
 
 

STATUT 
AEROKLUBU POLSKIEGO 

(po zmianach przyjętych na VI Zwyczajnym Sprawozdawczym Kongresie Aeroklubu Polskiego  
w dniu 20 maja 2017 r.) 

 
 

Polskie lotnictwo sportowe, skupione w Aeroklubie Polskim, od wielu lat jest trwałym elementem 
historii i kultury narodowej, a także ważnym segmentem współzawodnictwa sportowego 
prowadzonego w oparciu o ukształtowane przez pokolenia zasady szlachetnej rywalizacji.  
Dzięki głębokiemu zaangażowaniu członków społeczności lotniczej, dla których lotnictwo stało się 
pasją życia i rodzajem szlachetnej służby społeczeństwu, działalność Aeroklubu zdobyła wysokie 
uznanie w kraju i na arenie międzynarodowej.  
Aeroklub Polski, organizacja społeczna istniejąca od 1919 roku, jest spadkobiercą pięknych tradycji 
wielu lotniczych pokoleń Polaków, pragnie nieustannie wzbogacać te tradycje o nowe wartości 
wypracowane w codziennej służbie polskiemu lotnictwu.  
 

Rozdział I 
Postanowienia Ogólne 

 
§ 1. 

 
Aeroklub Polski (w skrócie AP) zwany dalej również Związkiem, a w kontaktach międzynarodowych 
„Aero Club of Poland”, jest polskim związkiem sportowym działającym w celu rozwoju i popularyzacji 
sportu lotniczego w Polsce, a także organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w 
sporcie lotniczym oraz działalności na rzecz lotnictwa ogólnego i amatorskiego w Polsce.  

§ 2. 
 

1. Związek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnego oraz niniejszego 
Statutu.  

2. Związek posiada osobowość prawną.  

 
§ 3. 

 
1. Związek swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zaś dla realizowania swoich 
celów Związek może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą władz Związku jest miasto Warszawa. 
 

§ 4. 
 

1. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu 

działania.  

2. Związek ma wyłączne prawo do reprezentowania sportu lotniczego w międzynarodowych 
organizacjach sportowych działających w tym sporcie, a w szczególności Międzynarodowej Federacji 
Lotniczej (FAI).  

§ 5. 
Czas trwania Związku jest nieograniczony. 



§ 6. 

 
Związek posiada odznaki organizacyjne, logo oraz pieczęcie określone przez Zarząd Związku.  
 

Rozdział II 
Cele i środki działania Związku 

 
§ 7. 

 
Celem działania Związku jest:  
1. Rozwój i popularyzacja sportu lotniczego w Polsce.  

2. Organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w sporcie lotniczym, w tym 

również współzawodnictwa osób niepełnosprawnych.  

3. Koordynacja działalności zrzeszonych w Związku osób prawnych i ich członków.  

4. Reprezentowanie spraw sportu lotniczego w kraju i za granicą.  

5. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji lotnictwa ogólnego i amatorskiego.  

6. Reprezentowania środowisk lotniczych wobec władz krajowych i międzynarodowych.  

7. Integracja środowiska lotniczego i sympatyków lotnictwa.  

8. Pielęgnowanie tradycji polskiego lotnictwa.  

9. Prowadzenie działalności w zakresie medycyny lotniczej i ogólnej oraz fizjoterapii.  

10. Działanie na rzecz obronności kraju oraz kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży. 

 
§ 8. 

 
Cele określone w § 7 Związek realizuje poprzez:  
1. Opracowywanie kierunków rozwoju sportu lotniczego w Polsce.  

2. Opracowywanie planów szkoleniowych, regulaminów i systemów współzawodnictwa 
sportowego.  

3. Organizowanie i prowadzenie szkolenia zawodników a także szkolenia i doszkalania instruktorów, 
trenerów, sędziów i działaczy sportowych we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i 
organizacjami.  

4. Utrzymywanie kontaktów sportowych z zagranicznymi organizacjami sportowymi.  

5. Przygotowywanie reprezentacji Polski do udziału w międzynarodowych zawodach w 
poszczególnych dyscyplinach sportu lotniczego, w tym współzawodnictwa osób 
niepełnosprawnych.  

6. Organizowanie zawodów sportowych w sporcie lotniczym.  

7. Zatwierdzanie i ewidencjonowanie lotniczych wyczynów sportowych, w tym rekordów.  

8. Prowadzenie statystyki i dokumentacji sportowej.  

9. Prowadzenie ewidencji zawodników, instruktorów, trenerów i sędziów.  

10. Prowadzenie działalności promocyjnej oraz popularyzację sportu lotniczego i lotnictwa ogólnego 
oraz amatorskiego.  

11. Nadawanie przewidzianych prawem lub przepisami wewnętrznymi Związku licencji i uprawnień.  



12. Reprezentowanie polskiego sportu lotniczego w krajowych i międzynarodowych organizacjach 
sportowych. 

13. Wspieranie działalności Aeroklubów Regionalnych, klubów sportowych i innych podmiotów oraz 
osób fizycznych działających w sporcie lotniczym.  

14. Nadzór nad przestrzeganiem przez członków Związku oraz zawodników, trenerów i działaczy 
przepisów dotyczących sportu lotniczego.  

15. Nakładanie kar dyscyplinarnych.  

16. Wydawanie przepisów i regulaminów wewnątrzzwiązkowych, w tym przepisów licencyjnych.  

17. Inicjowanie oraz opiniowanie aktów prawnych mających wpływ na działalność statutową Związku 
oraz występowanie do władz i organów administracji publicznej mających wpływ na działalność 
statutową Związku, w tym działanie na rzecz ułatwień w lotnictwie cywilnym.  

18. Prowadzenie działalności w zakresie niepublicznych szkół sportowych oraz szkół lub klas 
lotniczych.  

19. Upowszechnianie i popularyzację sportu, w tym w szczególności sportu lotniczego.  

20. Prowadzenie oraz wspieranie inicjatyw szkolenia, edukacji, wychowania, krajoznawstwa oraz 
wypoczynku dzieci i młodzieży, w szczególności w powiązaniu z lotnictwem i modelarstwem 
lotniczym.  

21. Prowadzenie działalności gospodarczej oraz działalności rolniczej dla pozyskiwania środków na 
finansowanie działalności statutowej, przy czym działalność gospodarcza lub rolnicza może być 
wyłącznie działalnością uboczną w stosunku do działalności statutowej.  

22. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.  

23. Działanie na rzecz ratownictwa, ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.  

24. Szkolenie i doskonalenie członków organizacji i innych osób dla potrzeb lotnictwa wojskowego. 
transportu lotniczego, ratownictwa i służb państwowych.  

25. Wspieranie rozwoju infrastruktury lotniczej.  

26. Wykonywanie niektórych funkcji nadzoru i kontroli z upoważnienia władz lotnictwa cywilnego.  

27. Pełnienie funkcji zarządzającego lotniskami.  

28. Promocję i organizowanie wolontariatu w działalności lotniczej.  

29. Przyznawanie odznaczeń i wyróżnień Związku oraz wnioskowanie do innych organizacji o nadanie 
odznaczeń i wyróżnień przyznawanych przez te organizacje, a także wnioskowanie o nadanie 
odznaczeń państwowych.  

 
§ 9. 

 
Związek może w uzasadnionych przypadkach zlecać realizację zadań, o których mowa w § 8 swoim 
członkom oraz osobom trzecim.  
 
 
 
 
 



Rozdział III 
Członkowie Związku 

 
§ 10. 

1. Członkowie Związku dzielą się na:  

a) Członków zwyczajnych.  

b) Członków honorowych.  
 
2. Przy Aeroklubie Polskim działa Rada Seniorów Lotnictwa, której regulamin funkcjonowania 
uchwala Zarząd Związku.  
 

§ 11. 
 
1. Członkiem zwyczajnym Związku mogą być kluby sportowe, związki sportowe oraz inne osoby 
prawne, których statut, umowa lub akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w zakresie 
sportu lotniczego, w tym również w zakresie sportu lotniczego uprawianego przez osoby 
niepełnosprawne.  
2. Członkami honorowymi Związku są osoby fizyczne, które uzyskały tę godność, zgodnie                              
z postanowieniami Statutu.  
3. Osoby fizyczne będące członkami osób prawnych, o których mowa w ust. 1 są uważane za 
stowarzyszone w Związku. Status osoby stowarzyszonej nie daje prawa głosu stanowiącego na 
Kongresie Związku.  
 

§12. 
Członkowie zwyczajni mają prawo do:  
1. Brania udziału, poprzez swoich delegatów, w Walnym Zgromadzeniu Delegatów, zwanym dalej 
Kongresem.  

2. Czynnego prawa wyborczego do władz Związku.  

3. Wyrażania opinii o działalności Związku.  

4. Uzyskiwania od organów Związku informacji o działalności i zamierzeniach Związku.  
5. Zgłaszania postulatów i wniosków do władz Związku.  

6. Pomocy szkoleniowej, organizacyjnej, finansowej i prawnej ze strony Związku.  

7. Żądania od władz Związku działań zmierzających do ochrony interesów dotyczących ich działalności 
w zakresie sportu lotniczego, lotnictwa ogólnego i amatorskiego.  

8. Korzystania z innych uprawnień członkowskich, wynikających ze statutowej działalności Związku.  
 

§ 13. 
 
Członkowie zwyczajni Związku zobowiązani są do:  
1. Działalności na rzecz rozwoju sportu lotniczego, lotnictwa ogólnego i amatorskiego.  

2. Przestrzegania postanowień Statutu Związku, regulaminów, uchwał i decyzji władz Związku.  

3. Opłacania składek członkowskich w ustalanej przez Kongres wysokości.  
 
 
 
 



§ 13a 
 

W przypadku niewykonywania przez członka Związku jego obowiązków, w szczególności obowiązku 
opłacania składek członkowski, Związek jest uprawniony do dochodzenia i egzekwowania wykonania 
tych obowiązków na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.  
 

§ 14. 
 

Członkostwo zwyczajne w Związku ustaje w przypadku:  
1. Rezygnacji na piśmie złożonej przez członka Związku do Zarządu Związku.  

2. Rozwiązania, likwidacji lub ogłoszenia upadłości likwidacyjnej osoby prawnej będącej członkiem 
Związku.  

3. Wykluczenia ze Związku na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku w przypadku 
rażącego naruszenia przez członka zwyczajnego postanowień Statutu Związku oraz uchwał lub decyzji 
uprawnionych organów Związku lub w przypadku prowadzenia działalności sprzecznej z 
postanowieniami Statutu Związku lub interesem Związku.  
 
 

§ 15. 
 

Tytuł członka honorowego Związku nadaje Kongres na wniosek członka zwyczajnego Związku lub 
Zarządu Związku osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju Związku lub sportu 
lotniczego w Polsce.  
 

§ 16. 
 

Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych podejmuje Zarząd Związku na podstawie 
pisemnej deklaracji według ustalonego przez Zarząd wzoru. Przed podjęciem decyzji o przyjęciu w 
poczet członków zwyczajnych Związku, Zarząd dokonuje sprawdzenia, czy zakres działania osoby 
prawnej zgłaszającej akces do Związku obejmuje działalność w sporcie lotniczym.  
 

§ 17. 
 

1. Od decyzji Zarządu Związku o wykluczeniu członka Związku lub o odmowie przyjęcia w poczet 
członków zwyczajnych Związku przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Kongresu, które 
powinno zostać złożone w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnej i zawierającej uzasadnienie 
decyzji w sprawie wykluczenia lub odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Związku.  
2. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Kongres prawa wykluczonego członka ulegają zawieszeniu.  

3. Decyzja Kongresu jest ostateczna.  
 

Rozdział IV 
Władze Związku 

 
§ 18. 

Władzami Związku są:  
1. Kongres.  

2. Zarząd.  

3. Komisja Rewizyjna.  
 



§ 19. 
 

Kadencja wybieralnych władz Związku trwa 4 lata.  
 

§ 20. 
 

1. Najwyższą władzą Związku jest Kongres.  

2. Kongres zwoływany jest przez Zarząd Związku w terminach przewidzianych niniejszym Statutem.  

3. Kongres może być zwołany jako:  

1) Zwyczajny Sprawozdawczo - Wyborczy zwoływany raz na cztery lata,  

2) Zwyczajny Sprawozdawczy zwoływany raz w roku, nie później niż do 30 czerwca każdego roku 
kalendarzowego.  

3) Nadzwyczajny - zwoływany w trybie wskazanym w § 24, przy czym do kompetencji Kongresu 
Nadzwyczajnego należy wyłącznie rozstrzyganie spraw, dla których rozpatrzenia został zwołany.  
 
 

§ 21. 
 

1. W Kongresie powinna uczestniczyć taka ilość delegatów, by w pierwszym terminie reprezentowana 
była co najmniej połowa głosów. W drugim terminie Kongres może obradować bez względu na liczbę 
reprezentowanych głosów.  
2. W Kongresie, z głosem doradczym i bez głosu stanowiącego, mogą uczestniczyć członkowie 
honorowi, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, przedstawiciele organu nadzorującego oraz 
zaproszeni goście.  
 

§ 22. 
  
Do kompetencji Kongresu, należy:  
1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej 
oraz sprawozdania finansowego.  

2. Udzielanie - - absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.  

3. Uchwalanie kierunków działalności i założeń programowych Związku.  

4. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu Związku.  

5. Wybór Prezesa Zarządu Związku, członków Zarządu Związku oraz członków Komisji Rewizyjnej.  

5a. Odwołanie Prezesa Zarządu Związku, członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.  

6. Nadawanie tytułu członka honorowego Związku.  

7. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd oraz członków Związku oraz podejmowanie 
uchwał w takich sprawach.  

8. Uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego.  

9. Podejmowanie uchwał w sprawie powołania, rozwiązania i likwidacji terenowej jednostki 
organizacyjnej Związku oraz szkoły lotniczej.  

10. Określanie wysokości składki członkowskiej przy zachowaniu zasady, że wysokość składki na dany 
rok kalendarzowy dla członków zwyczajnych działających w formie prawnej stowarzyszenia 



uzależniona jest od ilości członków tego stowarzyszenia, niezależnie od ich statusu, na dzień 30 
listopada roku poprzedniego.  

11. Udzielanie zgody na zbycie przez Związek nieruchomości, sprzedaż przedsiębiorstwa, akcji lub 
udziałów w spółkach, a także zgody na głosowanie „za” nad uchwałami skutkującymi spadkiem 
udziału w kapitale zakładowym lub spadkiem udziału w głosach na zgromadzeniach wspólników lub 
walnych zgromadzeniach akcjonariuszy w spółkach zależnych od Związku.  

12. Udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Związek zobowiązań finansowych, w tym kredytów, 
pożyczek lub zobowiązań wynikających z umów leasingu finansowego o łącznej wartości powyżej 500 
tys. PLN.  

13. Udzielanie zgody na udzielnie przez Związek kredytu, pożyczki lub poręczenia zobowiązań bez 
względu na wysokość.  

14. Zatwierdzanie corocznego sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Komisji.  

15. Rozpatrywanie innych spraw ujętych w porządku obrad.  
 
 

§ 23. 
 

1. Kongres Sprawozdawczo – Wyborczy odbywa się nie później niż w ostatnim dniu kadencji władz 
Związku. Do jego kompetencji należą sprawy wymienione w § 22. 
2.Do kompetencji Zwyczajnego Sprawozdawczego Kongresu należą - poza rozpatrzeniem 
sprawozdania Zarządu Związku z działalności oraz sprawozdania finansowego - sprawy wymienione w 
§ 22 Statutu z wyłączeniem pkt., 2  5 i 5a.  
 

§ 24. 
 

1. Nadzwyczajny Kongres jest zwoływany przez Zarząd Związku na pisemny wniosek co najmniej 1/3 
zwyczajnych członków Związku lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, a także z inicjatywy 
Zarządu Związku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie oraz proponowany porządek obrad. W 
przypadku ujęcia w proponowanym porządku obrad punktu dotyczącego odwołania Prezesa Zarządu, 
do wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Kongresu należy dołączyć: pisemne uzasadnienie wniosku o 
odwołanie, wskazania kandydata na Prezesa Zarządu oraz jego pisemną zgodę na kandydowanie. 
2. Nadzwyczajny Kongres powinien się odbyć nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania przez 
Zarząd wniosku o jego zwołanie, spełniającego warunki wskazane w ust.1. W przypadku wniosku o 
zwołanie Kongresu zawierającego w porządku obrad punkt dotyczący odwołania i wyboru władz 
Związku, Nadzwyczajny Kongres powinien się odbyć nie później niż w ciągu 60 dni od otrzymania 
przez Zarząd wniosku o jego zwołanie, spełniającego warunki wskazane w ust.1.  
 

§ 25. 
 

1. Zarząd Związku zawiadamia członków Związku o terminie i miejscu Kongresu poprzez wysłanie 
zawiadomienia pocztą elektroniczną na co najmniej 45 dni przed datą Kongresu Zwyczajnego oraz 
Nadzwyczajnego, który jest zwoływany w celu wyboru władz, a dla Kongresu Nadzwyczajnego, który 
nie przewiduje wyboru władz Związku, na co najmniej 21 dni przed datą Kongresu. Zawiadomienia 
dokonuje się także poprzez umieszczenie z zachowaniem wskazanych wyżej terminów informacji                
o zwołaniu Kongresu oraz jego dacie i miejscu na stronie internetowej Związku, podając                               
w zawiadomieniu proponowany porządek obrad. Zarząd zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji 
aktualnych adresów mailowych członków Związku zaś członkowie Związku do informowania Zarządu 
o każdej zmianie adresu mailowego.  



2. Członkowie zwyczajni Związku lub ich delegaci mogą zgłaszać propozycje do porządku obrad nie 
później niż na 21 dni przed datą Kongresu Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego lub Kongresu 
Zwyczajnego Sprawozdawczego, pisemnie na adres biura Związku lub poczta mailową na adres email 
wskazany jako korespondencyjny na stronie internetowej Związku.  

3. Materiały dotyczące spraw przewidzianych w porządku obrad Zarząd przesyła Członkom nie 
później niż 14 dni przed datą Kongresu.  

 
 

§ 26. 
 
1. Uchwały Kongresu są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym z 
zastrzeżeniem ust. 2 i 3.  

2. Podjęcie Uchwały Kongresu w sprawie zmiany Statutu, wyboru i odwołania Prezesa oraz członków 
Zarządu, wyboru i odwołania członków Komisji Rewizyjnej wymaga obecności takiej liczby delegatów, 
którzy dysponują co najmniej połową głosów, jakimi dysponują wszyscy członkowie Związku. 
Uchwała w sprawie zmiany Statutu zapada większością 2/3 głosów. Uchwały w sprawie wyboru i 
odwołania władz zapadają zwykłą większością głosów. 

3. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym. Nie dotyczy to wyboru 
Przewodniczącego, Prezydium oraz komisji Kongresu.  
 
 

§ 27. 
 

1. Obrady Kongresu odbywają się na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Kongres.  

2. Obrady Kongresu są protokołowane, zaś protokół winien zostać przesłany delegatom nie później 
niż w ciągu 60 dni od dnia odbycia Kongresu, w formie pisemnej lub na adres mailowy. Za przesłanie 
protokołu uznaje się także umieszczenie treści protokołu na stronie internetowej Związku.  
 

§ 28. 
 

1. W Kongresie udział biorą z głosem stanowiącym delegaci członków zwyczajnych Związku, powołani 
zgodnie z przepisami wewnętrznymi osób prawnych będących członkami zwyczajnymi Związku w 
liczbie jeden delegat na jednego członka zwyczajnego Związku. Jeden delegat może reprezentować 
tylko jednego członka zwyczajnego Związku. 
2. Każdy delegat reprezentujący członka zwyczajnego działającego w formie prawnej stowarzyszenia 
dysponuje na Kongresie ilością głosów uzależnioną od liczby członków tego stowarzyszenia, którzy 
ukończyli 16 rok życia wg stanu na dzień 30 listopada roku poprzedzającego rok, w którym odbywa 
się Kongres, w następującej ilości:  
 
1) 1 głos – do 25 członków,  
2) 2 głosy – od 26 do 50 członków  
3) 3 głosy – od 51 do 100 członków  
4) 4 głosy – od 101 do 150 członków  
5) 5 głosów – od 151 do 200 członków.  
6) 6 głosów – od 201 do 250 członków  
7) 7 głosów – od 251 do 300 członków  
8) 8 głosów – powyżej 300 członków  
3. Każdy delegat reprezentujący członka zwyczajnego niebędącego stowarzyszeniem posiada 1 głos.  



4. Bierne prawo wyborcze posiadają osoby zaproponowane przez członków Zwyczajnych Związku lub 
delegatów członków zwyczajnych Związku.  
5. Każda zmiana ilości członków stowarzyszenia będącego członkiem zwyczajnym Związku, 
wpływająca na wysokość składki rocznej w roku następnym oraz na ilość głosów, którymi dysponuje 
taki członek na Kongresie odbywającym się w roku następnym, musi zostać zgłoszona do biura 
Związku nie później niż do dnia 15 grudnia każdego roku.  
6. Delegatem nie może być członek Zarządu oraz członek Komisji Rewizyjnej, z wyjątkiem pełnienia 
funkcji delegata na Kongres zwołany dla wyboru władz Związku. 
 

§ 29.  
 

1. Zarząd Związku składa się z nie mniej niż 9 i nie więcej niż 11 członków - w tym Prezesa Związku - 
wybranych na Sprawozdawczo – Wyborczym Kongresie Związku.  

2. Zarząd powołuje ze swojego grona nie więcej niż dwóch Wiceprezesów Związku.  

3. Zarząd może powołać ze swojego grona Prezydium Zarządu w składzie nie więcej niż pięć osób. W 
skład Prezydium wchodzą z urzędu Prezes i Wiceprezesi Związku.  
 

§ 30. 
 

1. Prezes Związku jest wybierany przez Kongres w pierwszej kolejności w oddzielnym głosowaniu, z 
zastosowaniem przepisów § 26 ust. 2 Statutu. Prezes Związku wybierany jest spośród kandydatów 
zgłoszonych do biura Związku przez członków zwyczajnych Związku na co najmniej 30 dni przed 
wyznaczonym terminem Kongresu. Zgłoszenie kandydatury na Prezesa Związku wymaga pisemnego 
uzasadnienia oraz jego pisemnej zgody na kandydowanie. W przypadku odwołania Prezesa Zarządu 
przez Nadzwyczajny Kongres kolejnego Prezesa powołuje się na okres do końca bieżącej kadencji 
Zarządu Związku. Kandydat na Prezesa jest zgłaszany w trybie określonym w § 24 i musi być obecny 
na Kongresie. 
2. Pozostałych członków Zarządu wybiera Kongres. Kandydatów na członków Zarządu zgłasza y Prezes 
Zarządu lub delegaci członków zwyczajnych Związku. Zgłoszenie każdego kandydata wymaga 
uzasadnienia. Procedurę wskazaną w zdaniu poprzednim stosuje się także w przypadku odwołania 
członka Zarządu przez Nadzwyczajny Kongres. 

3. W przypadku trwałej niezdolności do pełnienia funkcji, lub ustąpienia Prezesa w czasie trwania 
kadencji, Zarząd jest uprawniony do podjęcia uchwały stwierdzającej ustanie kadencji Prezesa.  

4. W przypadkach wskazanych w ust. 3, a także w razie śmierci Prezesa, Zarząd na najbliższym swoim 
posiedzeniu dokonuje wyboru nowego Prezesa spośród swoich członków wybranych na Kongresie.  

5. W przypadku niedokonania wyboru w trybie wskazanym powyżej, Zarząd niezwłocznie zwoła 
Nadzwyczajny Kongres, w celu dokonania wyboru Prezesa Związku.  

6. Zarząd ma prawo doboru do swego składu nowych członków w miejsce tych, którzy zmarli lub 
ustąpili ze swoich funkcji w trakcie trwania kadencji. Liczba dobranych członków Zarządu nie może 
jednak być większa niż trzech. W przypadku rezygnacji lub śmierci więcej niż połowy członków 
Zarządu, Prezes Związku zwoła niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 60 dni , Kongres dla 
wyboru nowego składu Zarządu, z wyjątkiem Prezesa, który pełni swoja funkcję do końca kadencji.  

7. Członkowie Zarządu dokooptowani lub wybrani w trybie wskazanym w ust. 6 pełnią swoją funkcję 
do końca kadencji władz Związku.  

8. Prezes i członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje wyłącznie społecznie.  
 

 



§ 31. 
 
Strukturę organizacyjną Zarządu, podział funkcji oraz zakres uprawnień, obowiązków                                     
i odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu oraz Prezydium Zarządu określa uchwalony 
przez Zarząd Regulamin Pracy Zarządu.  
 

§ 32.   
 

1. Zarząd odpowiedzialny jest za całokształt działalności Związku i reprezentuje Związek na zewnątrz. 
Do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Związku 
uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes Związku, każdy z nich działający wspólnie z drugim członkiem 
Zarządu lub z Sekretarzem Generalnym Związku.  

2. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:  

1) wykonywanie uchwał Kongresu,  

2) opracowywanie rocznych programów działania i planów finansowych,  

3) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku,  

4) reprezentowanie Związku na zewnątrz, 
5) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, w tym w zakresie przyjmowania i wykluczania 
członków Związku,  

6) prowadzenie ewidencji członków,  

7) podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia do związków sportowych, stowarzyszeń i innych 
organizacji, w tym międzynarodowych, a także w sprawie powołania lub przystąpienia Związku do 
spółek prawa handlowego i innych organizacji gospodarczych,  

8) prowadzenie współzawodnictwa sportowego w sporcie lotniczym,  

9) podejmowanie wszelkich decyzji związanych z działalnością Związku, a nie zastrzeżonych dla 
innych władz Związku,  

10) nadzór, nad organizacją i pracą biura Związku.  
 

§ 33. 
 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak, niż raz na 3 miesiące. 
Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes lub wyznaczony przez Prezesa członek Zarządu. 
Wszystkie posiedzenia Zarządu są protokołowane.  

2. W przypadku powołania Prezydium Zarządu jego posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby, nie 
rzadziej jednak, niż raz na miesiąc. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.  

3. Decyzje Zarządu są podejmowane w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów,                   
w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa, 
a w przypadku jego nieobecności, członka Zarządu prowadzącego posiedzenie.  
 

§ 34. 
 

1. Zarząd - dla usprawnienia pracy Związku - może powoływać wydziały, komisje i zespoły 
problemowe, a także inne organy wykonawcze dla prowadzenia określonych spraw.  



2. Zarząd powołuje Komisje Specjalnościowe, pełniące funkcje doradcze w zakresie zarządzania przez 
Związek określonymi dyscyplinami sportu lotniczego. Komisje działają na zasadach określonych w 
uchwalonym przez Zarząd regulaminie głównym Komisji oraz uchwalonych przez Zarząd 
regulaminach szczegółowych dla poszczególnych Komisji.  

3. Zarząd może powołać Sekretarza Generalnego Związku, który jest uprawniony do jednoosobowego 
reprezentowania Związku w stosunku do osób trzecich w granicach udzielonego pełnomocnictwa. 
Sekretarz Generalny ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Związku bez głosu 
stanowiącego.  
 

 
§ 35. 

 
1. Praca Zarządu Związku podlega kontroli Komisji Rewizyjnej oraz innych uprawnionych organów 
zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Zarząd zobowiązany jest rozpatrzyć wnioski i zalecenia przedstawione przez Komisję Rewizyjną lub 
inne organy kontrolujące i złożyć wyjaśnienia co do ich ewentualnej realizacji.  
 

§ 36. 
 
1. Komisja Rewizyjna Związku składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 członków wybranych na 
Kongresie.  

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz 
Sekretarza.  

3. Komisja Rewizyjna ma prawo dobrania do swego grona nowych członków w miejsce tych, którzy 
zmarli lub złożyli rezygnację w czasie trwania kadencji, przy czym co najmniej połowa składu Komisji 
musi pochodzić z wyboru. W przypadku odwołania członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji 
przepisy § 30 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku rezygnacji lub śmierci więcej niż połowy członków Komisji Rewizyjnej Zarząd zwoła 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 60 dni Kongres dla wyboru nowej Komisji Rewizyjnej. 
Przepisy § 30 ust.7 stosuje się odpowiednio.  
 

§ 37. 
 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku i co najmniej raz w roku 
przeprowadza kontrolę całokształtu działalności Związku z uwzględnieniem gospodarki finansowej, w 
tym w szczególności w zakresie prawidłowości, celowości i rzetelności w gospodarowaniu majątkiem 
Związku.  

2. Protokoły z przeprowadzanych kontroli wraz z zaleceniami pokontrolnymi, przedkładane                          
są Zarządowi Związku. Komisja ma prawo żądać usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w czasie 
kontroli działalności Związku. Ponadto Komisja może w każdym czasie żądać informacji o bieżącej 
działalności Związku lub pracach Zarządu Związku.  

3. Komisja Rewizyjna przedstawia Kongresowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.  

4. (uchylony) 

5. Każdy członek Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku oraz 
innych organów Związku w charakterze obserwatora.  



6. Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego 
Związku.  

7. Członkowie Komisji rewizyjnej mogą pełnić swoje funkcje wyłącznie społecznie.  
 

 
§ 38. 

 
1. Komisja Rewizyjna Związku odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz na sześć miesięcy.  

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub wyznaczony przez niego 
członek Komisji. Posiedzenia Komisji są protokołowane.  

3. Decyzje Komisji są podejmowane w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów  
w obecności co najmniej połowy składu Komisji. W razie równej ilości głosów decyduje głos 
Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, członka Komisji prowadzącego posiedzenie.  
 

Rozdział V 
Terenowe jednostki organizacyjne 

 
§ 39. 

 
1. Związek może powoływać jednostki terenowe, w tym szkoły lotnicze, które mogą posiadać 
osobowość prawną.  
2. Terenową jednostkę organizacyjną Związku powołuje Kongres.  
3. Organami terenowej jednostki organizacyjnej są Zarząd i Rada.  
4. Szczegółowe zasady działania terenowej jednostki organizacyjnej, w tym w szczególności sposób 
wyboru Zarządu i Rady a także kompetencje tych organów określa statut terenowej jednostki 
organizacyjnej uchwalony przez Zarząd Związku.  
5. Członkowie Rady terenowej jednostki organizacyjnych pełnią swoje funkcje społecznie, a 
Członkowie Zarządu jednostki terenowej mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej 
funkcji. Do zawierania umów pomiędzy  jednostką terenową a członkami Zarządu szkoły 
upoważniony jest Przewodniczący Rady jednostki terenowej. 
6. Jednostka terenowa uzyskuje zdolność prawną pod warunkiem, że Kongres postanowi powołać 
taką jednostkę oraz po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego. 
7. Zasady gospodarowania majątkiem  jednostki terenowej określa jej statut.  
8. Decyzje o rozwiązaniu i likwidacji szkoły podejmuje Kongres. Zarząd Związku powołuje Likwidatora 
jednostki terenowej.  
 

§ 40. 
 

1. Warunkiem powołania szkoły i nadania jej osobowości prawnej jest : 
- posiadanie odpowiedniej bazy i zaplecza do prowadzenia szkolenia sportowców, , instruktorów i 
trenerów sportu lotniczego gwarantującej możliwość organizowania szkolenia , w tym zgrupowań 
kadry narodowej w sportach lotniczych, 
- organizowanie zawodów sportowych. 
2. Szkoła lotnicza uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie do Krajowego 
Rejestru Sądowego. 
3. Szczegółowe zasady działania szkoły lotniczej określa Statut szkoły uchwalony przez Kongres. 
Kongres może upoważnić Zarząd Aeroklubu Polskiego do uchwalenia Statutu szkoły.  
4. Organami szkoły lotniczej są Zarząd i Rada Szkoły.  
5. Członków władz szkoły powołuje i odwołuje Zarząd Związku, chyba, że statut szkoły stanowi 
inaczej.  



6. W zakresie niezastrzeżonym do kompetencji Rady Szkoły lub władz Aeroklubu Polskiego do 
reprezentowania szkoły, w tym do zaciągania zobowiązań, w przypadku zarządu jednoosobowego 
uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a w przypadku zarządu wieloosobowego Prezes 
Zarządu łącznie z członkiem Zarządu. 
7.Członkowie Zarządu szkoły lotniczej mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji. 
Do zawierania umów pomiędzy szkołą a członkami Zarządu szkoły upoważniony jest Przewodniczący 
Rady Szkoły. 
8. Zasady gospodarowania majątkiem szkoły określa statut szkoły. 
9. Decyzję o rozwiązaniu i likwidacji szkoły podejmuje Kongres. Zarząd Związku wyznacza Likwidatora 
szkoły . 

 
 

Rozdział VI 
Majątek Związku 

 
§ 41. 

 
Majątek Związku stanowią wszelkie aktywa - w tym w szczególności nieruchomości, ruchomości, 
aktywa finansowe, prawa majątkowe i oraz inne mienie - posiadane, otrzymane lub nabyte w toku 
działalności Związku.  
 

§ 42. 
(uchylony) 

 
§ 43. 

 
1. Sprawy finansowe Związku są prowadzone w oparciu o zatwierdzone przez Zarząd roczne plany 
finansowe oraz regulamin finansowy.  
2. Zarząd zapewni rachunkowe wyodrębnienie nieodpłatnej działalności statutowej, odpłatnej 
działalności statutowej oraz działalności gospodarczej w stopniu umożliwiającym określenie 
przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów                                  
o rachunkowości.  
3. Zakres prowadzonej działalności statutowej nieodpłatnej lub odpłatnej określi regulamin 
finansowy, o którym mowa w ust.1  
4. W działalności Związku zabrania się:  
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Związku, terenowych jednostek 
organizacyjnych oraz szkół lotniczych w stosunku do ich członków, członków władz lub pracowników 
praz ich osób bliskich w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                  
i o wolontariacie;  
2) przekazywania majątku Związku, terenowych jednostek organizacyjnych oraz szkół lotniczych na 
rzecz ich członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż  
w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 
preferencyjnych warunkach;  
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób 
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystywanie 
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Związku;  
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów. w których uczestniczą 
członkowie, członkowie władz Związku, szkół lotniczych, pracownicy Związku oraz ich osoby bliskie.  
 
 
 
 



Rozdział VII 
Nagrody, wyróżnienia, kary 

 
§ 44. 

 
Zarząd Związku ma prawo nagradzania, wyróżniania zasłużonych dla Związku osób i organizacji. 
Rodzaje nagród i wyróżnień oraz zasady i warunki ich przyznawania określają uchwalone w tym 
zakresie regulaminy. 

 
§ 45. 

 
Organy dyscyplinarne, rodzaje kar dyscyplinarnych oraz tryb i zasady orzekania określa regulamin 
dyscyplinarny Związku, uchwalony przez Kongres.  
 

Rozdział VIII 
Postanowienia końcowe 

 
§ 46. 

 
1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Związku podejmuje Kongres większością 2/3 głosów w obecności 
takiej liczby delegatów, którzy dysponują co najmniej połową głosów przyznanych członkom Związku 
w myśl przepisów § 28 statutu.  
2. Uchwała o rozwiązaniu Związku określa jednocześnie sposób jego likwidacji oraz cele na jakie 
przeznaczony zostanie majątek Związku.  
 

§ 47. 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o sporcie, 

ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany statutu zatwierdzone przez Ministra Sportu i Turystyki decyzją nr 17/2017/DP z dnia 13 lipca 

2017 r. oraz zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 28.09.2017 r.  


