem Aerokiubu

Bielsko-Bialskiego, a Panem Piotrem Jafemikiem, właścicielem firmy Noľmal.

Jerzy oślak poinformował, że rozma'wiał ty1ko jednokĺotnie

z pĺzewodnĺczącym KRAP, a od długiego czasu nie dostaje odpowiedzi na

swoje mai1e. Zarzucĺł KRAP nieprawidłowości w funkcjonowaniu.

14. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Polskiego.

Mirosław Nowicki _ pĺzewodniczący Sądu Kolezeńskiego omówił skład

osobowy Sądu Koleżeńskiego w trakcie okresu sprawozdawczego, nadmienił,

że część członków nie wykazywała żadnej aktywnoścí, mimo wielu apell ze

strony kolegów. Poinformował, Że najczęściej spory dotyczyţ niezgodnego ze

Statutem postępowania Zarządőw Aerok1ubów ĺegionalnych lub

poszczególnych ich członków, będącego wynikiem dowolnego interpretowania

Statutu AP. Nadmienił, Żę çzłoĺkowie SKAP brali udział w dwóch sesjach

wyjazdowych.-V,ĺyraz1ł opinię, że formuła SI(ÁP trochę się pĺzeżyła, a sprawy'

które trafiają do SKAP w efekcie końcowym najczęściej ĺtaktraťla1ą do sądów

powszechnych.

Przewodniczący podziękował za wszystkie spľawozdanĺa oraz wkład pracy

wlożony w ich pľzygotowanie'

15. Dyskusja nad sprawozdaniami władz Aeroklubu Polskiego.

Przewođniczący poinformował, że zgłaszaĺĺe się do dyskusj i
następować przez podniesienie ręki, a czas wypowiedzi nie

przekraczać 5 min, zaś czas jednorazowej repliki 3 minuty.

powlÍrno
powinien
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Wojciech Szczęsny wyraz1ł opinię, że nie wniosek pľezydenta o rozwiązanie
Stowarzyszenia Aeroklub Bięlsko _ Białej, ze wzgiędu na jego działalność
wykazującą Îażące narÜszenie Statutu i obowiązujących Uchwał nie jest splawą
błahą. Wyjaśnił, Że Komisja Rewizyjna ĺobiła wszystko, żeby rozładować,
konflikt w ABB, jednak się to nie udało. ţV związku z tym KRÁP podjął
decyzje o zwołaniu w trybie interwencyjnym Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia ABB w celu skľócenia kadencji i odwołania Zarządu ABB
uznając niewykonanie pľzez Zarząd UchwĄ numer 3 za naruszenie Statutu.

Paweł Kos poinformował, że finĺa Normal nie jest partnerem w udostępnianiu
lotniska Aerokiubu Nowy Targ, nie bazuj e na tym lotnisku. Partneľem jest
firma Skoczek Dawid Bała, która korzysta zę spÎzętLlpana Jafernika.

Jerry oślak zarzuclł, że to brak działan ze strony KRAP miało wpţw na
decyz1ę pr ezy denta Leszna.

Wojciech Szczęsny nie zgodzIł slę ztą opinią i odparł zarzuty.

Leszek Guderski zwrőclł u\Ă/âgę' że pomţając dokumentacje Zarządu nagina
się Statut, reagowanie tylko na wnioski pana Kluski.

Bogdan Stępień - PLL LoT spyał, dlaczego mateľiały d'otyczące'ţ'ĺZD zostały
dostarczone z opóŹnieniem, nie dając delegatom okazji do tego, by dobrze się
z nimi zapoznali. Spýał także o rőżnicę w aktywach trwĄch. Zwrócił się do
delegatów, by zapoznali się z paragrafem 45 przed' dyskusj ą w dniu 21 kwietnia
2013. Zaznaczył, że nie może się połączyó z Intranetem.

Włodzimierz Ska|ik powiedział, że informacje byĘ publikowane w Intĺanecię
stopniowo' w miarę ich przygotowywania' Opinia biegłego rewidenta została
dostarczona 2 dnl przed WZ' Sprawozdania ĺównież byţ badane przezbieýego
rewidenta ĺztego wynika opóŹnienie w publikacji i dostarczeniu. Termin jest 14
dni pľzed WZ. obiecał, że Zaĺząd dołoży wszelkich starań, by w przyszĘm
roku termin ten był doÍrzymany.

Bogdan Stępień zauważył, że moŻnaje opublikować przed opinią biegłego
rewidenta, a potem zazĺaczaó popĺawki.

Włodzimierz Skalik odnosząc się do sprawo zdania przeproslł za opóŹnienia
ĺwyraził chęć do dążenia do standardu 14 - dniowego.
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Andrzej Siembida - wyjaśnił, że amortyzacja 1est przyczyną zmniejszania się
waľtości aktywów.

Leszek Ligęza.uqiraził opinię' że nie było by wniosku do KRS w sprawie ABB,
gdyby nie uchwĄ KRAP' Nadmienił, że samolotami firmy Normal Paweł Kos
naruszał zakaz w ABB. Poruszył temat rekĺutacj i na stanowiska pracownicze w
CSS i GSS zauważając, Źe nie ma w ogłoszeniach o pľacę wymogu bycia
członkiem AP. Przywołał nieprawidłowości z GSS Żar dotyczące zakazu
pozostawania w 2 władzach w obrębie tej samej terenowej jednostki
oĺganizacyjnej.

Dariusz Cisek
Rewizyjnej.

przedstawił swoje zastrze żenia dotyczące pracy Komisji

Jerry Mieľkiewicz powiedział, ze zła wola Prezydenta Leszna co do
przekazaĺia CSS w Lesznie majątku, jest głęboko uzasadniona działaniami
Zarządu i samego prezesa Skalika, mającymi miejsce w 2010 roku, kiedy to
miało doj śó do przekazanĺa nieruchomości w Lesmie Centralnej Szkole.
Niestety w czeľwcu na posiedzeniu ĺady szkoţ odczýane zostało pismo
Zarządu, podpisane przez pţezesa Skalika o zmianie decyz1i tego Zarządu
i zamiast przekazania bezwarunkowego maj ątku AP do centralnej szkoţ,
zaproponowano nieodpłatne użytkowanie. Następnie poprosił dyrektora GOBLL
lub kogoś z Zarząďu o przekazanie faktycznych długów i struktury dfugów
w GOBLL. 'VÝyrazĺł opinię, że Statut nie powstawał pĺzez wiele miesięcy, ale
dopiero po piśmie od pani minister sportu i turystyki numer 23[BW2073
datowaną na 3 kwietnia 20i3, które jest upomnieniem i wyznac za 2 miesięczny
okres na dostosowanie AP do ustawy o sporcie. Porusý sprawę proj ektu
Statutu upublicznionego w dniu 19 kwietnia i Wrazíł niezadowolenie, że nĺe był
on szeroko konsultowany. Poprosił o przedstawienie struktury wpýwów dziafu
lotniskowego biura Zarządu AP oĺaz struktury zatrudnienia w biurze AP.
'Wyrazĺł zainteresowanie, czy dąĘ się do zmniejszenia tej liczby 14
podawanych osób do 9.

Włodzimieľz Skalik poinformował' że CSS nie podpisuje obecnie żadnych
umów i przygotowuje się do MŚ jako szkoła w struktuľze AP' odniósł się do
czerwca 2010 roku, mówiąc, że nie było takiej możliwości, tylko dzięki
pracownikom został uľuchomiony caţ proces dopieĺo w 201Ż r. nie chce się
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domyślać dlaczego prezydent Leszna wycofał się z podpisania umowy na 4 dni
przed podpisaniem umowy. odnosząc się do Statutu, powiedział, że będą
szczegółowo ten temat omawiać w innym punkcie. Mecenas Maľek Pałus _
pomógł w pľZygotowaniu pĺojektu Statutu. Nadmienił, że proj ekt będzie
konsultowany szeroko ze środowiskiem,

Mecenas Marek Pałus przeprosił w imieniu kancelaľii za pomyłkę w tekście
Statutu. _ omyłkowo wpisane słowo ,judo'' ' Wyraził opinię, że -VĺĺZ 

nĺe ma
upľawnień uchylania decyzji Komisji Rewizyjnej itp.

Leszek Ligęza zauważył, że członkowie mają tylko pľawo, nie obowiązek'

Jacek Służewski - pľzeczytał proj ekt umowy przedwstępnej, która doskonale
zabezpiecza interesy AP i Leszna zauważył, że istnieje szczegolna obawa ze
strony gmin, w sýuacji, kiedy ma dojść do przekazanĺa maj ątku' ponieważ
gdyby była podpisana umowa przedwstępna' to AP wszedłby w posiadanie
terenu

Padł z sali zaĺzut, że Zarząd nie poinformował o upomnieniu, jakie dostało AP
od pani minister Muchy, z dnia 5 kwietnia. Następnie popľoszono o wykonanie
kserokopii i rozdanie dokumentu.

16. Pľzedstawienie spľawozdania Rady Górskiej Szkoţ Srybowcowej
Aeroklubu Polskiego Żłn ĺm. Ädama Dziurryńskiego za2012 rok.

Marcin Prusacryk - poinformował, że Rada Górskiej Szkoţ Szybowcowej
Aeroklubu Polskiego ZAR im' Adama Dziuĺzyńskiego nie była w stanie
pÍzygotować, sprawozdania za 2072 rok ze wzg\ędu na to, Że Zarząd GSS Zaľ
nle złożył radzie spľawozdania z działalności GSS AP Żaĺ w 2OI2.
Poinformował o konflikcie Rady z Zarządem GSS Zar i problemach w nadzoľze
szkoţ i bľaku przepţwu infoľmacji. Poinformował., ŻeRada odbyła 5 spotkań
rady, styczeń, marzec, maj czerwiec gľudzień.

Przerwa obiadowal5: 1 4 - 16:04

Damian Płusa ĺWspólnicy sp' Jawna
Ul' Polskâ 15
00-703 Warszawa
Tel. 601 23 57 38
www.stenotech.com pl



21,

17. Pľzedstawienie spľawozdania Rady Centralnej SzkoĘ Srybowcowej
Aeroklubu Polskiego w Lesznie im. Pelagii Majewskiej.

Dominik Hunek omówił szerzej spľawę pĺzeyęcĺaprzez CSS maj ątku od gminy
Lęszno. Poinformował ', że w 201 0 roku nie było przygotowane żadne
porozumienie, zarőwĺo od strony decyzjl biznesowej, merýorycznej, jak i od
strony formalno - prawnej. Nie było podjętej UchwĄ Rady miejskiej, któľa
stanowiłaby warunek sine qua non do tego, żeby w ogóle zĺealizować
jakąkolwiek transakcję. Poinformował, że Uchwała Rady miejskiej zapadła
dopiero w połowie 201 2 ľoku i była efektem wielu miesięcy bardzo zmudnych
negocjacji' Niestety nie doszło do podpisania umowy pľzedwstępnej, ponieważ
prezydent Leszna wycofał się z tego na kilka dni przed umówionym teľminem
u notariusza, bez podawania powodu, a następnie na spotkaniu z Prezesem AP
zaproponował stworzenie spółki z gminą.

18. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami władz Szkół Lotnicrych.

Bogdan Drenda - dyrektor GSS Zaľ przedstawił sprawozdanie z działalĺości
GSS Zar. Przedstawił strukturę posiadanego Sprzętu i wykonanych w 2012 roku
lotów, a także sprawozdanie finansowe za rok Ż0I2 i strukturę zatrudnienia.
Poinformował o przepľowadzonych szkoleniach' pĺzeglądach sprzętu,
organizowanych obozach.

Kierunek negocjacyjny waľunków przejęcĺa przedsiębioĺstwa od AP.- element
tľansakcj i z gmiĺą Leszno.

Przewodniczy otworzYł dyskusi ę.

Jacek Musiał kytycznie odniósł się do wypowiedzi i sprawozdania pana
Marcina Prusaczyka. 'ţ{yraz|ł bardzo pozýywną opinię na temat Bogdana
Drendy.

Leszek Ligęza omówił model szkół, problem na Zaĺze wynikający z Îaktu,
że Rada ma inną wizję niŻ członkowie ZG' Wspomniał o próbie podjęcia
UchwĄ na temat przestępstw Bogdana Drendy' Po raz kolejny omówił konflikt
w Żarze-

Następnie dyskutowano na temat przejęcia CSS w Lesznie i problemów na
Żarze oraz na temat tego, które ze sprawozdan powinno być głosowane'

Damian Płusa iWspólnicy Sp' Jawna
Ul. Polska 15
00-703 Warszawa
Tel. 601 23 57 38
www.stenotech.com-pl
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Janusz Szacoń - zgłosił wniosek' Żeby zamknąć dyskusję.

Przew odniczący obrad zarządził głosowanie nad wnioskiem'

Głosowanie nr 10

ţĺ/niosek w sprawie zamknięcia dyskusji

Za-57

przectw - 4

wstľzymaţ się - 1

( 62oddało głos)

Iľ ni o s ek z o s tał p rzyj ęty

19. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego Aeroklubu
Polskiego za2012 rok.

Głosowanie nr I 1

|ľniosek w sprawie przyjęciem sprawozdania finansowego Aeľoklubu Polskiego
za 2012 rok.

Za- 60

przectw - 6

wstľzymaţ się - 4

( 70 oddało głoý

ţĺ/niosek został prryj ęĺy

Damian Płusa iWspólnicy sp
Ul' Polska ĺ5
00-703 Warszawa
Tel. 601 23 57 38
www.stenotech.com.pl



20. Głosowanie nad prryjęciem sprawozdania z działalności Aeľok|ubu
Polskiego jako organizacji pozytku publicznego za2012 rok.

Głosowanie nr l 2

Lĺ/niosek w spľawie przyjęciem spľawozdania z działąlności Aeroklubu
Polskiego jako organizacji pożytku publicznego za 2012 ľok.

Za-66

przeciw - 4

wstrzymaţ się _ 1

(7 I oddało głos)

ţV'niosek został prryj ęty

21. Głosowanie nad prryjęciem sprawozdania Zarząd,a
Polskiego z działalności Aeroklubu Polskiego za2012 rok.

Aeroklubu

Głos owanie nr ] 3

ţĺ/niosek w sprawie przyjęciem sprawozdania Zarzqdu Aeroklubu Polskiegĺl z
działalności Aeroklubu Polskiego za 20]2 rok.

Za- 60

przeciw - 7

wstrzymĄ się _ 4

(7 l oddało głos)

Lľnio s ek zo s t ał przyj ęţ

Damian Płusa iWspólnicy sp. Javvna
Ul' Polska í5
00-703 Warszawa
Tel.601 23 57 38
www'stenotech'com'pĺ
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22. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewiryjnej
Aeroklubu Polskiego.

Głosowanie nr ]4.

ĺ'ĺ/niosek w sprawie pľzyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej Aeroklubu
Polskiego.

Za-21

przeciw - 36

wstrzymały się - 13

(70 oddało głoý

Lĺ/ni o s ek zo s tał o drzuco nv

23. Głosowanie nad przyjęciem spľawozdania Sądu Koleżeńskiego
Aeroklubu Polskiego.

Głosowanie nr] 5.

Lĺ/niosek w spľawie przyjęciem sprawozdania Sqdu Koleżeńskiego Aeroklubu
Polskiego.

Za-39

przeciw - 20

wstľzymĄ się - 11

(70 oddało głoý

Lţ/niosek został prryl ęty

Damian Płusa iWspólnicy sp- Jalvna
Ul. Polska 15
00-703 Warszawa
Tel.601 23 57 38
wlvw.stenotech.com. pl
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24. Głosowanie nad prryjęciem sprawozdania Rady Górskiej SzkoĘ
Szybowcowej Aeroklubu Polskiego żłR im. Adama Dziuľzyńskiego za
2012 rok

Głosowanie nľ ]6.

Wniosek w spľawie przyjęciem sprawozdania Rady Górskiej Szkoły

Szybowcowej Aeroklubu Polskiego ZAR im. Adama Dziuľzyńskiego za 20]2 rok.

Za- 6

przeciw - 50

wstrzymĄ się - 14

(70 osób oddało głos)

ţĺ/nios ek został odrzuco nv

25. Głosowanie nad przyjęciem spľawozdania Rady Centľalnej SzkoĘ
Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie im. Pelagii Majewskiej.

Głosowanie nr ]7'

ţţ'niosek w sprawie. przyjęciem sprawozdania Rady Centralnej Szkoţ
Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie im. Pelagii Majewskiej.

Za-58

przeciw - 4

wstrzymĄ się - 9

(7 losób oddało głos)

Wniosek został przyl ęty

I

!

l
I
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u

Damian Płusa iWspólnicy sp' Jawna
Ul. Polska '15

00-703 Warszawa
Tel. 601 23 57 38
www.stenotech com.pl
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Mecenas Pałus wyraził opinię, że wniosek Leszka Ligęzy jest rozsądny by
głosować nad pkt 13a.

Głosowanie nr l8

Lĺ/niosek w sprawie przyjęcia uchylenia uchwały nr' ] 4 z dnia 8 lçwietnia

Za- 43

przeciw - 14

wstrzymały się -12

(69 oddało głoý

ľ[/niosek został prryj ęty

Przerwa 17:52 -18:16

Część meryto ryczna - \ťYborcza.

2ó. Ogłoszenie wyborów do Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego

27. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego.

Przew odniczący obrad odcz}'tał statut.

Kandydaci do Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego;

1. Ryszard Bendkowski - zgodził się
2. Michał Braszczyński - zgoda na piśmie
3. Dariusz Cisek - zgodził się

Damian Płusa iWspólnicy sp JaWnâ
Ul. Polska 15
00-703 Warszawa
Tel. 601 23 57 38
www stenotech.com.pl
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4' LęszekGuderski
5. Mirosław lzydoĺczak - zgadza się
6. Waldemaľ Kľólikowski _ zgoda na piśmie.

7 . Zbigĺiew Masłowski - zgoda, oświadczenie

8. Przemysław ochal
9. JerzyMięrkiewicz
1O'Andrzej Rydzyński - zgodził sĺę
1 1.Paweł Trybulak - zgodził się

Marek Sieńko - nie wyĺaz1| zgody

Mecenas wyjaśnił, ze jest zgodne z pÎawęm możliwe jest przyjęcie pisemnej

zgody na kandydowanie członka do Komisji.

Sprawa nie łączeĺĺa członkostwa w 2 władzach w związku. Gdy ktoś Zostanle

wybĺany do Komisji., stľaci status delegata. Zapropoĺował więc, aby uchwała o

powołaniu Komisji wchodziła w Ţcie z dniem 2Ż kwietnia.

28. Prezentacja kandydatów i dyskusja.

. Ryszard Bendkowski - ínż. Mechanik, mieszka w Warszawie, fitma

papiemicza. Szybownik lata od 2000 roku, diamentowa odznaka LHI. Był
inicjatoĺem i współtwórcą wielu inicjatyw, jest jednym z meÍytoryczÍ7ych

działaczy KSS-u' Dobrze zna się na działalności pĺzedsiębiorstwa, handel

zagĺaniczny, język angielski. Zna realia działa|ności związku, jest

dyspozycyj ny. obięcał dzlałaó aktywnie za ţzęcz zw iązku.

Michał Braszczyński - Janusz Daľocha go przedstawił, były dyrektor

Aeroklubu Częstochowskiego, rozw1jał Aeroklub, prowadził wiele

zawodów klasy mistrzowskiej, inŢnier modelarz i szybownik.

Cisek Dariusz - pilot 1 klasy, latał z uczĺl'aml, Aeroklub, akademicki

ośĺodek, sędziuje, z-ca sędziego głównego 2003, dyrektoĺ Mistrzostw
Świata w Lesznie' Nauczyciel akademicki w instýucie turystyki-

aeĺoturystyka' InŹynier, Politechnika Wrocławska, robotyka komisarz

Komisji Rewizyjnej - 6lat, sekĺetarz Komisji Rewizyj nej Wałbrzycha.

bţ\*ťd
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Damian Płusa iWspólnicy sp' Jawna
Ul. Polska 15
00-703 Warszawa
Tel.601 23 57 38
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Leszek Guderski - członek byłej komisji, która wcześniej obľadowała.
Jacek Musiał powiedział, że Leszęk Guderski jest niezaieżny i ma sposób
ciekawy pojmowania szybownictwa i lotnictwa., będzl,e przeciwwagą'
gdy stworzy się jakikolwiek układ. Delegat Sieńko spýał, czy sukcesy
będą takie jak w Komisji Statutowej.
Mirosław lzydorczak był dyrektorem Aeroklubu, chciałby się zająć Íym
by wzrosţ standardy, by dokumenty byţ dostarczane przed Walnym'
żeby można było się zwracać, ze swoim problemami, chciałby, aby
wpţnęło to budująco dla klubów ĺegionalnych'
Waldemar Królikowski- zgłaszający kandydata poinformował, że jest to
pi1ot szybowcowy samolotowy, kierownik jakości w fltmie lotniczej,
Zbigniew Masłowski- Agnieszka Hibneľ, zgłaszĄąca - zastępca
przewodnĺczącego Komisji Rewizyjnej w ich Aeroklubie, można na nim
polegać, prowadzi własną frrmę.

Jerzy Mierkiewicz - Aeroklub Ztemi Lubuskiej, doświadczenie
w prowadzeniu Komisj i Rewizyj nej., wielo1etni przew o dniczący' członek.
Pľzemysław ochal - członek Aeroklubu Bialskiego, członek Komisji
Rewizyjnej, instľuktor szybowcowy, absolwent politechniki, pľacownik
korporacji.
Andrzej RydzyńskĹ Aeroklub instruktor samolotowy balonowy, były
członek Komisji Rewizyjnej w latach 90, uważa że jawność w Aeroklubie
jest ważna.

Paweł Trybulak - Ktzysztof Miziołek pĺzedstawił jego kandydatuľę _
najmłodszy z kandydatów, we władzach Aeľoklubu Pileckiego',rzutki
pełny ochoty do pracy.

29. Zamknięcie i ogłoszenie lisĘ kandydatów do Komisji Rewizyjnej
Aeroklubu Polskiego.

Kandydaci do Komisji Rewiýnej Aeroklubu Polskiego'

Ryszard Bendkowski - zgodził się
Michał Braszczyński - zgodana piśmie
Dariusz Cisek -zgodził się

. Leszęk Guderski
5. Mirosław Izydorczak - zgadza się
6. Waldemar Kĺólikowski - zgoda na piśmie.

Damĺan Płusa iWspólnicy sp' Jawna
Ul. Polska 15
00-703 Warszawa
Tel. 601 23 57 38
www.stenotech.com.pl
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7. Zbĺgniew Masłowski - zgoda, oświadczenie
8. Przemysław ochal
9. Jerzy Mierkiewicz
10.Andrzej Rydzyński _ zgodz1ł się
1 1.Paweł Trybulak - zgodzlł się

30. Wybory tajne członków Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego.

Głosolłanie nr 19

Lĺ/'niosek w
Bendkowski

Za-51

przeciw - 18

wstrzymały slę _2

(7 l oddało głos)

Głosowanie nr 20

LVniosek w sprawie wyboru
Braszczyński

Za- 47

przeciw - 77

wstľzymaţ się - 5

( 69 oddało głoý

Głosowanie nľ 21

Damĺan Płusa iWspólnicy sp' Jawna
Ul Poĺskâ 15
00_703 WaßzaWa
Tel. 601 23 57 38
www.stenotech.com.pl

członka Komisji Rewizyjnej AP Miçhał

sprawíe wyboru na człon.ką Komisji Rewizyjnej AP Ryszaľd

na

Lľniosek w sprawie wyboru na członka Romisji Rewizyjnej AP Daĺlusz Cisek

Za-57

przeciw - 12

U NddÚJ'
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wstrzymały się -1

( 70 oddało głoý

Głosowanie nr 22

Ił'niosek w sprawie wyboru na członka Komisji Rewizyjnej AP LeszekGuderski

Za-44

przeciw - 24

wstrzymały się - 2

(70 oddało głos)

Głosowanie nr 23

'[ľniosek w sprawie wyboru na członka Komisji Rewiryjnej lP Mirosław
Izydorczak

Za-44

przeciw - 2I

wstrzymały się _2

(67 oddało głoý

Głosowanie nr 24

łYniosek w
Królikowski

sprawie wyboľu na członka Komisji Rewizyjnej AP 'V,laldemar

Za-33

przeciw - 33

wstrzymĄ się 2

( 68 oddało głoý

Damian P]usa iWspólnicy sp Jawna
Ul. Polska 15
O0-703 Warszawa
Tel. 601 23 57 38
\łww'stenotech com'pl
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Głosowanie nr 25

Lţ/niosek w
Masłowski

sprawie wyboru na członka Komisji Rewizyjnej AP Zbigĺíew

Za-46

przecĺw - 27

wstrzymĄ się - 1

( 68 oddało głos)

Głosowanie nr 26

'[4/niosek w sprawie wyboru na członka Komisj i Rewizyjnej AP Jeľzy
Mierkiewicz

Za-57

pľzeciw ' 10

wstrzymaĘ się _ 2

(69 oddało głos)

Głosowanie nr 27

Wniosek w sprawie wyboru na członka Komisji Rewizyjnej AP Przemysław
Ochal

Za-50

pľzeciw - 13

wstrzymały się _3

(66 oddało głos)

Głosowanie nľ 28

ţĺ/niosek w
Rydzyński

sprawie wyboru na członka Komisji Rewizyjnej AP Andrzej

Damian Płusa iWspólnicy sp- Jawna
Ul' Poĺska 15
00-703 WarsŻaWa
Tel. 601 23 57 38
www.stenotech com.pl í ľ''d



32

Za-43

przeciw - 19

wstľzymały się - 3

( 65 oddało głoý

Głosowanie nr 29

Wniosek w sprawie wyboru na członka Komisji Rewizyjnej AP Paweł Trybulak

Za-37

przeciw - 26

wstlzymały się _4

(67 oddało głos)

31. ogłoszenie wyników wyborów.

ĺľ skłąd Komisii Rewizvinei wchodzą

1' Bęndkowski Ryszard (51głosów)
2. Michał Braszczyński (47 głosów)
3. Cisek Daľiusz (57 głosów)
4. Lęszek Guderski (44 głosów)
5. Mirosław lzydorczak(44 głosów)
6' Zbigniew Masłowski (46 głosów)
7. Jerzy Mieľkiewicz (57 głosów)
8. Przemysław ochal (50 głosów)
9' Andrzej Rydzyński (43 głosów)

Damlan Płusâ iWspólnicy sp' Jaţ^'/na
Ul. Polska 15
00-703 Warszawa
Tel. 601 23 57 38
www.stenotech.com.pl
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32. Ogłoszenie wyborów do Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Polskiego.

Aleksander Jarmołkowicz ogłosił wybory do Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu
Polskiego

33. Zgłaszanie kandydatów do Sądu Koleżeńskiego Aeľoklubu Polskiego.

Kandydaci do Sądu Koleżeńskieso Aeľoklubu Polskieęo.

1. Piotr Bębenek- zgadzasię
2' Waldemar Kľólikowski
3. Adam Kudaka - pisemna zgoda
4. Tomasz Michalski
5' Jacek Musiał
6. Edward Paterek
7. Ryszard Ptaszek
8. Gľzegoľz Skomoľowski
9. Paweł Trybulak
l0.Andrzej Wolniak - pisemna zgoda.
11. Adam Załęskí

34. Prezentacja kandydatów i dyskusja.

35. Zamknięcie i ogłoszenie lisĘ kandydatów do Sądu Koleżeńskiego
Aeroklubu Polskiego.

Kandydaci do Sadu Koleżeńskieeo Aeroklublł Polskiepo.

1. Piotr Bębenek- zgadzasię
2. Waldemar Królikowski
. Adam Kudaka- pisemna zgoda

Tomasz Michalski
Jacek Musiał
Edward Paterek
Ryszaľd Ptaszek
Grzegorz Skomorowski
Paweł Trybulak

1 0.Andrzej Wolniak- pisemna zgoda.
11' Adam Załęski

3

4

5

6

7

8

9

Damiân Płusa iWspolnicy sp- JaWna
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36. ţ/Vybory członków Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Polskiego.

Głosowanie nr 30

ţvniosek w spľawie wyboľu na członka Sądu Koleżeľiskiego AP Piotr Bębenek

Za-51

przeciw - 8

wstrzymĄ się -1

( 60 oddało głoý

Głosowanie nr 31

'[ľniosek w sprawie wyboru na członka Sqdu Koleżeńskiego AP 'ţţ/alc]emar

Kľólikowski

Za-44

przeciw - i3

wstrzymaĘ slę -2

( 59 oddało głoý

Głosowanie nr 32

ţ'ĺ/niosek w sprawie wyboru na członką Sqdu Koleżeriskiego AP Adam Kudaka

Za-53

przeciw - 3

wstľzymaţ się -3

( 59 oddało głos)

Głosowgnie nr 33

Lľniosek w
Michalski

spľawie wyboru na członka Sqdu Koleżeńskiego AP Tomasz

Za-52
Damjan Płusa iWspóĺnicy sp' JaWna
Ul' Polska í5
00-703 Warszawa
Tel. 601 23 57 38
www.stenotech.com pl
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pľZęciw - 6

wstrzymĄ się -1

( 59 oddało głoý

GłosowanÍe nľ 34

Wniosek w sprawie wyboru na członka Sqdu Koleżeílskiego AP

Jącka Musiała

Za-51

przeciw - 9

wstľzymĄ się - 2

( 62 oddało głos)

Głosowanie nr 35

'ţ4lniosek w spľawie wyboru na członka Sqdu Koleżeńskiego AP Edwarda
Paterka

Za-54

przeciw - 6

wstĺzymĄ się -1

( 6I oddało głos)

Głosowanie nr 36

ĺł'niosek w sprawie wyboľu na członka Sqdu Koleżeńskiego AP Ryszard Ptaszek

Za-57

przeciw - 5

wstrzymĄ się -1

( 6j oddało głos)

Damian Płusa iWspólnicy sp' Jawna
Ul. Polska 15
00-703 Warszawa
Tel 601 23 57 38
w\łw'stenotech.com'pl
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Głosowanie nr 37

ýVniosek w sprawie wyboru na członka Sqdu Koleżeńskiego AP Grzegorza
Skomorowskiego

Za-56

przeciw - 2

wstrzymĄ się - 2

( 60 oddało głoý

Głosowanie nr 38

Lĺ/niosek w sprawie wyboru na członka Sqdu Koleżeńskiego AP Pawłą
Tłybulaka

Za- 54

przeciw - 7

wstrzymaĘ się - 2

(6j oddało głoý

Głosowanie nr 39

Wniosek w
'ţ4/olniaka

spľawie wyboľu na członka Sqdu Koleżeĺlskiego AP Andrzeja

Za- 57

przeciw - 6

wstĺzymĄ się -0

(6j oddało głos)

Głosowanie nr 40

ý'[/niosek w sprawie wyboru na członka Sqdu Koleżeńskiego AP Adam Załęski

Za-57

Damian Płusa iWspólnicy sp' Jawna
Ul. Polska 15
00-703 Warszawa
Tel' 60í 23 57 38
www.stenolech.com.pl
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przeciw - 6

wstrzymały się -0

(63 oddało głos)

37. Ogłoszenie wyników rłyborów.

W sWad Sądu Koleżeńskieso Aeľoklubu Polskieso wchodzą

1. Piotr Bębenek - zgadza się 57

2. Waldemar Królikowski 44
3. Adam Kudaka - pisemna zgoda 53
4. Tomasz Michalski 52
5. Jacek Musiał 51

6. Edward Peterek 54
7. Ryszard Ptaszek 57
8. Grzegorz Skomorowski 56
9. Paweł Trybulak 54
lO.Andrzej Wolniak- pisemna zgoda 57
11. Adam Załęski 57

Głosowanie nr 41
Ił'niosek w spľawie wejścia w Ęcie uchwaţ o wyboľze Komisji Rewizyjnej i

Sądu Koleżeńskiego z dniem 22 lałietnia 20] 3

Za- 60

przeciw - 1

wstľzymaţ się - 0

( 61 oddało głoý

Lľniosek został przyj ęty

Damlan Płusa iWspólnicy sp' Jawna
Ul. Polska 15
O0-703 Warszawa
Tel 601 23 57 38
www.stenotech.com_pl
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Głosowanie nr 42

'ĺ4/niosek w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach i konţnuacj e ich 2I
kwietnia 201 3 o godzinie 9;00

Za-44

pľzeciw - 13

wstĺzymĄ się -0

(57 oddało głos)

Lĺ/ni o s ek zo s tał przyj ęty

I

A.+ u =44

{.

Aleksander Jarmołkowicz _ Przdw dniczący xxxl \Ă/ZD AP

al

Wojciech Narcryński - Zastępca Przewodniczącego XXXI wZD AP

Pawel Maľzec - Sekretaľz XXXI \ľZD AP

'4r")

t?a-ĺz-c

Marcin Pyplacz - Zastępca Sekretaľza xxxl \ilZD AP

.I

Damian Płusa lWspólnicy sp' Jawna

sz Golinkiewicz _ Członek Prezvdium XXXI \ilZD AP

Ul. Polska 15
00'703 Warszawa
Tel' 60í 23 57 38
www stenotech.com.pl
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PRoToKoŁ oBRAD

DZIEN DRUGI2l Kwietnia 2013

XXXI Walne ZgľomaĺLzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego (xxxl
WZDAP)' któľe odbyło się w dniu 20 i 21 kwietnia 2013r.(sobota i niedziela)

w siedzibie PLL LoT S.A. w Warszawie prry ul. 17 SĘcznia 43.

Początek obrad _ godzlna9'20

Aleksander Jarmołkowicz otworzył obrady po przerwie, poinformował że

wpŁynął wniosek o zmianę porządku obrad tak, by punkt 42 był omawlany jako

pierwszy w kolejności.

Częśó meľyto ryczna - uchwa ły (wnioski. zmiany statutowe. odwołania).

42. Przedstawienie wnioskőw Zarządu Aerok|ubu Polskiego do Walnego
Zgromadzenia Delegatów Aerok|ubu Polskiego.

Pĺezes Włodzimięrz Skaĺik powitał wszystkich zebranych. Stwierdził, że AP jest

Polskim Związkiem Sportowym i jest zobowią zane do dostosowania Statutu do

wymogów ustawy' Decyzję o tych działaniach podjął juŻ zeszłoroczny Zjazd,
jednak wiele uchwał podjętych na poprzednim '\ĺĺZ nie weszło w życie
z powodu bľaku akceptacj i Ministerstwa.

Poinfomował, że Zarząd odwołał się od decyzji pani minister. Zostały podjęte

równolegle 2 procesy- przekonywanie sejmowej komisji spor-tu by zmieniono
pĺawo w ustawie, żeby poszczególne jednostki terenowe mogţ stać się
samodzielnymi stowarzyszeniami' A takŻe został przygotowany proj ekt nowego

Damian Plusa ĺWspólnicy Sp' Jawnâ
Ul Polskâ ĺ5
00-703 Warszawa
Tel. 601 23 57 38
www.stenotech.com pl
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Statutu, który ma przekształclć, AP. Podziękował osobom, które odpowiadając

na prośbę Zarządu skontaktowały się ze swoimi posłami, parlamentarzystami,

jednak to nie jest do końca od AP zależne. ZauwaŻył, że jest kilkanaście

związkőw spoltowych, do dzisiaj nie dostosowało się do nowej ustawy

o sporcie Problemem jest to, że członkami AP są osoby ťĺzyczĺe, a nie
prawne.

Pľezenţacia koncepcii noYyego Statutu

Wniosek do sejmowej Komisji.

Prőba zmiany zapisu ustawy o sporcie.

Gdyby tę zmianę wprowadzić, byłoby to najgorsze z możliwych rozwiązan, jest

to sýuacja nie do przyjęcia, byłoby to pogľążenie AP i stopniowe obumięranie

tej orgaĺizacji.

Trzeba zmieĺlć strukturę Związku - wewnętľZne regulacje i postanowienia.

Pľopozycja podjęcia uchwĄ, która pomogłaby w tym.

Plan

o Pľezentacjakoncepcji

o Wstępna akceptacja proj ektu i upoważnieni e Zarządu do dalszych działan.

o Konsultacje społeczne ze środowiskiem AP oraz Polskim Stowarzyszeniu

Paralotniowe oraz szereg organizacji głównie modelarskich- początek

konsultacji niezwłocznie po zako,hczenlu Walnego Zgromadzenta

z wykoľzystaniem intľanetu'(czas trwania - 1 miesiąc czasu od-WZ)

o Wstępna weryfikacja projektu przezministra sportu na piśmie.( 1 miesiąc)

o Nadzwyczajne WZ- ostateczna akceptacja Statutu i procedury

pĺzekształceĺiowej. ( po 2 miesiącach od dnia dzisiejszego _ do końca

czerwca)

Damian Płusa lWspólnicy sp' Jawna
Ul. Polska 15
0O-703 Warszawa
Tel. 601 23 57 38
www.stenotech.com pl
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Przedstawienie zatwierdzonego Statutu ministrowi do ostatecmego

zatwierdzeĺia.

Uľuchomienie procedury pĺzekształceniowej.

Mecenas Pałus zgłosił swoje uwagi i przypomniał, Że aby uniknąć ryzyka
wielomiesięcznych opóŹnień' - trzeba przeprowadzić konsultacje, ptzypomniał,

ze ministeľstwo nie ingeruje w proces przekształcenia struktury Związku, bad,a

ono tyiko zgodność Statutu z przepisami prawa.

Nie chodzi tylko o członkostwo osőb fizycznych, własne statuty, własne władze

własne działania maja podległe samodzielne jednostki.

W nowym projekcie członkiem AP jest każda osoba prawna' której cele są

zbieżĺe z działaĺiami AP. od 2010 ĺoku zmieniło się to, że każda osoba prawna

może mieć Statut klubu sportowego, spółki, fundacji, jedynym wyznacznikiem
jest osobowość prawna.

Proj ekt szeĺzej otwiera się na przyjęcie nowych członków' jednak o tym ciągle

decyduje Zarząd. K1uby regionalne stają się członami zvłyczajĺymi'

Poinformował, że najwyższą władzą jest Walne Zgromadzenie. nazwane w
nowym pľojekcie Kongresem.

W kompetencj ach Zarządu nic się nie zmienia.- to będzie zbliżone ciało do

Rady. Pełni ro1ę ciała nadzorczego w ŕlrmach, w imieniu właścicieli-

Delegatów, członków zwyczajnych, ma prawo opiniowania pewnych rzeçzy 
'

zaciąganiapoĘczek.

Zlikwidowany Sąd Ko1eżeński. _ nie będzie istniał, ponieważ to będzie związek
osób fizycznych tylko ľeprezentanci osób prawnych.

Damian Płusa iWspólnĺcy sp. Jawna
Ul' Poĺska 15
00-703 Warszawa
Tel. 601 23 57 38
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Sankcje nakładane na osoby powinny być nakładane na podstawie regulaminu

dyscyplinarnego , który będzie regulował postępowanie sankcyjne.

Członkowie honorowi nie będą mieli głosu stanowiącego na-$IZ, mają bieme

pĺawo wyborcze, nie mogą czynnie, akt}.wnie uczestniczyć, w posiedzeniach'

tylko jako głos doradczy.

Członek wspierający _ czy jest sens z utrzymywaniem tej instytucji, gdy tak

naprawdę ta funkcj a nie istnieje w praktyce.

Gospodarka majątkowa, ľeprezentacja zwlązku -brak zmian

Wpisanie możliwość powołania Sądu Polubownego dla ľozstrzygania spraw

majątkowych, niektóre zwlązkl podjęły taką próbę, ale związkőw nie stać na

takíę działania. Można korzystać z Trybunału Arbitrażowego przy PKOL.

Zapewnił, że proj ekt i p\an đzlałania jest nowocześniejs zy i jest efektem

rzetelnej pracy. Ma on ma na celu w sposób maksymalnie prosty i szybki

zmĺentć, strukturę na związek sportowy zgodnie z ustawą o sporcie.

Zaznaczył, Że gdyby ten projekt nie został przyjęty, AP czekają spory

z ministęľstwem albo żmudna praca z senatorami w sejmie.

Włodzimierz Skalik zapewnił, że proces jest tak zaproponowany' żeby domknąć

w ramach tej kadencji gruntowną ľeformę struktury i żeby spotkać się za rok na

wZtak, by wszystko było juŻ gotowe'

Szkoły lotnicze maja pozostać w struktuĺze jako jednostki terenowe - nic się
w ich spĺawie nie zmienia.

Zapewntł, że insynuacje na tęmat tego, Że zmiaĺy ma1ąnacelu tajemnicze plany

w szkolach nie są pľawdą.

oamian P]usa iWspólnicy sp Jawna
Ul Polska 15
00.703 Warszawa
Tel 601 23 57 38
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Zmĺany będą w centrali, ale także na terenię Aeroklubów regionalnych' które

czeka cĺężka pľaca polegająca na dopľacowaniu Statutów'

Włodzimierz Skalik zadeklarował także pomoc Zarządu przy opracowaniu
jednego lub dwóch statutów wzoľcowych, które pomogą w tej pracy.

Od września do maľca - czas na zmiany w Aeroklubach regionalnych'

Zaproponował rozważęnie teľminu kolejnego WZ jako sobota 29 częrwca 2073.

Henryk Mastemak zapytał, czy wszystkie Aerokluby regionalne mają

osobowośó prawną?

Włodzimierz Skalik poinfomował, że CSS pozostanie jako jednostka terenowa'

ale zostanie przekształcona w osobowość prawną' z GoBLL nie wiadomo.

Pozostałe organy mają osobowośó prawną.

Jeżelijakieśjednostki nie będą mogţ się przekształcić, będą miĄ ograniczenia,

ale nie będą mogţ mieć delegatów na kongres itp.. nie są onę przeszkodą

w całm procesie przekształcenia.

Mecenas Marek Pałus zaznaczył, że w spĺawie wystawiania licencji nic się nie
zmtenl

Przekształcenie w kontekście bęzpiączeństwa maiątku w AP

Prezes Skalik powiedział nabycie prawa będzie poprzedzone weryfikacją, czy
spełnia warunki, fakt złożeĺt'a dekiaracji nie wystarczy, będzie lista warunków

do spełnienia, któľą będzie musiała spełnić, żeby.. Zaapd'ował o zaufanie do

członków władz. Majątek docelowy- -Wrocław i spľzęt \atający. Szkoţ będą
jako oddzielne osoby prawne odsepaľowane i pľawo władania będą miaţ
odrębne osoby pľawne, dostęp do maj ątku będzie znacznie utrudniony'
Bezpieczeństwo maj ątku szkół będzie wższe niż dzĺsia1.

Damian Płusa iWspólnĺcy sp. JâWna
Ul' Poĺska 15
00-703 Warszawa
Tel.601 23 57 38
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Pĺ mowanle s ółek w oczet AP

Mecenas Marek Pałus odparł obawy w kwestii pĺzyjmowania spółek pľawa

handlowego do AP- na sporcie jeszcze żadna spółka nie zarob1ła w sensie

dywidendy. od 2009 roku na gruncie ustawy pożýku publicznego i
wolontariatu. Są spółki non-profit, one mogą osiągać zysk, ale celem j est

pľowadzenie działalności innej. Można wprowadzió zakaz przyjmowania

spółek, ale czy w ten sposób nie nastąpi eliminacja niektórych środowisk.Uznał,

Że nalym etapie jest za wcześnie na dyskusję na temat członkostwa .

Prezes Skalik poinformował, że osoba prawna ubiegająca o

zwyczajĺego musi pĺowadzić działalność w spor1ach iotniczych'

status członka

Pĺzypomniał, Źe to jest pierwszy etap oceny pĺojektu, można go modyfikować,

KaŻda zmiana Statutu musi być akceptowana przez ministra, w związku z czym
poprosił, aby

nielogiczne.

nle uchwalać Żadnych Uchwał w tej spĺawie, bo będzie to

odrębne jednostki będą mogţ stworzyó swoje odrębne statuty Jedyna rzecz,

która musi byó taka sama w statucie AP i statucie jednostek regionalnych to jest

to, że realizu1ą działalność w dzĺedzinie spor1ów lotniczych .

'\ł'ĺytaził opinię, że z 60 klubów ľegionalnych i ok' 35 członków wspierających,

na pewno znajdzle się taka grupa, która chce być członkiem otganizacJt, nle ma

pľawnej możliwości stowaľzyszenia do przymuszenia w członkostwie.

Przypomniał o tym, że AP ma pewne unikalne kompetencje' rozwija służebne

funkcj e biura dla członków. Przypomniał takŻe, że nie ma możliwości, żeby

pozostawić taką strukturę bez zmlan.

Mecenas jeszcZe Íaz przypomniał, że jest za wcześnle na szczegőĘ

Proces ma wiele funkcji- jest ľealizacją postulatów' reallzllje ustawę o sporcie

Damian Płusa iWspólnicy sp' Jawna
Ul. Polska 15
00-703 Warszawa
Tel. 601 23 57 38
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Włodzimierz Skalik powie dział, że odpowiedzialn ość, za proces należy do

Zarządu. Publicznie będą zgłaszane w intranecie propozyc1e do nowego statutu.

Mecenas będzie co 3 dni opiniował uwagi. nie które uwagi nie muszą być

opiniowane, bo są to decyzje neutľalne prawnie pozostawione decyzji członków'

Sp. z o.o. Aeľo Partner będzie się zajmować obsługą totnisk wyłącznych
i publicznych bez rozr őżnięnla.

Mecenas Maľek Pałus stwierdził, że jest możliwe pľZygotowanie uchwały bęz

przekształcenia statutu. od woli członków zwycza1nych będzie zależało, czy
chcą byó członkami Aeroklubów regionalnych'

Ciągłośó Aeroklubom regionalnym zostanie zapewniona przez przekszÍałcenie

ich w stowarzyszenia.

W trakcie dyskusji padło wiele słów poparcia z sali dla nowego projektu statutu'

ale takżę kilka wątpiiwości co do bezpieczeństwa majątku AP po

pĺzekształceniu.

Padł z sali wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i poddanie pod głosowanie

pľoj ektu uchwĄ przedstawionej ptzez zarząd'.

Głosowanie nr 43

ĺţ'niosek w sprawie uchwaţ w sprawie upoważnienia Zarzqdu AP do podjęcia
działąń w zakresie opracowania proj ektu nowe4o statutu Aeroklubu.

Za- 67

pľzeciw - 3

wstľzymaţ się - 1

( 7l oddało głoý

ţţ/nios ek zostął prryj ęty.
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Aleksandeĺ Jarmołkowicz zalwaŢł, że w momencie uchwalenia nowego statutu

można wiele punktów pominąć'

Głosowanie nr 44

ýĺ/niosek w spľawie zmiany porzqdku obrad i usunięcia punhów doţczqcych
uchwał zmieniaj qcych obecny statut'

Za- 46

przeciw - 23

wstĺzymĄ się - 3

( 72 oddało głoý

Lľniosek został przyj ęty

Jacek Musiał powiedział, że jest 2I wniosków nie dotyczących Statutu'

Leszek Ligęza zgłosił wniosek' który dotyczy przegłosowania 1 uchwĄ
dotyczące1 statutu' Dodanie do par'30 Statutu AP pkt' 9 dodał, że Zarząd' poparł

ten wniosek.

Zarząd- Michał Lewczuk poparł, aby poddać pod głosowanie ten wniosek.

Prezes Skalik powiedział, że Zaĺząd nie poparł tego wniosku, a tylko jeden

z człoĺtków Zarządu.

Delegat Bţata - poprosił o opinię mecenasa.

Mecenas Marek Pałus Statut nie zawĺera deílnicji wniosku formalnego, wniosek

pĺezydium był o zmianę poĺządku obĺad. Prezydium decyduje, to będzie

głosownie tego' co już było głosowane

43. Przedstawienie wniosków Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego do

Wa ln ego Zgr omadzenia De|egatów Ae rok]u bu Polskiego.

Brak wniosków.

Damĺan Płusa iWspólnicy sp. JaWna
Ul. Polska l5
00-703 Warszawa
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44. Przedstawienie wniosków Sądu Ko|eżeńskiego Aeroklubu Polskiego do

Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeľoklubu Polskiego.

Bĺak wniosków'

45. Przedstawienie wniosków i odwołań aeroklubów regionalnych
i członków Aeroklubu Polskiego do Walnego Zgromadzenia Delegatów

Aeľok|ubu Polskiego zgłoszonych co najmniej 14 dni przed terminem
Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego - Komisja uchwał,

wniosków i odwołań.

Jacek Musiał ma 21 wniosków.

Leszek Ligęza zawnioskował o dodanie punktu 44a,ktőry zmieniałby porządek

obĺad i wprowadzałby głosowanie nad jego wnioskiem.

Michał Lewczuk powiedział, że jest za głosowaniem wniosku.

Delegat Prusaczyk zachęc1ł, żeby głosować przeciw, bo to już było głosowane.

Prezydi um zadecydował o, żeby przystąpić do głosowań.

Głosowanie nr 45

ţľniosek w sprawie zmiany porzqdku obľad i głosowanie zmiany do statutu

Leszka Ligęry

Za- 3l

przeciw - 32

wstrzymĄ się - 3

( 66 oddało głoý

Wnio s ek z o s t al odrzucony.

Damian Plusa iWspólnicy sp Jawnâ
LJl. Polska 15
00-703 Warszawa
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Maľek Jóźwicki poinformował o wycofaniu wszystkich wniosków
personalnych Karkonoskiego Stowarzyszenia Szybowco\Ą/ego na skutek
podpisania poľozumienia - Wraził, nadzieję na to, żę będzie to pierwszy kĺok
na drodze porozumienia.

Wnioski które wpĘnęţ w terminie'

ţVnioskodawca Ryszard Halicki

Wniosek nľ 1

Dopľowadzić w AP do organizacyjnego i ltnansowego równoupĺawnienia

poszczególnych dyscyplin sportowych w ramach szeroko ľozumianego sportu

lotniczego.

Projekt uchwały zgodny z wnioskiem nr I został wyświetlony na tablicy

Głosowanie nr 46

Głosowanie w sprawie projektu uchwaţ

p os z cze gó l nyc h dy s cyplin s p or towych

Za- 3

przeciw - 39

wstrzymĄ się - 4

( 66 oddało głoý
'Lĺ/ni 

o s e k z o s t ał o dľzu c o ny'

ĺľZ doţczqcego zrownanta

Damian Płusa i Wspólnĺcy sp Jawna
Ul. Polska 15
00-703 Warszawa
Tel 601 23 57 38
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Wniosek nr 2

Zmodyflkowanie wewnętrznych regulaminów związku tak, by byţ one zgodne

z obow iązuj ącym prawem.

Głosowanie nr 47

Głosowanie w sprawie wniosku nr 2

Za- 23

przeciw - 77

wstrzymĄ się _ 8

( 66 oddało głoý

W n i os e k zo sta l odľz ucony'

Wniosek nr 3

Ustalić wzajemne obowiązki zawodnika i klubu sportowego i bezwzględnie ich
przestrzegać,.

Głosowanie nľ 48

Głosowanie w sprawie wniosku nr 3

Za-7
przeciw - 28

wstrzymĄ się - 12

( 47 oddało głos)

ţI/nio s ek zo s tał odľzuc o ny'

\
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Wniosek nr 4

Doprowadzić do istnienia AP w wo.jewódzkich strukturach.

Głosowanie nr 49

Głosowanie w sprawie wniosku nr 4

Za- 6

przeciw - 35

wstĺzymĄ się - 6

( 47oddało głoý

Lľnio s e k zo s tął odrzl'lc ony

'Wnioskodawca Aeroklub Jeleniogórski

Wniosek nr 5

o nadanię członkowi AP E'dwardowi Patęrkowi tytułu Członka Honorowego _

poparcie Zaĺząđu.

Głosowanie nr 50

Głosowanie w sprawie wniosku nr' 5

Za-54
przeciw - 0

wstĺzymały się - 1

(59 oddało głoý

Lľnio s e k zo s tał prryj ęĺy.

Damian Płusa iWspólnicy sp' Jawna
Ul. Polska 15
00-703 Waíszawa
Tel.601 23 57 38
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Wnioskodawca Tomasz Kawa

'Wniosek nr 6

Propozycja zmlany, która da możliwość ĺeprezentowania śľodowiska młodych

pilotów w gľemium ĺady szybowcowej.

Głosowanie nr 51

Głosowanie w spľawie wniosku nr 6

Za-10

przeciw - 37

wstľzymaţ się _ 10

( 57oddało głoý

Wnios ek został odrzucony.

Wniosek nľ 7

Alternaryłua wniosku 6.

Głosowanie nr 52

ýľniosek w sprawie wniosku nr 7

Za- 6

przeciw - 47

wstrzymĄ się - 6

( 59 oddało głos)

ţţn i os e k zos ĺ a ł od rz uc ony'

Wnioskodawca Sławomir Piela

Wniosek nľ 8

Wniosek w sprawie wniosku nr 8 przekazać d'o Zarządu.

Głosowanie nr 53

Za-33

Damian Płusa iWspólnicy sp. Jawna
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przeciw - 11

wstrzymały się - 12

( 56 oddało głoý

ţvniosek został pr"yl ęty

Wn ioskodaw ca J erzy Boniecki

Wniosek nr 9

W sprawie zmiany regulaminów szkół szybowcowych

Głosowanie nr 54

Głosowanie w sprawie wniosku nr 9

Za-13

przeciw - 38

wstrzymały się _ 8

( 59 oddało głoý

Lĺ/nio s e k zos tał o drzuc ony

Jeden z wniosków niepoprawiony, Komisja Uchwał i Wniosków zadecyd,owała

o nie poddawanie go pod głosowanie.

Wnioskodawca Rydzyński Andrzej

Wniosek nr 10

Zobowiązu1e skarbnika do publikowania sprawozdania finansowego AP oľaz

oddzielnię i1ości pozyskanych śľodków flnansowych ze żrődeł MSiT składki

w lntranecle.

Głosowanie nľ 55

Głosowanie w sprawie wniosku nr ]0

Za- 6

Damian P]usa iWspólnicy sp Jawna
Ul. Polska 15
00-703 Warszawa
Tel.601 23 57 38
www stenotech-com.pl
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przeciw - 5 1

wstrzymĄ się - 3

( 60 oddało głoý

ýv ni o s e k zo s tał o drzuc ony

'Wniosek nr l1

Przeznaczanle 50% składęk na spłacanie długów AP

Głosowanie nr 56

Głosowanie w sprawie wniosku nr I ]

Za- 14

przeciw -39

wstrzymaţ się - 10

( oddało głos)

Wniosek zos ĺa l odrzucony.

Wniosek nr.12

Przekształceĺie AP w 
'wiązek stowaĺzyszen, zwlązek osób prawnych do dnia

15 grudnia 2013.

Głosowanie nr 57

Głosowanie w sprawie wniosku nľ ] 2

Za-3
przectw -57

wstrzymĄ się - 3

( oddało głos)

ĺţ'niosek został odrz ucony.

Damian Płusa iWspólnicy sp' Jawna .9nl
,IÍ^

ĺÝĺ

'Ł

Ul. Polska 15
00-703 WarsŻawa
Tel. 601 23 57 38
www.stenotech_com.pl
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Wniosek nr 13

Zało żenĺe z innymi stowaĺzyszeni ami 1otniczym l związkőw lotniczych.

Mecenas zauwaĘł, że ministerstwo się wycofało z finansowania.

Głosowanie nr 58

Za- 6

przectw - 54

wstrzymały się - 2

( 62 oddało głos)

ýľnios ek zos tał odrzuc ony

Wniosek nr 14

Srodki z wpłat za licencje i wpis do kalendarza powinny być, pĺzezĺaczony na

tŁumaczenia dokumęntów FAI.

Glosowanie nr 59

Za-4
przeciw -58

wstľzymały się - 1

( 63oddało głoý

ţţ/ nio s ek z o s t ał o drzuc ony

Wniosek nr 15

Zarząd AP' Biuro Zarządu AP i komisje specjalnościow e tazęm w uzgodnieniu

opracują dokumenty pod tytułem ,,Inwenlaryzacja Stanu Sportu (nazwa

dyscypliny)'' d1a kaŹdej dyscypliny,

Głosowanie nr 60

Za- 4

przecĺw -54

Damian Płusa iWspólnicy sp Jawna
Ul. Polska 15
00-703 WarsŻawa
Tel.601 23 57 38
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wstrzymały się - 4

( 6I oddało głoý

ţţ/n i os ek zos ĺ a l od rz uc ons'

Wniosek nr 16

AP anuluje uchwałę nr 14 XXVII WZDAP obradującego w dniach 27-28 marca

2010 ľ.

Głosowunie nr 6l
ţ|'niosek w sprawie wniosku nr ] 6

Za-7
przeciw -42

wstrzymaţ się - 11

(60 oddało głoý

Wnios ek zos tĺłł odrzucony.

Wniosek nr 17

Anulowanie uchwĄ nr 74 przez XXIX WZDAP w dniu 25 czerwca2Ol1 roku.

Głosowanie nr 62

Głosowanie w sprawie wniosku nr ]7

Za- 5

przeciw - 50

wstrzymĄ się _ 6

( 6l oddało głoý

ĺ n i os e k zos ta l odrz uc o ny.

Damian Płusa ĺWspólnicy Sp' Jawna
Ul' Polska í5
00-703 Warszawa
Tel. 601 23 57 38
www stenotech.com.pl
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Wniosek nr 18

Uznaje ze spłacenie długu jest priory'tetem i ustala składkę

Głosowanie nr 63

Głosowanie w spľawie wniosku nr ]8

Za- 5

pľzeciw -5ó

wstľzymały się - 3

( 64 oddało głoý

Lľni o s e k z o s tał odrzuc ony.

Wniosek Lidii Kosk wpţnął po terminie i postanowiono o jego przekazaniu do

sądu koleżeńskiego.

Wniosek z SaIi

Wnioskodaw ca Jerzy Mieľkiewicz.

Wniosek nr 19

XXXI WZD ,ĘP wyraża zgodę na przekształcenie Aeroklubów regionalnych

w stowarzyszeĺia wraz z podjęciem tej UchwĄ WZAR uchwala tĺeść statutu

stowarzyszeni a oraz dokonuj e wyboru władz stow arzyszenia.

Głosowanie nr 64

Głosowanie w sprawie wniosku nr ]9

Za-24

przeciw -34

wstrzymały się - 7

(65 oddało głoý

ýv'ni o s ek zo s tał o dľzuc ony

Damian Płusa iWspólnicy sp. Jawna
Ul. Polska 15
00-703 Warszawa
Tel. 601 23 57 38
www.stenotech.com.pl
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51. Podsumowanie obrad oraz zamknięcie XXXI Walnego Zgromadzenia
De|egatów Aeroklubu Polskiego.

Włodzimieľz Skalik podziękował delegatom, prezydium, gościom,

pracownikom za uczestntctwo w WZAp.

W podziękowaniu za

reprodukcję wręczył

Kłosowskiemu.

organizac1i Walnego Zgromađzenia

PLL LoT, Panu Maľiuszowi

pomoc pĺzy

pracownikowi

Pľzewodniczący Prezydium zamkný obrady.

Zamknięcie obrad godz. 13:49.

,l
,'(1 Ç-;'.e'-. ţ\'tm

',,4
'L'/l Ł.L) .J\.Ą

Áleksander Jaľmołkorvi - Pľzewodniczący XXXI wZD AP

Lbil ü"u^ ľť*l dl,!

\ľojciech Narcryński _ Zastępca Przewodniczącego xxxl wZD ÁP

Paweł Maľzec - Sekľetarz XXXI \ilZD AP

Maľcin Pyplacz - Z stępca Sekretarza XXXI wZD ÁP

ti .. i' .
'fuxł;/Lfu

\
|ţ

J usz Golinkiewicz - Czlonek Prerydium XXXI WZD Ap

Damian Płusa iWspólnicy sp. Jawna
Ul. Polska 15
O0-703 Warszawa
Tel. 601 23 57 38
www.stenotech com_pl





Protokół
Prerydium )oo(l Walne8o zgŕomadzenia Deletatóu, Aeroklubu Folskiego

obradującego w dnĺach 20- 2x' kwietnia 2013 roku w sprawie stwierdzenia prawomocności obrad.

Prerydĺum xxxl Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego w wykonaniu
obowiązku wynikającego z 5 6 Regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń Delegatów
Aeroklubu Polskĺego, stwierdza prawomocność obrâd xXXl Walnego Zgromadzenĺa De|egatów
Aeroklubu Polskĺego'

Na xXXl Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskĺego zgłoszono L03 Delegatów
Aeroklubów Regionalnych.

Wobec treści Uchwał podjętych pÍzez xxxl Walne Zgromadzenie Delegatów
Aeroklubu Polskiego w sprawie:

1. Delegatów, będąrych jednocześnie członkami Zarządu Aeroklubu Polskiego
2. Delegatów, będących jednocześnie Członkami Komisji Rewĺzyjnej Aeroklubu Polskiego

Prezydium xxxl Walnego Zgrołnadzenĺa DelegatóW stwierdza, Źe liczba osób uprawnionych
do głosowania wynosĺ 93.

obecnych jest 73 Delegatów,
Aeroklubu Polskiego jest zdolne
Statutu Aeroklubu Polskjego.

wobec czego )üXl Walne Zgromadzenie Delegatów
do podejmowania uchwał, także o zmianie

!, b'q

Wojciech Narcryński

arcin Pyłpacz

Przewodni zący - Aleksander Jarmołkowicz

O-'

n

Paweł MarŻec

Golinkiewicz




