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Nasza misja 

Aeroklub Polski jest wspólnotą ludzi, dla których pasja 

lotnicza jest źródłem samorealizacji i rozwoju. 

Łączy nas przyjaźń i współdziałanie oraz tradycja i 

doświadczenie wielu pokoleń polskich lotników.  

Wierzymy, że pasja lotnicza może pełnić ważną rolę w 

kształtowaniu osobowości i charakteru młodych Polaków. 

Dążąc do stworzenia warunków dla swobodnej i bezpiecznej realizacji naszej pasji, działamy 

na rzecz całej społeczności lotniczej w Polsce. Rozwijamy rywalizację sportową. 

 

Szanowni Państwo, 

 

U progu końca czteroletniej kadencji Zarządu, którym 

miałem zaszczyt kierować, zastanawiam się jakim jednym 

słowem mógłbym określić ten miniony czas. Wydaje się że 

określenie „wyzwanie” jest najwłaściwsze. Tak, w moim 

odczuciu minione cztery lata były dla mnie i moich 

Kolegów z Zarządu wyzwaniem. Przejmując stery 

Aeroklubu Polskiego nie zdawaliśmy sobie tak naprawdę 

sprawy z tego co nas czeka i co osiągniemy. Decyzje 

podejmowane przez nas wielokrotnie były trudne czy też niepopularne. 

Aeroklub Polski dzisiaj jest zupełnie inną organizacją niż 28 marca 2010 roku. Działamy jako 

Polski związek sportowy spełniający wymagania ustawy o sporcie. Od 6 listopada 2013 roku 

do naszych struktur przystąpiło ponad dwadzieścia nowych organizacji, które serdecznie 

witamy w naszej lotniczej rodzinie. Liczę że kolejne pojawią się niebawem. Po ponad 

dwudziestu latach starań jesteśmy bardzo bliscy pełnego usamodzielnienia aeroklubów 

regionalnych jako niezależnych stowarzyszeń.  

Zrealizowaliśmy bardzo trudny i ambitny plan poprawy naszych zasobów finansowych. Dziś 

Aeroklub Polski jest stabilny finansowo. Głęboko zrestrukturyzowaliśmy biuro. 

Usamodzielniliśmy nasze szkoły szybowcowe i mamy plan na restrukturyzację Głównego 

Ośrodka Badań Lotniczo Lekarskich.  Wszystko to spowodowało, że od dwóch lat nasza 

organizacja generuje nadwyżkę finansową pozwalającą na systematyczne redukowanie zysk 

poziomu zewnętrznego finansowania. 

Jesteśmy najbardziej utytułowanym związkiem sportowym w Polsce. W okresie mijającej 

kadencji nasi reprezentanci, w dziewięciu dyscyplinach sportu lotniczego zdobyli ponad 200 

medali. Mamy najbardziej utytułowanych na świecie szybowników, pilotów samolotowych 

oraz akrobatów szybowcowych. Nasi mikrolociarze i modelarze to również czołówka 

światowa. Po kilkunastu latach, udało się nam reaktywować jakże kosztochłonny sport 

śmigłowcowy. W klasyfikacji medalowej FAI za rok 2012 zajmujemy 4 miejsce. 

Minione cztery lata to również czas intensywnej pracy na rzecz General Aviation. Jesteśmy 

najbardziej aktywną organizacją w konsultacjach społecznych aktów prawnych regulujących 

lotnictwo w Polsce. Nasze zaangażowanie skutkuje przełomowymi zmianami zarówno w 

ustawie prawo lotnicze jak i w przepisach wykonawczych.  

Pragnę podkreślić, że powyższe cele osiągnęliśmy dzięki zaangażowaniu i współpracy 

licznego grona wolontariuszy. Osiąganie celów było możliwe dzięki bardzo dobrej pracy 

nielicznego już dziś grona pracowników Biura AP. Dziś wszystkim serdecznie dziękuję i 

składam najlepsze życzenia na dalsze lata aktywności.  

Włodzimierz Skalik 

Prezes AP  

 



Rozdział I 

Najważniejsze dokonania Aeroklubu Polskiego w minionym roku 

 

W roku 2013 działalność Aeroklubu Polskiego koncentrowała się dookoła zamknięcia 

trwającego ponad dwadzieścia lat procesu przekształcenia struktury naszej organizacji ze 

stowarzyszenia osób fizycznych do struktury polskiego związku sportowego jako związku 

osób prawnych. Tym samym działania nasze  obliczone były na dostosowanie Statutu 

Aeroklubu Polskiego do wymogów Ustawy Prawo o sporcie. Warto wspomnieć, że aby 

proces ostatecznie zakończyć Aeroklub Polski, w minionym roku odbył trzy Walne 

Zgromadzenia, podczas których przyjął uchwały dostosowujące strukturę AP do wymogów 

polskiego związku sportowego, zabezpieczył proces redukcji zadłużenia modernizując system 

składki członkowskiej i ostatecznie zmienił Statut. Ta nowa konstytucja naszej organizacji, 

zarejestrowana ostatecznie 6 listopada 2013 roku, zamieniła Aeroklub Polski w związek osób 

prawnych, którego członkami zwyczajnym stały się wszystkie dotychczasowe Aerokluby 

Regionalne. Konsekwencją tego była konieczność przygotowania procedury rejestracji 

Statutów byłych jednostek terenowych AP. Zarząd Aeroklubu Polskiego przygotował 

odpowiedni sposób postępowania i poprzez zasoby prawne aktywnie wspiera Aerokluby 

Regionalne w procesie, przejścia wszystkich wymogów formalnych, związanych ze 

opisywanymi powyżej zmianami. Dzięki temu do dnia dzisiejszego jedenaście Aeroklubów 

Regionalnych zarejestrowało własne Statuty w lokalnych Krajowych Rejestrach Sądowych. 

Pozostałe Aerokluby oczekują na decyzję KRS w tym zakresie. 

Obecnie Aeroklub Polski czyni starania by w nowelizowanej ustawie o sporcie znalazł się 

przepis nadający Aeroklubom Regionalnym status w pełni samodzielnych stowarzyszeń.  

Opisywane powyżej zmiany otworzyły jednocześnie drzwi dla innych organizacji 

zainteresowanych wejściem w struktury Aeroklubu Polskiego Od listopada 2013 roku do dnia 

dzisiejszego do naszej organizacji przystąpiło ponad 20 organizacji, z których największa 

liczy ponad 700 członków. Jest to dowód na to iż Aeroklub Polski otworzył się na inne 

organizacje, dla których sport lotniczy, w każdej z dziewięciu dyscyplin jest ważnym 

elementem działalności. 

Zestawienie członków zwyczajnych Aeroklubu Polskiego prezentuje poniższa tabela: 
 

Lp. Nazwa Członka Zwyczajnego Zadeklarowana liczba 
członków 

Liczba głosów na 
Kongresie AP 

1. Aeroklub Bałtycki Ziemi Kołobrzeskiej 16 1 

2. Aeroklub Białostocki 129 4 

3. Aeroklub Bezmiechowa 3 1 

4. Aeroklub Bielsko-Bialski 115 4 

5. Aeroklub Bieszczadzki 15 1 

6. Aeroklub Bydgoski 66 3 

7. Aeroklub Częstochowski 212 6 

8. Aeroklub Dolnośląski 15 1 

9. Aeroklub Elbląski 65 3 

10. Aeroklub Gdański 83 3 



11. Aeroklub Gliwicki 165 5 

12. Aeroklub Gorzowski 28 2 

13. Aeroklub Jarocin 28 2 

14. Aeroklub Jeleniogórski 94 3 

15. Aeroklub Kielecki 120 4 

16. Aeroklub Koszaliński 19 1 

17. Aeroklub Koniński 25 1 

18. Aeroklub Krainy Jezior 16 1 

19. Aeroklub Krakowski 168 5 

20. Aeroklub Kujawski 38 2 

21. Aeroklub Lubelski 183 5 

22. Aeroklub Leszczyński 113 4 

23. Aeroklub Łódzki 156 5 

24. Aeroklub Nowy Targ 67 3 

25. Aeroklub Nadwiślański 235 6 

26. Aeroklub Mielecki 28 2 

27. Aeroklub Opolski 41 2 

28. Aeroklub „Orląt” 105 4 

29. Aeroklub Ostrowski 156 5 

30. Aeroklub PLL „LOT” 98 3 

31. Aeroklub Podhalański 91 3 

32. Aeroklub Podkarpacki – Szkoła Lotnicza 87 3 

33. Aeroklub Politechniki Rzeszowskiej - - 

34. Aeroklub Pomorski 71 3 

35. Aeroklub Poznański 138 4 

36. Aeroklub Północnego Mazowsza 19 1 

37. Aeroklub Radomski 110 4 

38. Aeroklub ROW Rybnik 23 1 

39. Aeroklub Rzeszowski 16 1 

40. Aeroklub Słupski 27 2 

41. Aeroklub Stalowowolski 77 3 

42. Aeroklub Szczeciński 84 3 

43. Aeroklub Śląski 206 6 

44. Aeroklub Świdnik 45 2 

45. Aeroklub Tatrzański 65 3 

46. Aeroklub Warmińsko-Mazurski 141 4 

47. Aeroklub Warszawski 304 8 

48. Aeroklub Włocławski 68 3 

49. Aeroklub Wrocławski 96 3 

50. Aeroklub Zagłębia Miedziowego 52 3 

51. Aeroklub Ziemi Chełmskiej 24 1 

52. Aeroklub Ziemi Jarosławskiej 8 1 

53. Aeroklub Ziemi Lubuskiej 180 5 

54. Aeroklub Ziemi Mazowieckiej 75 3 

55. Aeroklub Ziemi Pilskiej 42 2 

56. Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej 71 3 

57. Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej 25 1 

58. Aeroklub Ziemi Zamojskiej 64 3 

59. WKS „Skrzydło” 17 1 

60. Stowarzyszenie Modelarzy Opolszczyzny 
„Feniks” 

21 1 

61. Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy 50 2 



Lotniczych 

62.  Wojskowy Klub Sportowy „Wawel” 25 1 

63. Leszczyńskie Stowarzyszenie 
Spadochroniarzy Feniks 

20 1 

64.  Stowarzyszenie Grupa Falcao 2 32 2 

65. Klub Modelarstwa Lotniczego i 
Kosmicznego Łaskiego Domu Kultury 

21 1 

66.  Aerotunel Sp. z o.o.  
Spółka komandytowo-akcyjna 

- 1 

67. Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe 752 8 

68. Klub Modelarski im. Eugeniusza Kujana w 
Wierzawicach 

20 1 

69.  Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych 18 1 

70. Leszczyński Klub Balonowy 17 1 

71. Młodzieżowe Towarzystwo Sportowo 
Rekreacyjne Sowiniec  

24 1 

72. Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe w 
Kwidzynie 

20 1 

73. Warszawski Klub Paralotniowy „TĘCZA” 21 1 

74. Stowarzyszenie Sportowe „UFO TEAM” 23 1 

75. Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
w Chrzanowie 

12 1 

76. Ośrodek Sportu i Rekreacji Suwałki 24 1 

77.  Świdnicki Klub Balonowy  15 1 

78.  Polskie Stowarzyszenie Lotniczo-
Spadochronowe „VELO” 

18 1 

79. Stowarzyszenie Sportowe Modelarzy 
Grudziądzkich 

23 1 

 
RAZEM: 

 

 
59841 

 

 
202 

 

Działalność majątkowa Aeroklubu Polskiego  

Po za kwestiami przekszatceniowymi w 2013 roku Zarząd AP starał się finalizować inne  

trwające procesy. Po rejestracji w listopadzie 2012 roku spółki Aero Partner sp. z o.o., która 

przejęła działalność związaną ze sprawami majątkowymi, w roku 2013 nastąpiło dynamiczne 

„wejście w rynek”. 

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 8 lutego 2013 r., przy czym 

faktyczną datą rozpoczęcia działalności gospodarczej był 1 marca 2013 r. W momencie 

rozpoczęcia działalności Spółka zatrudniała 3 osoby (umowy o charakterze 

cywilnoprawnym), tj. Dyrektora Zarządzającego oraz 2 osoby na stanowiskach 

specjalistycznych. Spółka na zasadzie umów cywilnoprawnych miała zapewnioną obsługę 

prawną, księgową i kadrową w ramach współpracy z Aeroklubem Polskim.  Ponadto Spółka 

posiada organy w postaci jednoosobowego Zarządu (Bohdan Włostowski) i trzyosobowej 

                                                           
1
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Rady Nadzorczej (Włodzimierz Skalik, Jarosław Szołtysek i Michał Lewczuk – członkowie 

Zarządu AP).  

Jednym z celów do których Spółka została powołana jest przeprowadzenie procesu 

przekształcenia lotnisk użytku wyłącznego w lotniska użytku publicznego o ograniczonej 

certyfikacji oraz do przejmowania zarządzania lotnisk do Aeroklubu Polskiego. Z uwagi na 

niewielkie zasoby administracyjne Spółki, proces przejmowania zarządzania lotniskami z 

Aeroklubu Polskiego będzie realizowany stopniowo, w pierwszej kolejności przekazywane 

będzie zarządzanie lotniskami przekształcanymi w lotniska użytku publicznego o 

ograniczonej certyfikacji. 

Niezależnie od formalnego przejmowania zarządzania lotniskami od Aeroklubu Polskiego, od 

początku działalności Spółka miała na celu faktyczne wykonywanie czynności 

zarządzającego. W dniu 1 lipca 2013 r. Aeroklub Polski zawarł ze Spółką umowę w pełni 

regulującą kwestię faktycznego wykonywania czynności związanych z funkcją 

zarządzającego lotniskami, co należy uznać za całkowite wyodrębnienie się Działu 

Lotniskowego z Aeroklubu Polskiego. Pod koniec 2013 roku nastąpiła zasadnicza zmiana 

kadrowa w postaci zmiany na stanowisku Dyrektora Zarządzającego. Od 1 listopada 2013 r. 

funkcję tę objął Mikołaj Doskocz, dotychczas zapewniający obsługę prawną Spółki. W 

związku z powyższym, zostały ograniczone koszty funkcjonowania Spółki. Warto podkreślić, 

że zmiana na stanowisku Dyrektora Zarządzającego przyczyniła się do zwiększenia dynamiki 

działania firmy. 

W ciągu 2013 r. spółka Aero Partner wykonywała za Aeroklub Polski wszystkie czynności 

związane z zarządzaniem lotniskami, ponadto w drugiej połowie roku zaangażowała się 

również w prace legislacyjne dotyczące aktów prawnych regulujących wymagania w 

odniesieniu do lotnisk, finansowania inwestycji na lotniskach oraz pozyskiwania funduszy na 

rozwój sieci lotnisk lokalnych. Jednym z priorytetów Spółki było przeprowadzenie procesu 

przekształcenia lotnisk użytku wyłącznego w lotniska użytku publicznego o ograniczonej 

certyfikacji. W tym celu przedstawiciele Spółki nawiązali ścisłą współpracę z 

poszczególnymi Aeroklubami Regionalnymi i samorządami. Większość projektów tego 

rodzaju weszła w pierwszą fazę realizacji, wobec czego zbliżamy się do składania pierwszych 

wniosków do Prezesa ULC. W tym celu odbyliśmy również szereg spotkań w ULC, 

wypracowując możliwie najkorzystniejsze warunki do przeprowadzenia całego procesu.  

W 2013 r. rozpoczęto prace nad konieczną aktualizacją dokumentacji rejestracyjnej pięciu 

podmiotów (4 z nich zlecono zewnętrznym podmiotom, 1 była przygotowana samodzielnie 

przez Spółkę). Z uwagi na fakt, że tylko dokumentacja przygotowywana przez Spółkę został 

ostatecznie zatwierdzona przez ULC, zapadła decyzja min. o skoncentrowaniu zasobów 

własnych  na przygotowywaniu dokumentacji rejestracyjnych i kierowaniu zleceń na 

zewnątrz tylko w „krytycznych” przypadkach, gdy wymagania czasowe nie pozwolą na 

przygotowanie ich zasobami wewnętrznymi Spółki. Po analizie zarówno potrzeb 

poszczególnych lotnisk jak i polityki Spółki, pod koniec roku zapadła decyzja o położeniu 

znacznego nacisku na przygotowania dokumentacji rejestracyjnych. Efektem tego jest 

wynegocjowanie zasad współpracy z jednym z przedsiębiorstw geodezyjnych, które będzie 

opracowywało podkłady mapowe, za cenę znacznie niższą od rynkowej, a w konsekwencji 



oferta skierowana do Aeroklubów Regionalnych dotycząca dokumentacji rejestracyjnych 

atrakcyjna cenowo. Na chwilę obecną mamy podpisane 2 umowy, kolejne są w 

zaawansowanych stadiach negocjacji. 

Ponadto spółka zaangażowała się w działalność informującą o nowych możliwościach 

rozwoju lotnisk lokalnych oraz szkolenia wymagane przez obowiązujące przepisy. Efektem 

tego były szkolenia organizowane w Spale, a także konferencje (Spała i Warszawa). 

Wszystko to spowodowało, iż pierwszy rok działalności spółki zamknął się zyskiem na 

poziomie 21.879,07 PLN. Wynik został osiągnięty dzięki poprawie efektywności pracy, 

zaangażowaniu całego zespołu i poszerzeniu oferty skierowanej do współpracujących ze 

Spółką podmiotów.  

W kontekście spraw majątkowych istotnym jest fakt, iż w 2013 roku Zarząd Aeroklubu 

Polskiego realizując uchwałę nr 6 z dnia 12 grudnia 2009 XXVI NWZD AP o przekazywaniu 

majątku Aeroklubom Regionalnym, podjął stosowne uchwały w pięciu przypadkach. Tym 

samym przedstawiciele Zarządu AP podpisali cztery akty notarialne, przekazujące majątek 

Aeroklubom Regionalnym, Były to w kolejności podpisywania: 

 Aeroklub Radomski  – 23 kwietnia 2013 

 Aeroklub Kujawski  – 12 listopada 2013 

 Aeroklub Słupski – 25 listopada 2013 

 Aeroklub Opolski  – 20 grudnia 2013 

Stan realizacji uchwały wspomnianej powyżej uchwały nr 6 z dnia 12 grudnia 2009 XXVI 

NWZD AP o przekazywaniu majątku Aeroklubom Regionalnym, prezentuje poniższa tabela: 

L.p. Nazwa Aeroklubu Stan realizacji marzec 2014 

1 A. Bielsko-Bialski   Zrealizowany 

2 A. Łódzki     Zrealizowany 

3 A. Stalowowolski   Zrealizowany 

4 A. Ziemi  Piotrkowskiej Zrealizowany 

5 A. Radomski   Zrealizowany 

6 A. Włocławski Zrealizowany. 

7 A. Słupski   Zrealizowany 

8 A. Kujawski Zrealizowany 

9 A. Opolski Zrealizowany 

11 A. Nadwiślański Treść aktu notarialnego w uzgodnieniu. 
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A. Podhalański   

A. Wrocławski   

A. Lubelski 

A. Jeleniogórski 

Wnioski o przekazanie prawa użytkowania, 

niemożliwe do realizacji gdyż dotyczą prawa, które 

jest niezbywalne 

 

Informacja finansowa  

Najważniejszym wydarzeniem mijającego okresu sprawozdawczego z punktu widzenia 

stabilności finansowej Aeroklubu Polskiego było niewątpliwie wprowadzenie gruntownej 

zmiany systemu składek członkowskich. W wyniku dostosowania struktury Aeroklubu 

Polskiego do wymogów ustawy Prawo o Sporcie przestał obowiązywać model 

odprowadzania składek przez indywidualnych członków za pośrednictwem aeroklubów 

regionalnych na rzecz składek płaconych bezpośrednio przez wszystkie sfederowane osoby 

prawne. Ponadto wprowadzono składkę członkowską dodatkową przeznaczoną wyłącznie na 

spłatę zadłużenia. Pozwoliło to nakreślić trzyletnią realną perspektywę spłaty zadłużenia 

Aeroklubu Polskiego, które obecnie finansowane jest w oparciu o pozyskany, w październiku 

2012 kredyt bankowy. Dodatkowo w połowie 2013 roku Biuro AP pozyskało kredyt 

obrotowy, który został wykorzystany na obniżenie kapitału zadłużenia. Dzięki takiej operacji, 

wysokość zadłużenia została pomniejszona o 250 000 zł, a Aeroklub Polski ponosił niższe 

koszty z tytułu obsługi długu. Co więcej, w wyniku działalności operacyjnej do końca lutego 

2014 roku, biuro dokonało dodatkowej spłaty kredytu, ponad umówiony z bankiem   

harmonogram w wysokości 371 087,78 zł. Było to możliwe dzięki kolejnej restrukturyzacji 

kosztów działalności biura AP jaka nastąpiła w 2013 roku oraz co najważniejsze wpływom z 

tytułu składki członkowskiej dodatkowej. Wysokość spłaty kapitału kredytu mogłaby być co 

najmniej dwukrotnie wyższa gdyby wszystkie Aerokluby Regionalne wywiązywały się 

terminowo względem Aeroklubu Polskiego z tytułu składek członkowskich i opłat za 

zarządzanie lotniskami. 

Zmiany wysokości kredytu AP w okresie sprawozdawczym 

stan na dzień 01.01.2013 -  1 997 687,78,- 

stan na dzień 28.02.2014 1 471 200,00,- 

łączną spłata w okresie 

01.01.2013-28.02.2014 526 487,78,- 

spłata ponad harmonogram 

wynikający z umowy z 

bankiem 371 087,78,- 

Wpływy ze składki 

członkowskiej dodatkowej do 

28 lutego 2014 92 567,00,- 

 



Aeroklub Polski od trzech lat jest Organizacją Pożytku Publicznego. Dzięki pozyskaniu tego 

statusu od 2012 roku przekazujemy 1% podatku dochodowego, który został przekazany 

naszej organizacji. Dwuletnie doświadczenie funkcjonowania tego systemu pokazuje iż 

wpływy rosną. Jest to również wyraz rosnącego zaufania do Aeroklubu Polskiego ze strony 

naszego środowiska. Dzięki wpływom z 1% możliwe jest dofinansowanie działalności 

sportowej: Aeroklubu Polskiego, Aeroklubów Regionalnych, Szkół Szybowcowych, 

Licencjonowanych Klubów Sportowych, licencjonowanych zawodników, kadrę narodową AP 

oraz regionalne kluby Seniorów Lotnictwa. 

Dzięki możliwościom jakie daje OPP w 2013 roku zebraliśmy łącznie 130 301,26 zł, a w 

okresie sprawozdawczym kwota ta wzrosła do 195 584,76 zł. Wszystkie kwoty, których 

darczyńcy określili jeden z powyższych celów szczegółowych zostały przekazane 

beneficjentom lub oczekują na przekazanie.  

Sprawozdanie finansowe Aeroklubu Polskiego kolejny rok z rzędu uzyskało pozytywną 

opinię Biegłego Rewidenta, które wraz z szczegółową informacją finansową znajduje się w 

załączonym do niniejszego opracowania sprawozdaniu finansowym. 

Działalność sportowa Aeroklubu Polskiego – Polskiego Związku Sportu Lotniczego 

Działalność sportowa Aeroklubu Polskiego w 2013 roku jest kluczowym elementem 

funkcjonowania naszej organizacji. W okresie sprawozdawczym prowadzona była w 9 

dyscyplinach sportu lotniczego w ramach których rozgrywane były zawody w następujących 

klasach i kategoriach: 

1. Akrobacja samolotowa i szybowcowa (klasa advanced, klasa unlimited)  

2. Sport balonowy  

3. Sport mikrolotowy  

 mikroloty klasyczne (samoloty ultralekkie jednomiejscowe –  RAL-1, samoloty 

ultralekkie dwumiejscowe – RAL-2, motolotnie dwumiejscowe –RWL-2, motolotnie 

jednomiejscowe – RWL-1) 

 motoparalotnie – PPG (PF-1 – start z nóg, jedna osoba, PF-2 – start z nóg, dwie osoby, 

PL-1 – wózki jednoosobowe, PL-2 – wózki dwuosobowe) 

4. Sport lotniowy - paralotniowy (przeloty) 

5. Sport samolotowy (latanie rajdowe, latanie nawigacyjne) 

6. Sport spadochronowy (konkurencje klasyczne, akrobacja zespołowa FS-4W, formacje na 

czaszach - canopy formation, pilotowanie na otwartych czaszach - canopy piloting) 

7. Sport szybowcowy (klasa club, klasa otwarta, klasa standard, klasa 15-metrowa, klasa  

18-metrowa, klasa światowa, wielomiejscowa 20 m) 

8. Sport śmigłowcowy  

9.   Sport modelarski (kategorie i klasy modeli uprawiane w Polsce – ponad 50 klas) 

 modele swobodnie latające F1 (klasy F1A, F1B, F1C, F1D, F1E, F1E/M, F1G, F1H, 

F1K, F1Q, F1N, F1L, F1P, F1S) 

 modele latające na uwięzi F2 (klasy F2A, F2B, F2C, F2D, F2A-rodeo, F2A/M, 

F2B/M) 

 modele zdalnie sterowane F3 (klasy F3A, F3B, F3C, F3F, F3J, F3K, F3P, F3J/M)  

 latające makiety samolotów F4 (klasy F4B, F4C, F4G, F4H) 



 modele z napędem elektrycznym F5(klasy F5B, F5D) 

 modele halowe zdalnie sterowane F6B 

 modele rakiet S (klasy S1A, S1B, S3A, S4A, S5B, S5C, S6A, S6A-kobiet, S7, S8D, 

S8E/P, S9A)  

 modele dla dzieci i młodzieży (latawce płaskie FLP, skrzynkowe FLS, akrobacyjne 

FLA, modele balonów na ogrzane powietrze FB) 

 

Sprawami związanymi z funkcjonowaniem działalności sportowej zajmowało się do 31 marca 

trzech, a od 1 kwietnia – dwóch etatowych pracowników Działu Sportu, we współpracy ze 

społecznymi Komisjami Specjalnościowymi oraz społecznymi trenerami poszczególnych 

sportów lotniczych. 

Funkcje trenerów w poszczególnych dyscyplinach w 2013 roku pełnili:  

 Stanisław Szczepanowski –  akrobacja samolotowa   

 Jerzy Makula – akrobacja szybowcowa  

 Paweł Bamberski – sport balonowy i sterowcowy 

 Alan Don – sport lotniowy  

 Alojzy Dernbach i Anna Tatarczuk – mikroloty klasyczne  

 Adam Paska – sport motoparalotniowy  

 Jerzy Boniecki – modelarstwo lotnicze i kosmiczne 

 Paweł Kumorek – sport paralotniowy 

 Andrzej Osowski (do 21.05.2013) – sport samolotowy  

 Andrzej Lamach – sport spadochronowy 

 Jacek Dankowski – sport szybowcowy - seniorzy  

 Przemysław Piekarski – sport szybowcowy - juniorzy  

 Marcin Szamborski – sport śmigłowcowy 

Finansowanie działalności sportowej 

 

Działalność sportowa w 72,13% (tj. 2 431 107,85 zł) finansowana była przez Ministerstwo 

Sportu i Turystyki. Pozostałe – 27,87% (tj. 939457,68 zł) to głównie środki zawodników KN, 

Komisji Specjalnościowych AP oraz samorządów lokalnych (pozyskane przez kluby 

organizujące imprezy). Dodatkowe wsparcie finansowe na realizację działalności sportowej 

Aeroklub Polski pozyskał od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.  

W ramach dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki zostały zrealizowane: 

1. Umowa z dnia 28.03.2013 Nr 2013/0097/1108/UDot/1/DSW  - 2 405 582,45 zł 

- środki budżetu państwa  - Departament Sportu Wyczynowego zostały przeznaczone na 

przygotowanie i przeprowadzenie: 

 15 zgrupowań i konsultacji przygotowujących członków Kadry Narodowej  

i Reprezentantów do startu  w najważniejszych imprezach sezonu 2013; 

 1 trening zagraniczny; 

 32 imprezy Mistrzostw Polski; 

 16 zawodów ogólnopolskich; 

 13 Mistrzostw Świata; 

 14 Mistrzostw Europy; 



 4 akcje doszkalające dla kadry szkoleniowej (sędziów i instruktorów). 

 udział w Konferencji Generalnej FAI; 

 składki do organizacji międzynarodowych (Międzynarodowa Federacja Lotnicza 

 Europejska Organizacja Sportów Powietrznych). 

 ubezpieczenie oraz bieżące naprawy samolotów i szybowców będących w dyspozycji 

Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego; 

 ubezpieczenie 378 członków Kadry Narodowej.     

 stypendia dla 30 zawodników                                                                                                                                      

2. Umowa z dnia 19.07.2013r. Nr 2013/0404/0001/Sub.B/DS-SWD/5/MB – 9 390,00 zł 

- środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na sport wszystkich dzieci zostały przeznaczone 

na przygotowanie i przeprowadzenie: 

 Mistrzostw Polski latawców dla młodzików 

 Mistrzostw Polski modeli szybowców halowych dla młodzików i juniorów 

 

3. 11 odrębnych Umów na dofinansowanie udziału delegatów AP w konferencjach 

Międzynarodowych Komisji Specjalnościowych – na łączną kwotę 16 135,40 zł 

- środki budżetu państwa - Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej zostały 

przeznaczone na dofinansowanie delegatów AP na: 

 Konferencja Międzynarodowej Komisji Balonowej (CIA) 

 Konferencja Międzynarodowej Komisji Lotniowo-Paralotniowej (CIVL) 

 Konferencja Międzynarodowej Komisji Szybowcowej (IGC)  

 Kongres Europejskiej Unii Szybowcowej (EGU) 

 Konferencja Międzynarodowej Komisji Wiropłatów (CIG) 

 Konferencja Międzynarodowej Komisji Mikrolotowej (CIMA) 

 Posiedzenie Biura Międzynarodowej Komisji Modelarstwa Lotniczego 

Kosmicznego (CIAM) 

 Konferencja Międzynarodowej Komisji Akrobacji Lotniczej (CIVA) 

 Konferencja Międzynarodowej Komisji Lotnictwa Ogólnego (GAC) 

 

Zestawienie licencji oraz zawodników kadry narodowej AP 

 

W roku 2013 Aeroklub Polski wydał 1 389 licencji sportowych FAI oraz 183 licencje klubu 

sportowego 69 klubom (45 aeroklubom regionalnym i 24 klubom – stowarzyszeniom 

będącym do 6 listopada 2013 członkami wspierającymi AP). 

Na podstawie wyników sportowych osiągniętych w roku 2012, zgodnie z Regulaminem 

Powoływania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego Zarząd Aeroklubu Polskiego 

zatwierdził 387 zawodników do Kadry Narodowej w sporcie lotniczym. 

 

Zestawienie ilościowe licencji sportowych FAI, licencji klubu sportowego oraz członków KN  

w poszczególnych sportach w latach 2012-2013, prezentuje poniższa tabela: 

 



 

Licencje 

sportowe FAI 

Licencje klubu 

sportowego 

Zawodnicy  

Kadry Narodowej 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Akrobacja lotnicza 32 44 11 17 22 31 

Sport Balonowy i Sterowcowy 49 54 14 17 14 13 

Sport Lotniowy i Paralotniowy 62 97 7 6 13 13 

Sport Mikrolotowy 50 57 10 11 43 50 

Modelarstwo Lotnicze i 

Kosmiczne 
579 583 48 47 120 144 

Sport Samolotowy 74 96 24 26 24 37 

Sport Spadochronowy 162 136 14 14 21 40 

Sport Szybowcowy 275 321 44 43 43 46 

Sport Śmigłowcowy 7 4 2 2 6 4 

Razem: 1290 1392 174 183 306 387 

 

Podsumowanie wyników sportowych w 2013 roku 

 

Dla polskich lotników rok 2013 to czas spektakularnych osiągnięć na sportowej arenie 

Europejskiej i światowej. W 2013 roku, na koncie, naszych zawodników znalazły się 62 

medale. Dla porównania, w poprzednich latach Reprezentacje Polski w sportach lotniczych 

wywalczyły: w roku 2012 – 35, w roku 2011 – 48, a w roku 2010 – 55 medali i tak przez 

ostatnich dziesięć lat ostateczny – bardzo dobry roczny rezultat to średnio 45 medali. 

 

W 2013 roku reprezentanci Aeroklubu Polskiego zdobyli:  

 22 medale w mistrzostwach świata, w tym: 11 złotych, 5 srebrnych i 6 brązowych 

o indywidualnie 16 medali (8 złotych, 3 srebrne i 5 brązowych)  

o drużynowo 6 medali (3 złote, 2 srebrne i 1 brązowy) 

 33 medale w mistrzostwach Europy w tym: 9 złotych, 11 srebrnych i 13 brązowych 

o indywidualnie 20 medali (6 złotych, 7 srebrnych i 7 brązowych) 

o drużynowo 13 medali (3 złote, 4 srebrne i 6 brązowych) 

 7 medali w Pucharach Świata, w tym: 2 złote, 1 srebrny i 4 brązowe 

 

Szczegółowe zestawienie w podziale na poszczególne dyscypliny sportu lotniczego 

prezentuje poniższa tabela: 

 



Sport  
Mistrzostwa 

Świata 

Mistrzostwa 

Europy 

Puchar 

Świata 
Razem 

Akrobacja lotnicza 4 - - 4 

Sport Balonowy i Sterowcowy - - - - 

Sport Lotniowy i Paralotniowy 1 - 1 2 

Sport Mikrolotowy 5 1 - 6 

Modelarstwo Lotnicze i 

Kosmiczne 
2 20 5 

27 

Sport Samolotowy 8 4 - 12 

Sport Spadochronowy - 2 1 3 

Sport Szybowcowy 2 6 - 8 

Sport Śmigłowcowy - - - - 

Ogółem: 22 33 7 62 

 

Znakomite wyniki polskich szybowników w mistrzostwach najwyższej rangi umożliwiły 

awans Polski z drugiego na pierwsze miejsce w klasyfikacji zespołowej w światowym 

rankingu pilotów szybowcowych FAI, w którym notowanych jest 39 krajów. Drugie miejsce 

zajmują Niemcy, a trzecie Francja. W klasyfikacji indywidualnej wśród 5336 pilotów z 

całego świata pierwsze miejsce zajmuje Zbigniew Nieradka a drugie Sebastian Kawa. Min. te 

wyniki, a także pozycje medalowe wszystkich polskich pilotów sprawiły, że w nieoficjalnym 

rankingu wyników sportowych FAI, Polska zajmuje czwarte miejsce, przed Francją, Rosją i 

Stanami Zjednoczonymi. 

 

Nagrody i wyróżnienia 

 

W roku 2013 Międzynarodowa Federacja Lotnicza FAI ogłosiła listę zasłużonych pilotów  

i działaczy lotniczych, którym Kapituła przyznała Wyróżnienia FAI za działalność  

i osiągnięcia w roku 2012. Pośród uhonorowanych Dyplomem Paula Tissandiera znalazło się 

także dwóch Polaków – Wiktor Sznurowski oraz Jerzy Kolasiński. Dyplom ten jest nadawany 

przez FAI osobom prywatnym w dowód uznania za zaangażowanie w rozwój lotnictwa 

sportowego, pracę, inicjatywę w działaniu i poświęcenie. 

Dodatkowo Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2013 

roku o nadaniu orderów i odznaczeń – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 

został odznaczony polski szybownik – Sebastian Kawa. Prezydent Bronisław Komorowski 

nadał to odznaczenie Sebastianowi za wybitne osiągnięcia sportowe i działalność na rzecz 

rozwoju i upowszechniania sportu. 



Działalność Szkoleniowa i BL w 2013 roku 

 
W okresie sprawozdawczym działalnością związaną z szkoleniem i bezpieczeństwem 

lotniczym zajmował się Kierownik Działu Szkolenia i Bezpieczeństwa Lotniczego (Szef 

Szkolenia AP). Na stanowisku  tym zatrudniony był Ryszard Michalski 

 

Podstawowe zadania i działalność Szefa Szkolenia AP 

 

Podstawową działalnością Szefa Szkolenia AP było utrzymanie ciągłości i poprawności 

szkoleń lotniczych w Organizacjach Szkolenia Lotniczego aeroklubów regionalnych i szkół 

szybowcowych,  korzystających z dokumentacji szkoleniowo-operacyjnej Aeroklubu 

Polskiego w tym: 

-  opracowywanie i zatwierdzanie zmian do istniejących dokumentów szkoleniowo-

operacyjnych wynikłych z propozycji kadry szkoleniowej oraz ze zmian w przepisach 

lotniczych ( 2 zmiany aktualizacyjne - Program Szkolenia Szybowcowego, Program 

Szkolenia Samolotowego PPL );  

- opracowywanie i zatwierdzanie nowego Programu szkolenia w Akrobacji Samolotowej; 

-  opracowywania nowych dokumentów operacyjnych i szkoleniowych wg przepisów PART, 

prowadzanie procesu wstępnych uzgadniań ich treści  w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w 

tym: Instrukcja Operacyjna ATO, Instrukcja Szkolenia ATO, Załączniki do Instrukcji 

Szkolenia – Programy Szkolenia do: licencji PPL(A), do licencji LAPL(A), w Lotach 

Nocnych, na nowym wariancie samolotu, w Holowaniu Szybowców, w Holowaniu 

Banerów, w Akrobacji Samolotowej, licencji SPL/LAPL(S), 

- udział w pracach zespołów opracowujących i konsultujących zmiany do Prawa Lotniczego 

i przepisów wykonawczych (loty akrobacyjne, pokazy lotnicze, świadectwa kwalifikacji, 

licencjonowanie, osłona meteorologiczna, egzaminowanie, badania lotniczo-lekarskie, 

itd.);  

-  działania związane z wprowadzeniem przepisów PART FCL;  

-  prowadzenie nadzoru merytorycznego i kontroli wiadomości i umiejętności w tym szkoleń 

metodyczno-zawodowych dla osób pełniących nadzór operacyjny i szkoleniowy w 

aeroklubach regionalnych i szkołach (2 spotkania – wiosna i jesień w COS Spała) ; 

- przeprowadzanie doraźnych kontroli jakości szkoleń lotniczych w wybranych 

organizacjach szkolenia, wykorzystującej dokumentację szkolenia lotniczego Aeroklubu 

Polskiego (GSS ŻAR, Łódź, PLL LOT, CSS Leszno); 

- konsultacje i pomoc merytoryczna Szefom Szkolenia  i personelowi lotniczemu AR. 

 

Inne zadania Szefa Szkolenia AP 

 

-  współpraca z PAŻP w zakresie opracowywania i konsultacji zmian w polskiej przestrzeni 

powietrznej; 

-  ewidencja zużytego paliwa bez podatku akcyzowego dla samolotów AP; 

- prowadzenie rejestru, przedłużanie i nadawanie upoważnień operatora wyciągarki 

szybowców; 

-  nadzorem nad eksploatacją sprzętu lotniczego i jego remontami (remont silnika C 152); 



- współpraca z MON w zakresie promocji obronności, działalności obrony cywilnej i 

szkoleń lotniczych; 

-  udział w charakterze koordynatora strony podgrywającej w Ćwiczeniach RENEGATE 

13/I i KAPER 13/I i Ćwiczeniach RENEGATE /KAPER 13/II;   

-  współpraca z CSS Leszno w zakresie odnowienia certyfikatów po usamodzielnieniu się 

szkoły;  

-  organizacja i przeprowadzenie części cywilnej  pokazów lotniczych AIR SHOW 2013; 

- wspieraniem pozostałych działów BZ AP w zakresie działalności lotniczej (dział sportu, 

lotniskowy, księgowość, obsługa walnych zgromadzeń); 

- zastępowanie w razie zaistnienia potrzeby Sekretarza Generalnego; 

- innymi zagadnieniami wynikającymi z potrzeb związanych z wykonywaniem operacji 

lotniczych. 

 

Bezpieczeństwo lotnicze w Aeroklubie Polskim w 2013 roku 

 

W okresie roku 2013 Szef Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa lotniczego zajmował się: 

- prowadzenia bieżącej analizy zaistniałych incydentów i wypadków lotniczych; 

- przekazywaniem do aeroklubów informacji o szczególnych zaistniałych przypadkach w 

celach profilaktyki; 

-  udział w opracowywaniu materiałów doradczych dotyczących bezpieczeństwa 

działalności lotniczej; 

-  współpracą z Państwową Komisja Badania Wypadków Lotniczych. 

 

Bohdan Włostowski; sekretarz generalny Aeroklubu Polskiego 

Katarzyna Schweda, główna księgowa AP 

Mikołaj Doskocz; dyrektor zarządzający Aero Partner Sp. z o.o. 

Barbara Dobrowolska; z-ca dyrektora sportowego AP 

Ryszard Michalski; szef szkolenia AP 

 

Rozdział II Informacja o działalności wydzielonych jednostek AP 

 
Gó rska Szkóła Szybówcówa „Ż ar” w 
Międzybródziu Ż ywieckim 

Sprawy organizacyjne 

 

W roku 2013 sprawy organizacyjne w Górskiej Szkole Szybowcowej Aeroklubu Polskiego 

„Żar” (GSS AP Żar) stanowiły poważny problem mający również negatywny wpływ na 

działalność operacyjną. W dniu 23.02.2013 złożył rezygnację Przewodniczący Rady Szkoły 

Tomasz Kawa, paraliżując tym samym pracę Rady. Będąc przedstawicielem środowiska 



lokalnego, które nie ukonstytuowało się w ramach Zgromadzenia Donatorów, środowisko to 

nie miało formalnej możliwości powołania swojego nowego przedstawiciela do Rady Szkoły. 

Wobec tego Rada Szkoły podjęła decyzję o dokooptowaniu szóstego członka, aby zapewnić 

normalne funkcjonowanie Rady. 

 

Ze smutkiem należy odnotować fakt próby wrogiego przejęcia kontroli nad GSS AP Żar. W 

dniu 25.02.2013, dwa dni po rezygnacji Tomasza Kawy, grupa sześciu osób, w tym sam 

Tomasz Kawa, jeden z członków Rady oraz Prezes Zarządu GSS, przeprowadziła bez 

żadnych podstaw prawnych oraz bez poinformowania wszystkich zainteresowanych osób 

posiedzenie Zgromadzenia Donatorów GSS AP Żar, które podjęło uchwały o zmianie 

przedstawicieli środowiska lokalnego w Radzie Szkoły, które następnego dnia zostały 

zgłoszone do KRS przez Prezesa Bogdana Drendę bez poinformowania członków Rady. 

Nielegalność tego Zgromadzenia Donatorów stwierdziła po zbadaniu sprawy Komisja 

Rewizyjna AP w stanowisku z dnia 9.03.2013, jednocześnie potwierdzając prawidłowość 

przeprowadzonego uzupełnienia składu Rady. Zmiany w KRS dokonane przez samozwańcze 

Zgromadzenie Donatorów zostały skorygowane dopiero w grudniu 2013, między innymi z 

powodu fałszywych informacji przekazywanych do KRS w tej sprawie. 

 

Rada Szkoły, w uzupełnionym składzie na posiedzeniu w dniu 16.03.2013, w związku z 

przyjęciem raportu z kontroli realizacji i rozliczenia dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego w roku 2011 i stwierdzonymi tam nieprawidłowościami, podjęła 

decyzję o odwołaniu Bogdana Drendy z funkcji Prezesa Zarządu. Jednocześnie Rada 

oddelegowała członka Rady Wojciecha Kosa do wykonywania czynności członka zarządu do 

czasu powołania Prezesa wybranego w drodze konkursu. Bogdan Drenda odmówił 

przekazania obowiązków Prezesa argumentując, że w KRS jest cały czas ujawniony jako 

Prezes, i nadal bez umocowania prawnego kierował działalnością Szkoły do grudnia 2013, 

kiedy został wykreślony w KRS z funkcji Prezesa. Również wtedy odmówił przekazania 

obowiązków, jednak w tym momencie Rada Szkoły podjęła decyzję o odsunięciu go od 

prowadzenia spraw Szkoły. Ostatecznie Rada Szkoły rozwiązała umowę o pracę z Bogdanem 

Drendą w dniu 28.02.2014.  

 

W grudniu 2013 Rada Szkoły ogłosiła konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu. Spośród 105 

otrzymanych ofert wybrano 11 kandydatur. Ostatecznie Rada Szkoły w dniu 25.01.2014 

powołała na Prezesa Zarządu Adama Michałowskiego, byłego Prezesa Zakładów Lotniczych 

3Xtrim, dyrektora Aeroklubu ROW w Rybniku, utytułowanego zawodnika w akrobacji 

szybowcowej i samolotowej. 

 

Praktycznie przez cały okres sprawozdawczy sprawami Szkoły faktycznie kierował Bogdan 

Drenda, pomimo jego odwołania z funkcji Prezesa w dniu 16.03.2013. Dopiero w dniu 

14.12.2013 kierowanie Szkołą przejął Wojciech Kos, formalnie oddelegowany do 

wykonywania czynności członka zarządu w dniu 16.03.2013. Ta dwuwładza, z powodu 

destrukcyjnych działań Bogdana Drendy, naraziła między innymi GSS AP Żar oraz inne 

aerokluby województwa śląskiego na możliwość utraty dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w 

roku 2013.  

 

Przez cały ten okres Bogdan Drenda odmawiał przekazywania członkom Rady jakichkolwiek 

informacji na temat bieżącej działalności Szkoły, w związku z tym Rada Szkoły miała 

ograniczone możliwości wykonywania swoich funkcji nadzorczych. Z tego powodu Rada 

Szkoły nie była w stanie przygotować pełnego sprawozdania z działalności Szkoły za rok 

2012 na WZDAP w dniu 20.04.2013, które to sprawozdanie nie zostało przyjęte.  

 



W roku 2013 Rada Szkoły odbyła trzy posiedzenia w dniach 2 marca, 16 marca oraz 14 

grudnia. W skład Rady Szkoły wchodziły następujące osoby: 

1. Marcin Prusaczyk  Przewodniczący od 2.03.2013, przedstawiciel Zarządu AP  

2. Wojciech Kos  Zastępca Przewodniczącego od 2.03.2013, przedstawiciel  

 środowiska lokalnego  

3. Przemysław Łośko  Sekretarz od 2.03.2013, dokooptowany w miejsce Tomasza Kawy 

4. Piotr Pawłowski przedstawiciel Zarządu AP 

5. Tomasz Kawa  Przewodniczący do 23.02.2013, przedstawiciel środowiska  

 lokalnego 

6. Leszek Ligęza  przedstawiciel Komisji Szybowcowej AP 

7. Romuald Chruściel przedstawiciel Komisji Szybowcowej AP 

 

W dniu 26.02.2014, na podstawie Regulaminu GSS AP Żar zmienionego na I Kongresie AP 

który odbył się 1.02.2014, powołany został nowy pięcioosobowy skład Rady Szkoły: 

1. Marcin Prusaczyk  Przewodniczący, przedstawiciel Zarządu AP  

2. Wojciech Kos  Zastępca Przewodniczącego, przedstawiciel Komisji Szybowcowej  

 AP  

3. Przemysław Łośko  Sekretarz, przedstawiciel Zarządu AP 

4. Piotr Pawłowski przedstawiciel Komisji Szybowcowej AP  

5. Paweł Kos przedstawiciel Zarządu AP 

 

W roku 2013 w szkole zatrudnionych było 20 pracowników, z czego 2 osoby na umowy 

doraźnie: 2 osoby w administracji, 8 osób w hotelu, 5 osób w gastronomii, oraz 5 osób w 

dziale lotniczym. 

 

Działalność lotnicza 

 

W sezonie 2013 szybowce własne i użytkowane przez Szkołę (łącznie 17 szybowców) 

wylatały 2343 godzin (2491) – liczba w nawiasie to dane za rok 2012. Ogółem na lotnisku 

Żar wylatano na szybowcach łącznie 3102 godzin (3534) oraz wykonano 2486 startów 

szybowcowych (2910). Utrzymano poziom nalotu na szybowcach własnych jednak 

zanotowano znaczny spadek nalotu obcych szybowców na lotnisku Żar do 783 godzin (1193) 

oraz nalotu szybowców Szkoły poza lotniskiem Żar do 74 godzin (214). 

 

Na samolotach własnych i użytkowanych przez Szkołę (łącznie 4 samoloty) wylatano 249 

godzin (277) w 2420 operacjach (2841). Łącznie na samolotach holujących wylatano 228 

godzin (282) w 2619 operacjach (3004).  

 

Średnia długość lotu szybowca wyniosła 1h05’, a dla poszczególnych typów:  Puchacz - 35’, 

Pirat - 1h30’, Junior - 1h29’, Jantar - 2h16’. Najwięcej godzin wylatał Junior SP-3313 – 288 

godzin, w 2012 roku Puchacz SP-3406 wylatał 322 godziny. Zanotowany znaczny spadek 

nalotu własnych samolotów holujących do 181 godzin (257) i wzrost wykorzystania obcych 

holówek, wzrost do 68 godzin (20), zwłaszcza jednego samolotu Dynamic.   

 

W roku 2013 na Żarze latało 341 pilotów (327). Podstawowo wyszkolono 1 pilota (4) i 

uzyskano 2 licencje SPL (3). Uzyskano ogółem 62 uprawnień szybowcowych (90), w tym: 

nowy typ 25 (46), nowy rodzaj startu hol 3 (9), loty termiczne 5 (5), loty żaglowe 30 (30). 

Uzyskano 13 uprawnień samolotowych (5), w tym na nowy typ 12 (4) i holowanie 1 (1). 

 

W roku 2013 flotę Szkoły stanowiło 17 szybowców, z czego 3 dzierżawione od prywatny 

właścicieli: 3 Puchacze, 5 Piratów, Cobra, PW-5, 2 Juniory, 4 Jantary std, Jantar 2B. Flotę 



samolotów stanowiły 3 własne samoloty Jak 12M (jeden w konserwacji) oraz dzierżawiony 

samolot Piper PA-25 Pawnee.  

   

 
 

 
 

 
 

 

 

(*) W kategorii Junior 

również Cobra i PW-5 



Szkoła zorganizowała lub współorganizowała następujące imprezy, obozy i szkolenia: 

 XII, XIII Edycja Szkoły Meteorologii Lotniczej, 20-24.04, 30.11-4.12 

 XIII Zawody o Puchar Euroregionu Beskidy (klasa Club), 27.04-5.05, 12 uczestników, 2 

konkurencje (nierozegrane), 27 lotów, 75 godzin nalotu, 1760 km 

 Obóz przelotowy, 22-30.06, 10 uczestników 

 Szybowcowe Zawody Grand Prix (klasa 18m), 26.07-4.08, 11 uczestników w tym 3 

zagranicznych, rozegrano 7 konkurencji, 65 lotów, 220 godzin nalotu, 12.935 km  

 XIII Międzynarodowy Piknik Modelarski, 12-14.07 

 Spotkanie sympatyków GSS AP, 20-22.09 

 Obóz Żaglowo-Falowy GSS-KSS "ŻAR 2013”, I turnus 19-27.10, II turnus 2-11.11. 

Łącznie 70 uczestników, 40 instruktorów, 64 szybowce, 1167 godzin nalotu 

szybowcowego w 678 lotach, 66 godzin nalotu samolotów holujących 

 

Działalność hotelowa 

 

W roku 2013 działalność hotelowa osiągnęła najsłabsze wyniku od kilku lat. Łączna liczba 

sprzedanych noclegów spadła o 10% do 8406 (9228 w roku 2012) co dało średnioroczne 

obłożenie na poziomie 31,9%. Jednocześnie zanotowano spadek średniej ceny za nocleg do 

39,3 PLN (41,0 PLN w roku 2012).  

 

  

 
 

Finanse 

 

Wyniki Szkoły w roku 2013 były zbliżone do wyników w roku poprzednim (na podstawie 

wstępnego zamknięcia roku finansowego). Przychody wyniosły 1,98 mln PLN (1,98 mln w 

roku 2012) przy zysku netto w wysokości 70 tys. PLN (13 tys. w roku 2012), który należy 

skorygować o kwotę 26 tys. PLN stanowiąca nadwyżkę w projekcie Everest Gliding jedynie 

administrowany przez GSS AP Żar.    

 

 

 

 



PLN tys. Przychód Udział Wynik Marża 

Lotnicza 478 24% -70 -15% 

Hotelowa 330 17% 4 1% 

Gastronomiczna 608 31% -67 -11% 

Parkingowa 245 12% 200 81% 

Pozostała 315 16% 184 58% 

Administracja 0 0% -179 -100% 

Razem 1 977 100% 71 4% 

 

Największy udział w przychodach mają działalność gastronomiczna 608 tys. PLN (655 tys.) i 

lotnicza 478 tys. PLN (470 tys.) stanowiące łącznie 55% wszystkich przychodów. Obie te 

działalności są jednocześnie deficytowe przynosząc łączną stratę w wysokości 137 tys. PLN. 

Należy zaznaczyć, że działalność gastronomiczna nie jest obciążana kosztami dzierżawy 

lokalu. Dochodowe są działalność parkingowa 200 tys. PLN (196 tys.) oraz działalność 

pozostała związana głównie z przychodami z wynajmu nieruchomości 186 tys. (176 tys). 

Działalność hotelowa przyniosła marginalny zysk 4 tys. PLN (18 tys.). Wszystkie te wyniki 

należy dodatkowo obciążyć kosztami administracji wynoszącymi 179 tys. PLN (223 tys.), na 

przykład stosując alokację proporcjonalną do przychodów.      

 

   
 

   
 

W roku 2013 przeprowadzono modernizacje, remonty oraz zakupy sprzętu na łączną kwotę 

55.551 PLN, głównie na prace remontowe w hotelu. 

 

Sytuacja płynnościowa GSS AP Żar na koniec roku 2013 wykazywała deficyt w wysokości 

130.758 PLN i przedstawiała się następująco:  

 Zobowiązania:  197.982 PLN, w tym zobowiązania budżetowe 119.597 PLN 

 Należności:  63.058 PLN 

 Środki pieniężne: 4.166 PLN 

 



W związku zagrożeniem utraty płynności i niemożliwością ubiegania się o kredyt obrotowy w 

banku ze względu na znaczące przeterminowane zobowiązania do budżetu, Zarząd Szkoły 

zwrócił się w marcu 2014 roku do środowiska lotniczego o udzielenie pożyczek w celu spłaty 

zobowiązań budżetowych i finansowania bieżącej działalności.  
  

 

 

 Marcin Prusaczyk, przewodniczący Rady CSS 

 

 

Centralna Szkóła Szybówcówa 
Aeróklubu Pólskiegó w Lesznie  

Kluczowym wręcz historycznym wydarzeniem które miało miejsce w Centralnej Szkole 

Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w okresie sprawozdawczym, było podpisanie w dniu 30 

grudnia 2013 roku Aktu Notarialnego. Tym samym nastąpiło faktyczne uruchomienie, 

oczekującej od 2010 roku w gotowości, samodzielnej jednostki Aeroklubu Polskiego – osoby 

prawnej Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego, która od dnia 1 czerwca 2011 

r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000387892. Z chwilą 

wpisu do KRS, CSS w Lesznie nabyło pełną samodzielność w sferze stosunków majątkowych 

i możliwości samodzielnego występowania w obrocie cywilnoprawnym. Tym samym CSS 

stała się prawnie odrębnym podmiotem posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych 

i zdolność sądową oraz możliwość posiadania własnego majątku. Sam majątek został CSS 

przekazany przez Aeroklub Polski właśnie 30 grudnia 2013 roku, kiedy to wyodrębniona 

została zorganizowana część przedsiębiorstwa Aeroklubu Polskiego, obejmująca zespół  

składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością gospodarczą i 

statutową CSS, która została przekazana Centralnej Szkole Szybowcowej Aeroklubu 

Polskiego z siedzibą w Lesznie. 

Przez niemal cały rok 2013, równolegle z wpisaną do KRS CSS w Lesznie funkcjonowała 

CSS w dotychczasowej formie, jako jednostka organizacyjna AP.  Jednostka pozostająca pod 

kontrolą i nadzorem Rady CSS nie posiadała majątku i nie była stroną żadnych stosunków 

prawnych. Stan ten uległ zmianie w przedostatnim dniu roku 2013, kiedy nastąpił opisany 

powyżej fakt historyczny. Tym samym od dnia 31 grudnia 2013 r. Centralna Szkoła 

Szybowcowa w Lesznie w sposób rzeczywisty rozpoczęła swoją działalność w strukturze 

kontrolowanej przez Radę Szkoły.  

W okresie sprawozdawczym nie ulegał zmianie skład organów władz CSS Leszno 

ukształtowany wpisem do KRS z dnia 22 grudnia 2011 r. Zarząd CSS Leszno stanowił Prezes 

Włodzimierz Głodek, a Rada CSS Leszno funkcjonowała w następującym składzie: 

 

Dominik Hunek  - Przewodniczący 

Marek Szumski  - Viceprzewodniczący 

Tomasz Krok   - Sekretarz 

Tomasz Malepszy - Prezydent Leszna 



Marek Lorych  - Wójt Święciechowy 

Michał Bobowiec 

Stanisław Malinowski 

Mariusz Poźniak. 

 

Dla porządku należy podać, że w momencie tworzenia niniejszego dokumentu, na skutek 

zmian Regulaminu CSS Leszno, przekształceniu uległ również skład Rady Szkoły. Aktualnie 

Rada pracuje w następującym zestawieniu osobowym: 

 

Dominik Hunek  - Przewodniczący reprezentujący Zarząd AP 

Marek Szumski  - Viceprzewodniczący reprezentujący Komisję Szybowcową 

Jarosław Kajoch  - Sekretarz reprezentujący Komisję Szybowcową 

Jerzy Kolasiński - Członek Rady reprezentujący Zarząd AP 

Bohdan Włostowski - Członek Rady reprezentujący Zarząd AP 

 

 

Ponieważ w roku 2013 CSS AP wpisana do KRS nie prowadziła żadnej działalności 

(prowadziła tą działalność CSS pozostająca pod kontrolą Zarządu AP), szczegóły finansowe 

działalności Szkoły ujęte są w sprawozdaniu Aeroklubu Polskiego, którego częścią w 

ubiegłym roku Szkoła pozostawała. Informacyjnie należy dodać, że aktualnie Rada 

przygotowuje Raport Otwarcia przedstawiający stan Szkoły po przejęciu odpowiedzialności 

za jej działania i uwzględniający cele krótko i długoterminowe.  

 

DZIAŁALNOŚĆ  SZKOLENIOWA 

 

W 2013 r. kontynuowaliśmy szkolenia w systemie obozowym z zapisami na konkretny termin 

w celu wykonania określonych zadań. Taka organizacja pozwala lepiej  zarządzać procesem 

szkolenia, pracą instruktorów i wykorzystaniem sprzętu. 

 

Działalność szybowcowa 

 

W 2013 r. w CSS loty na szybowcach wykonywało ponad 110 pilotów i uczniów. Wykonano 

na szybowcach 5224 lotów w ogólnym czasie 1991 godzin , w tym na szybowcach obcych 

wylatano 471 godz. W ogólnej liczbie startów – za wyciągarką wykonano 2578 startów. Od 

podstaw wyszkolono - 31 uczniów Do licencji PL(G) szkolono – 8 uczniów. 

Uzyskano ogółem 101 uprawnień, w tym: 

a) nowy typ – 59 

b) nowy start – hol -22, wyciągarka – 18 

c) termika – 5 

d) akrobacja n. - 2 

 

Jak co roku organizowaliśmy obozy szkoleniowe i treningowe dla kadry juniorów i uczniów-

pilotów z całego kraju. W trakcje obozu zorganizowano odprawy szkoleniowe z udziałem 



doświadczonych instruktorów którzy proponowali trasy warunkowe i sposoby rozegrania 

konkurencji. Młodzi piloci i uczniowie w roku 2013 wykorzystywali w CSS  dofinansowania 

i dotacji Komisji Szybowcowej i Polskiego Stowarzyszenia  Szybowcowego. 

Działalność samolotowa 

 

W okresie sprawozdawczym wykonano ogółem 3625 startów w czasie 872 godz. Z tego dla 

sekcji szybowcowej 235 godz., dla sekcji samolotowej 621 godz., dla sekcji spadochronowej 

– 16 godz., a na samolotach obcych - 153 godz. 

W działalności szkoleniowej udział brało 35 pilotów, w tym 14 uczniów, 17 pilotów i 4 

instruktorów. Uzyskano 5 licencji PPL(A) oraz 26 uprawnień wyszkoleniowych. Największy 

nalot jednostkowy na typie uzyskano na samolotach typu Cessna – ogółem 391 godz. 

Zorganizowano po raz pierwszy Leszczyńskie Zawody Samolotowe z udziałem 10 załóg z 

różnych aeroklubów. 

 

Działalność  spadochronowa 

 

W 2012 roku CSS wspólnie z Leszczyńskim Stowarzyszeniem Spadochroniarzy „Fenix” 

rozwijała działalność sekcji spadochronowej. Wykorzystując zaangażowanie inst. spad. Jacka 

Brzezińskiego prowadzono działalność szkoleniową i treningową. Na poziomie 

podstawowym - do 3 skoków, wyszkolono 9 uczniów i wykonano 247 skoków. 

  

Sprzęt  lotniczy 

 

Szybowce 

Na stanie CSS AP w Lesznie znajduje się 15 szybowców. Z tego w 2013 w stanie lotnym  

pozostawało 11 szybowców. Do przeglądu po 200 i 300 godz. oczekują szybowce typu Cobra 

i Bocian. W ubiegłym roku usprawniono i wykorzystywano do szkolenia i treningu w 

akrobacji wyczynowej szybowiec akrobacyjny typu Jantar Acro.  

Samoloty 

Rok 2013 rozpoczynano z 4 samolotami własnymi i 5 samolotami obcymi tj.: PZL-104 

„Wilga”, ZL-101 „Gawron”, AN-2, Cessna – 152, Cessna – 152 /kadrowy AP/, Cessna – 152 

/prywatna/-3 szt, Moran –MS893A /prywatny/, Moran-Rally /prywatny/. 

Brak resursu na silnikach spowodował że poza eksploatacją były samoloty AN-2 i PZL-104 

Wilga. Kontynuowano współpracę z Gliding Hotel w zakresie eksploatacji samolotu Morane 

MS-893A. Po 2 letnich staraniach z zasobów wojskowych został przekazany samolot AN-2 / 

do usprawnienia/. Pod koniec roku został usprawniony i dopuszczony do lotów samolot 

szklono treningowy typu AT-3/prywatny/ 

 

 

 



Pozostały sprzęt 

 

W 2013 zakupiono i przekazano do eksploatacji nową wyciągarkę szybowcową typu WS-02-

JK . CSS posiada 1 wyciągarkę szybowcową typu TUR-2B / znacznie wyeksploatowaną / 

oraz wysłużone i wycofane z eksploatacji 2 samochody startowe typu „ Mercedes”. Obecnie 

do zabezpieczenia lotów na szybowcach posiadamy 15 spadochronów ratowniczych. Do 

zabezpieczenia Łączności radiowej podczas wykonywania lotów posiadamy 3 radiostacje 

startowe i 1 radiostację stacjonarną. Pozyskano 1 radiostacje przenośną typu ATR-

500.Zakupiono 2 rejestratory lotu /logery/ ,dla zabezpieczenia działalności wyczynowej-  

przelotowej. 

 

 Personel szkoleniowy 

 

Działalność szkoleniowa zabezpieczona jest przez 3 pracowników etatowych tj: Szefa 

Wyszkolenia oraz Instruktora Szybowcowego i Instruktora Samolotowego. Pozostała 

działalność szkoleniowa była zabezpieczana przez 6 instruktorów społecznych, w tym 1 

instruktora spadochronowego i 3 instruktorów praktykantów. 

Bezpieczeństwo wykonywania lotów 

 

W 2013 roku W CSS zostało zarejestrowanych ogółem 6 incydentów. Poszczególne 

incydenty przedstawiają się następująco: 

1. Data zdarzenia 17.04.2013. Pilot wykonywał lot termiczny treningowy na szybowcu 

Jantar Std.3. W czasie lotu wystąpiły problemy z chowaniem podwozia. Podczas 

prawidłowego przyziemienia kółko główne schowało się do komory podwozia i 

szybowiec skończył dobieg dolnej części kadłuba.  

2. Data zdarzenia 17.05.2014. Podczas lotu w załodze 2-osobowej, po wykonaniu wywrotu 

szybkiego oraz otwarciu hamulców aerodynamicznych pilot stwierdził brak możliwości 

ich całkowitego schowania. Pilot bezpiecznie wylądował na lotnisku. Po lądowaniu płyty 

na lewym skrzydle nadal nie reagowały na ruchy dźwigni. Stwierdzono pęknięcie 

tarnamidowej zębatki kątowej służącej do przeniesienia napędu hamulca na lewym 

skrzydle oraz wygięcie ku tyłowi zewnętrznego ramienia mocującego płytę dolną 

hamulca aerodynamicznego. 

3.  Data zdarzenia 23.05.2014. Pilot wykonywał lot treningowy po trasie nawigacyjnej na 

szybowcu Brawo. Lądowanie odbywało się po południowej stronie lotniska na kierunku 

06R. Tuż po przyziemieniu przy prędkości 95 km/h i przetoczeniu 30-50 m, nagle prawe 

skrzydło zaczęło gwałtownie opadać i po zetknięciu z podłożem o nierówność o 

wysokości ok. 30 cm szybowiec wykonał gwałtowny obrót wokół osi pionowej z prawym 

skrzydłem po ziemi, a następnie opadło lewe skrzydło. W następstwie ruchu szybowca do 

tyłu i kontakcie obu skrzydeł z ziemią oraz trawą, uszkodzeniu uległy obie lotki skrzydeł. 

4.  Data zdarzenia 06.07.2013. Pilot miał zadany lot treningowy na termice nad lotniskowej. 

Podczas lotu holowanego pilot doprowadził do zerwania liny holowniczej na wys. ok 400 

m. Powodem zerwania liny był brak możliwości dostępu do wyczepu ze względu na tylne 

położenie oparcia siedzenia i brak zasięgu ręki. Pilot oddalił się od lotniska i dolot 



wykonał na wysokości ok. 60-80 m. Ostatni zakręt wykonał bez prędkości i na 

hamulcach. Przyziemienie wykonał z przepadnięciem na skraju lotniska. Szybowiec bez 

uszkodzeń. 

5.  Data zdarzenia 27.07.2013. Podczas kołowania samolotu PZL-101 Gawron na miejsce 

jego stałego postoju doszło do kolizji z zaparkowanym obok płyty skrajnego hangaru 

prywatnym samochodem i uszkodzenia samolotu i samochodu. 

6.  Data zdarzenia 06.09.2013. Podczas startu z szybowcem na holu wystąpiło gwałtowne 

wznoszenie się samolotu. Pilot, chcąc wyrównać tor lotu, odczuwał duży opór na sterze 

wysokości. Wyczepił szybowiec, który wylądował bezpiecznie z prostej na lotnisku i 

oburącz trzymając drążek zaczął wyrównywać położenie. Samolot zaczął zmieniać 

kierunek lotu w prawo ze zwiększającym się przechyleniem. Pilot zmniejszył obroty 

silnika, przed przyziemieniem wyrównał przechylenie i przyziemił na trzy punkty na polu 

wzlotów z odchyleniem ok. 120 stopni od początkowego kierunku lotu. Nie stwierdzono 

uszkodzeń samolotu ani usterek w jego układach sterowania.      

     

Działania marketingowe 

 

Centralna Szkoła Szybowcowa w Lesznie jest jednym z największym i najbardziej 

popularnych ośrodków szkolenia lotniczego w Polsce. Szkoła w 2013 roku zrealizowała 

szereg działań mających na celu budowanie pozytywnego wizerunku zewnętrznego, a także 

była organizatorem projektów o skali ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. Dwa największe 

projekty realizowane w 2013 roku przez CSS to: 

 MISTRZOSTWA ŚWIATA SZYBOWCOWE JUNIORÓW – największa tego typu 

impreza szybowcowa na świecie, została zorganizowana przez Centralną Szkołę 

Szybowcową na przełomie lipca i sierpnia. Wydarzenie o skali międzynarodowej, zostało 

przygotowane z należytą starannością. W mistrzostwach uczestniczyło blisko 90 pilotów 

z 26 krajów. Impreza zakończona sukcesem zarówno organizacyjnym jak i sportowym. 

Mistrzostwa Świata Szybowcowe Juniorów zostały poprzedzone Przedmistrzostwami 

Świata Seniorów organizowanymi w maju 2013 roku. 

 PIKNIK SZYBOWCOWY – LESZNO Rozwiń Skrzydła – Centralna Szkoła 

Szybowcowa wraz z Miastem Leszno, była organizatorem po raz kolejny jednej z 

największych imprez lotniczych – cywilnych organizowanych w Polsce. Piknik 

Szybowcowy, który został zorganizowany pod koniec czerwca, zgromadził ponad 60 000 

gości w ciągu dwóch dni. Oprócz rodzimych atrakcji lotniczych, do Leszna przyleciały 

grupy akrobacyjne m.in. z Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Czech oraz Jordanii. 

Impreza ta odbiła się szerokim echem w ogólnopolskich mediach, a także zyskała 

uznanie wśród władz samorządowych, które to uznały ją za  najlepszą imprezę w 

Wielkopolsce. 

 

Centralna Szkoła Szybowcowa w 2013 roku w ramach działań wizerunkowych o skali 

ogólnopolskiej wzięła udział w dwóch medialnych projektach: 

 Program TOP WINGS na TVN TURBO – jeden z odcinków tego popularnego programu 

o life stylowej  tematyce lotniczej został zrealizowany w całości na terenie Centralnej 

Szkoły Szybowcowej w Lesznie. Program ten został wyemitowany kilkakrotnie na 

antenie TVN Turbo. W całości został on nakręcony na lotnisku Centralnej Szkoły 



Szybowcowej, pokazując możliwości szkoleniowe, sprzętowe, a także kadrę 

instruktorską pracującą w CSS 

 Patronat honorowy nad książką „Ja, Kapitan” Tadeusza Wrony – Centralna Szkoła 

Szybowcowa została patronem honorowym publikacji Tadeusza Wrony. Przedstawiciele 

CSS uczestniczyli w oficjalnej premierze książki, która odbyła się w Warszawie.  

 

W ramach działań promocyjnych, a także informacyjnych, Centralna Szkoła Szybowcowa 

uczestniczyła w kilku targach oraz eventach branżowych na terenie Polski. Uczestnictwo w 

tego typu wydarzeniach, mocno selekcjonowanych, na celu miało zwiększenie 

zainteresowania Centralną Szkoła Szybowcową pośród potencjalnych klientów oraz dawało 

możliwość prezentacji oferty Szkoły wśród osób zainteresowanych. 

 AIR PASSION (MOTR SHOW POZNAŃ) – targi lotnicze podczas międzynarodowych 

targów motoryzacyjnych w Poznaniu. Jedne z największych tego typu imprez targowych 

w Polsce 

 Targi EVENT w Warszawie – targi branżowe skierowane do podmiotów oferujących 

obiekty oraz usługi wykorzystywane podczas imprez firmowych oraz biznesowych. 

 AIR SHOW RADOM – największa impreza lotnicza w Europie środkowo-wschodniej. 

Centralna Szkoła Szybowcowa prezentowała ofertę szkoleniową, a także wraz z 

Aeroklubem Polskim posiadała swoje stanowisko wystawiennicze. 

 

Centralna Szkoła Szybowcowa jako główny użytkownik terenu lotniska oraz przynależnych 

do niego nieruchomości była organizatorem licznych imprez integracyjnych oraz wydarzeń 

firmowych. Rok 2013 w znaczący sposób pokazał, że tego typu wydarzenia stanowią 

znakomity potencjał działalności komercyjnej oraz zarobkowej dla CSS. Coraz większym 

zainteresowaniem cieszy się lotnisko jako miejsce i baza do organizowania tego typu 

aktywności przez różne firmy z całej Polski. Łącznie w 2013 roku z tego typu atrakcji 

skorzystało kilkaset osób z kilkudziesięciu firm, które zdecydowały się wybrać CSS. 

Dodatkowo CSS stara się zapewnić dodatkowe atrakcje lotnicze, zwiększające 

konkurencyjność oferty. Centralna Szkoła Szybowcowa w okresie maj-sierpień, często jest 

odwiedzana również przez wycieczki zorganizowane chcące zwiedzić lotnisko. Zazwyczaj są 

to wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej. 

 

Dominik Hunek; przewodniczący Rady CSS 

Włodzimierz Głodek; prezes CSS 

 

Głó wny Os ródek Badan  Lótniczó 
Lekarskich Aeróklubu Pólskiegó 

Działalność Głównego ośrodka Badań Lotniczo Lekarskich Aeroklubu Polskiego w 

2013 roku, koncentrowała się dalszej poprawy organizacji i finansów tej jednostki. Ponieważ 

rok 2011 został zamknięty stratą  w wysokości prawie 317 tys. zł (wynikało to z źle 

skonstruowanych umów kontraktowych i umów na badania Medycyny Pracy gdzie koszty 



przewyższały przychody), brak natychmiastowych działań naprawczych groził pogłębianiem 

się strat w 2012 roku. Dlatego od lutego 2012 GOBL-L wdrażał działania naprawcze 

prowadzące do zmniejszania strat z lat ubiegłych i wyprowadzania GOBL-L z kryzysu 

finansów. W pierwszej kolejności zmienione zostały wszystkie umowy kontraktowe, oraz 

umowy cywilno-prawne przez co korekcie uległy koszty dotyczące wynagrodzeń. 

Pomieszczenia z których nie korzystano zostały wynajęte. Zweryfikowane zostały umowy na 

badania Medycyny Pracy poprzez  zmianę cen tychże, tak aby przychody w z nich pokrywały 

koszty jakie GOBL-L ponosił. Działania te doprowadziły do zmniejszenia straty na koniec 

roku 2012 do kwoty ok. 205 tys. zł. 

Działalność GOBL-L AP w okresie sprawozdawczym to przede wszystkim kontynuacja 

działań naprawczych z roku poprzedniego, obliczonych na redukcję zadłużenia Ośrodka i 

osiągnięcia w roku 2013 dodatniego wyniku finansowego. W tym celu wszelkie prace jakie 

były wykonywane przez pracowników poszczególnych poradni, oraz komórek 

organizacyjnych GOBL-Lu były skierowane na jakości przeprowadzonych badań i 

osiągnięcia jak najlepszych wyników finansowych. 

W okresie sprawozdawczym Komisja Lotniczo-Lekarska wykonała ogółem 959 badań w 

tym klasa 1 – 410; klasa 2 – 492; klasa 3 -  43; świadectwa kwalifikacji – 14. Jednocześnie 

jako działania poprawiające wizerunek GOBL-L co powinno przełożyć się na dochodowość, 

zaliczyć należy: 

1. Wprowadzenie „przyjaznych sobót” dla pilotów i całego personelu lotniczego dla 

wszystkich Aeroklubów Regionalnych i Szkół Szybowcowych w Polsce, umożliwiając w 

ten sposób wykonanie badań poza pięciodniowym tygodniem pracy. 

2. Przeprowadzenie badań wyjazdowych w Aeroklubie Szczecińskim, Bielsko-Bialskim oraz 

Centralnej Szkole Szybowcowej w Lesznie.  

3. Dopasowanie cen za badania lotnicze do potrzeb rynku. 

4. Przebudowanie strony internetowej GOBL-L AP umożliwiając łatwiejszy dostęp do 

informacji dotyczących badań lotniczo-lekarskich oraz Medycyny Pracy. 

5. Podpisanie umów na wynajem pomieszczeń dla firmy laboratoryjnej co pozwoliło na 

skrócenie czasu badań do 2 godzin z wydaniem orzeczenia lotniczego. 

6. Podpisanie umów na badania lotniczo-Lekarskie ze Szkołą Lotniczą FLY POLSKA 

7. Zatrudnienie trzech orzeczników uprawnionych do orzekania badań lotniczo-lekarskich w 

klasie 2 i 3.           

 - dr Jarosław Ignatowicz        

 - dr Kazimierz Woźniak        

 - dr Joanna Klempous  

W zakresie działalności ogólno-medycznej Ośrodek zrealizował: 

1. Nowe umowy z wrocławskimi firmami z zakresu medycyny pracy m.in. ze Strażą 

Miejską i Izbą Celną we Wrocławiu /1120 pracowników/ 

2. Wykonał nad wykonania z medycyny sportowej na kwotę 70.000, oraz poradni 

dermatologicznej na kwotę 2.700 zł na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia. 

3. Od października 2013 r. prowadzone są negocjacje z NFZ na podwyższenie kontraktów 

na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. 



4. Wdrożono system eWUŚ polegający na uruchomieniu i konfiguracji Elektronicznej 

Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców. 

5. Podpisana została umowa z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy na wykonywanie 

badań dla uczniów i studentów. 

  

Ponadto GOBL-L podpisał umowę z firmą Multi-Med sp. z.o.o na wynajem lokali o łącznej 

powierzchni 346,20 m na cele medyczne i rehabilitacyjne, oraz z firmą ALAB Laboratoria  o 

powierzchni 202,66 m  do celów laboratoryjnych/ punkt pobrań i badań diagnostycznych/. W 

bieżącym roku 2013 Ośrodek dokonał inwestycji w zakresie zakupu sprzętu informatycznego 

i telekomunikacyjnego. Aktualnie posiadamy 160 umów z instytucjami publicznymi i firmami 

prywatnymi na badania profilaktyczne. Podpisane zostały korzystne umowy 

podwykonwawcze z innymi instytucjami medycznymi. GOBL-L jest także partnerem 

ogólnopolskiego systemu opieki medycznej Dantex-Med. z siedzibą w Warszawie. Mimo 

wzrostu konkurencji na rynku, coroczna liczba wykonanych badań profilaktycznych z 

medycyny pracy utrzymuje się na poziomie 7 tys.  

Chcemy też wdrożyć nowe kierunki mające na celu zwiększenie efektywności 

funkcjonowania GOBL-L są to :  

 Badania wydolności krążeniowo – oddechowej; w oparciu o posiadany sprzęt; dla 

osób wyczynowo i amatorsko uprawiających sport oraz w grupie managerskiej dużych 

zakładów pracy, 

 Rozszerzenie działań związanych z gabinetem szczepień tj. wprowadzenie doradztwa 

o chorobach tropikalnych i szczepień ochronnych dla osób podróżujących do tropiku 

lub subtropiku tzw. „medycyna podróży” 

 Wprowadzenie systemu jakości usług, opartego na procedurach funkcjonowania 

każdej komórki organizacyjnej GOBL-L. 

 W I kwartale 2014 otworzona zostanie poradnia hematologiczna. 

     Rok 2013 zakończył się zyskiem na poziomie prawie 170 tys. zł netto, co pozwala z 

optymizmem patrzeć w przyszłość. Pomimo coraz większej konkurencji na rynku usług 

medycznych planujemy zakończyć 2014 rok wynikiem podobnym do okresu 

sprawozdawczego. 

Mirosław Jagiełło; dyrektor GOBL-L 


