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                        Warszawa, 10 maja 2016 r.  

 

 
Uchwała nr 355/XIX/2016 Zarządu Aeroklubu Polskiego 

dot. odmowy zwołania Nadzwyczajnego Kongresu Aeroklubu Polskiego 
 

Zarząd Aeroklubu Polskiego, wobec złożenia przez Aeroklub Poznański z siedzibą w Poznaniu, działający w 
imieniu własnym oraz innych członków zwyczajnych AP  (na podstawie udzielonych pełnomocnictw), 
wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Kongresu Aeroklubu Polskiego (data wpływu: 6.05.2016 r.)  
działając na podstawie § 20 ust. 2 oraz § 24 ust 1,  w związku z § 32 ust. 2 pkt 9 Statutu Aeroklubu 
Polskiego,  
 
odmawia zwołania Nadzwyczajnego Kongresu Aeroklubu Polskiego. 
 

Uzasadnienie 
 
Zgodnie z przepisami Statutu AP oraz w oparciu o ugruntowaną praktykę funkcjonującą w polskich 
związkach sportowych, w przypadku otrzymania wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Kongresu AP Zarząd 
zobowiązany jest do analizy zgodności wniosku z przepisami Statutu. W szczególności procedowany może 
być wniosek , który spełnia statutowe wymogi formalne oraz dotyczy spraw , które mogą być przedmiotem 
obrad i uchwał Kongresu. 
W przypadku wniosku , którego dotyczy niniejsza uchwała, Zarząd AP stwierdził bezspornie, że nie spełnia 
on podstawowego wymogu formalnego przewidzianego przez przepisy § 24 Statutu AP tj. nie został 
podpisany przez co najmniej 1/3 członków zwyczajnych AP.  Przesądza o tym fakt, iż dwa podmioty 
wskazane na liście organizacji popierających wniosek tj. Aeroklub Krakowski oraz Polska Federacja 
Paralotniowa wycofały pisemnie swoje poparcie dla objętego niniejszą uchwałą wniosku zaś jeden z 
wnioskodawców, Aeroklub Północnego Mazowsza, nie jest członkiem zwyczajnym AP od 2014 r. 
Ponieważ podstawą odmowy zwołania Nadzwyczajnego Kongresu jest fakt, iż wniosek nie spełnia 
podstawowego wymogu formalnego wskazanego w przepisach § 24 ust. 1 Statutu AP tj. nie został 
podpisany przez wymaganą przepisami Statutu liczbę członków zwyczajnych ,  Zarząd AP odstąpił od analizy 
merytorycznej treści wniosku, w tym co do zasadności i zgodności ze Statutem  zakresu postulowanych 
przez wnioskodawców działań Nadzwyczajnego Kongresu  AP. Analiza ta byłaby w rzeczonej sprawie 
bezprzedmiotowa. 
Wobec powyższego podjęcie uchwały jak wyżej jest konieczne i uzasadnione. 
 
Przeprowadzono głosowanie:  

8 za,  
0 przeciw,  
0 wstrzymał się.  

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  –  10 maja 2016 roku. 
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