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KADENCJA XVII 

 

22.03.2009 1/XVII/2009 
Uchwała Nr 1/1/XVII/2009 – „W wyniku głosowania 
przeprowadzonego zgodnie z § 11 ust.1 
i 5 Statutu AP, wybrany przez XXV Walne Zgromadzenie Aeroklubu 
Polskiego Zarząd Aeroklubu Polskiego ukonstytuował się 
następująco:  
1. Prezes Aeroklubu Polskiego - Jerzy Makula 
2. Wiceprezes Aeroklubu Polskiego - Jan Kujawa 
3. Wiceprezes Aeroklubu Polskiego - Marek Mazur 
4. Skarbnik Aeroklubu Polskiego - Jacek Musiał 
5. Sekretarz Zarządu i Prezydium Zarządu AP - Wojciech Lesiuk 
6. Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego - Jacek Dankowski 
7. Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego - Adam Gruszecki 
8. Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego - Piotr Haberland 
9. Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego - Ryszard Ha_ 
10. Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego - Wojciech Krupa 
11. Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego - Włodzimierz Skalik 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 22.03.2009r.”. 

    

22.03.2009 1/XVII/2009 
Uchwała Nr 2/1/XVII/2009 - Zarząd Aeroklubu Polskiego na 
podstawie § 44 Statutu Aeroklubu Polskiego przyjmuje tekst 
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jednolity Statutu Aeroklubu Polskiego uchwalony przez XXV Walne 
Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego odbywające się w 
dniach 14 i 15 marca 2009r. uwzględniający zmiany uchwalone przez 
to Walne Zgromadzenie Delegatów, w następującym brzmieniu: 
 

STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO 
przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu 

Polskiego w dniach 14-15 marca 2009 r. 
 
Polskie lotnictwo sportowe, skupione w Aeroklubie, od zarania jest 
trwałym elementem historii i kultury narodu. Dzięki zaangażowaniu 
społeczności lotniczej, dla której lotnictwo stało się pasją życia i 
służby, działalność Aeroklubu zdobyła wysokie uznanie w kraju i na 
arenie międzynarodowej. 
Aeroklub Polski, organizacja społeczna, spadkobierca pięknych 
tradycji wielu lotniczych pokoleń Polaków, pragnie wzbogacić te 
tradycje o nowe wartości. 
 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne. 

§ 1.1. Aeroklub Polski jest stowarzyszeniem i posiada osobowość 
prawną. 
2. W kontaktach międzynarodowych Aeroklub Polski obok nazwy 
polskiej, używa nazwy w języku 
angielskim „Aero Club of Poland”. 
§ 2.1. Terenem działania Aeroklubu Polskiego jest obszar 
Rzeczypospolitej Polskiej, a dla właściwego realizowania swych 
celów Aeroklub może także prowadzić działalność poza jej 
granicami. 
2. Siedzibą władz Aeroklubu Polskiego jest miasto stołeczne 
Warszawa. 
3. Nazwa Aeroklubu Polskiego jest prawnie zastrzeżona. 
§ 3.1. Aeroklub Polski samodzielnie określa swoje cele, programy 
działania i struktury organizacyjne 
oraz uchwala akty wewnętrzne określające jego działalność. Zasady 
regulujące sposób realizacji przez aerokluby regionalne zadań 
zleconych Aeroklubowi Polskiemu – określa Zarząd Aeroklubu 
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Polskiego. 
2. Aeroklub Polski ma emblemat, flagę i proporzec oraz używa 
pieczęci, ubiorów i odznak organizacyjnych. 
3. Aeroklub Polski jest w kraju i za granicą jedynym reprezentantem 
działającym w zakresie sportów lotniczych. 
4. Aeroklub Polski może posiadać status organizacji pożytku 
publicznego. 
5. Aeroklub Polski realizuje swoje cele przy pomocy aeroklubów 
regionalnych i współdziała z organizacjami o zbieżnych do swoich 
celach. 
6. Aeroklub Polski opiera swoją działalność na pracy społecznej 
członków. 
7. Do prowadzenia swoich spraw Aeroklub Polski może zatrudniać 
pracowników. 
§ 4.1. Aeroklub Polski jest neutralny pod względem politycznym, 
religijnym, etnicznym i rasowym. 
2. Aeroklub Polski może być członkiem krajowych i 
międzynarodowych organizacji o tych samych lub podobnych 
założeniach programowych. 
3. Aeroklub Polski reprezentuje sporty lotnicze na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na forum organizacji 
międzynarodowych, a w szczególności Międzynarodowej Federacji 
Lotniczej (FAI). 
4. Aeroklub Polski działa w oparciu o niniejszy statut oraz zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 
5. Aeroklub Polski prowadzi działalność w zakresie sportów 
lotniczych i ma status polskiego związku sportowego. 
 

ROZDZIAŁ 2 
Cele i sposoby ich realizacji. 

§ 5.1. Aeroklub Polski ma następujące cele: 
1) organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w 
poszczególnych dyscyplinach sportu lotniczego; 
2) przygotowanie kadry narodowej i reprezentantów Polski do 
uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym 
w zakresie sportów lotniczych; 
3) prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i 
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popularyzatorskiej w zakresie sportów lotniczych; 
4)reprezentowanie polskiego sportu lotniczego w 
międzynarodowych organizacjach 
sportowych oraz organizowanie udziału w międzynarodowym 
współzawodnictwie w sporcie lotniczym; 
5) przedstawianie propozycji składu kadry narodowej ministrowi 
właściwemu do spraw kultury fizycznej i sportu; 
6) organizowanie szkoleń i przeprowadzanie egzaminów oraz 
doskonalenie zawodowe trenerów, a także szkolenie sędziów 
sportowych; 
7) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem licencji klubom 
sportowym, zawodnikom, trenerom i sędziom sportowym; 
8) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących danej 
dyscypliny sportu, niezastrzeżonych w ustawie dla organów 
administracji rządowej lub innych podmiotów; 
9) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym dzieci i 
młodzieży, w zakresie sportów lotniczych; 
10)pielęgnowanie narodowych tradycji lotniczych, 
rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności lotniczych, pielęgnowanie 
polskości, jako czynnika rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej; 
11) integracji poprzez lotnictwo osób niepełnosprawnych, promocji 
poprzez lotnictwo, zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
12) prowadzenie oraz wspieranie inicjatyw szkolenia, edukacji, 
wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 
szczególności w powiązaniu z lotnictwem i modelarstwem lotniczym; 
13) zatwierdzanie i ewidencjonowanie lotniczych wyczynów 
sportowych, w tym rekordów; 
14) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności 
państwa, działanie na rzecz ratownictwa, ochrony ludności, pomocy 
ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych; 
15) szkolenie i doskonalenie członków organizacji dla potrzeb 
lotnictwa wojskowego, transportu lotniczego, ratownictwa i służb 
państwowych w ramach organizacji szkolenia. 
2. Swoje cele Aeroklub Polski realizuje w szczególności przez 
wykonywanie zadań w ramach działalności nieodpłatnej: 
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1) koordynacji i wspierania działalności statutowej aeroklubów 
regionalnych oraz poszczególnych członków; 
2) reprezentowania interesów aeroklubów regionalnych oraz 
poszczególnych członków wobec władz instytucji krajowych i 
międzynarodowych; 
3) integracji _środowiska lotniczego i sympatyków lotnictwa; 
4) ustalania regulaminów sportowych, powoływania sędziów i 
komisarzy sportowych; 
5) powoływania reprezentantów polskich sportów lotniczych na 
imprezy międzynarodowe oraz wszechstronnego przygotowania ich 
do udziału w tych imprezach; 
6) inspirowania i popierania postępu i twórczości technicznej, 
artystycznej, naukowej w dziedzinie lotnictwa; 
7) współdziałania z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i 
instytucjami w kraju i za granicą; 
8) udziału członków w naradach, zjazdach i konferencjach 
związanych z lotnictwem; 
9) współpracy z organami administracji cywilnej oraz jednostkami 
wojskowymi w sprawach będących przedmiotem działalności 
statutowej Aeroklubu Polskiego; 
10) występowania do władz i instytucji popierając inicjatywy i 
wnioski aeroklubów regionalnych związanych z działalnością 
statutową Aeroklubu Polskiego; 
11) nadawania odznak honorowych, dyplomów i innych wyróżnień; 
12) inicjowania oraz opiniowania aktów prawnych mających wpływ 
na działalność statutową Aeroklubu Polskiego, w szczególności w 
zakresie sportów lotniczych i lotnictwa amatorskiego; 
13) upowszechniania wiedzy o lotnictwie, kultywowania tradycji 
lotniczych, kształtowania zasad etycznych wśród członków 
Aeroklubu Polskiego; 
14) pielęgnowania pamięci o zmarłych ludziach lotnictwa. 
3. Swoje cele Aeroklub Polski realizuje w szczególności przez 
wykonywanie zadań w ramach działalności odpłatnej: 
1) organizowania kursów teoretycznych i praktycznych w zakresie 
wszystkich specjalności lotniczych, pilotażowych i technicznych 
uprawianych w Aeroklubie; 
2) prowadzenia szkół pilotażu, wydających certyfikaty i uprawnienia 
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inne niż zawodowe w ramach organizacji szkolenia; 
3) nadzoru nad działalnością lotniczą w zakresie sportów lotniczych i 
lotnictwa amatorskiego obejmującego wydawanie i cofanie 
uprawnień, rejestracji i dopuszczanie do eksploatacji sprzętu 
lotniczego, latającego i naziemnego, wydawanie instrukcji 
operacyjnych szkolenia lotniczego i technicznego (w powyższym 
zakresie Aeroklub Polski może również wykonywać czynności 
nadzoru państwowego na podstawie delegacji udzielonej przez 
władze lotnicze); 
4) organizowania zjazdów i konferencji związanych z uprawianiem 
sportów lotniczych; 
5) organizowania lotniczych imprez sportowych, zawodów oraz 
turystyki i rekreacji lotniczej; 
6) prowadzenia działalności wydawniczej i popularyzatorskiej; 
7) przyznawania licencji klubom sportowym, zawodnikom, trenerom 
i sędziom sportowym. 
§ 5a. Dla osiągniecia celów i realizacji zadań Aeroklubu, Zarząd 
Aeroklubu Polskiego podejmuje uchwały i decyzje wiążące członków 
Aeroklubu Polskiego, inne organizacje działające w zakresie sportów 
lotniczych, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i 
komisarzy sportowych oraz działaczy związanych z zakresem 
sportów lotniczych. 

 
ROZDZIAŁ 3 

Członkowie, ich prawa i obowiązki. 
§ 6.1. Członkiem Aeroklubu Polskiego może być obywatel 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, posiadający pełną 
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, 
a także osoba prawna. W miejscach, w których statut mówi o 
„członku aeroklubu regionalnego” należy przez to rozumieć członka 
Aeroklubu Polskiego, który został przyjęty w danym aeroklubie 
regionalnym. W powyższym rozumieniu można być członkiem 
zwyczajnym tylko jednego aeroklubu regionalnego. 
2. Małoletni w wieku 16 – 18 lat mogą należeć do stowarzyszenia i 
korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że w 
składzie Zarządu Aeroklubu Polskiego i zarządów aeroklubów 
regionalnych większość  muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do 
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czynności prawnych. 
3. Małoletni poniżej 16 lat mogą za zgodą ustawowych 
przedstawicieli należeć do stowarzyszenia bez prawa głosowania na 
walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i 
biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. 
4. Jeżeli jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie 
małoletnich mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej 
jednostki. 
5. Członkowie Aeroklubu Polskiego dzielą się na: 
1) zwyczajnych; 
2) honorowych; 
3) wspierających; 
4) stowarzyszonych. 
6. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne pragnące czynnie 
realizować cele statutowe Aeroklubu Polskiego. 
7. Członkami honorowymi mogą zostać osoby fizyczne szczególnie 
zasłużone dla rozwoju lotnictwa i sportów lotniczych. 
8. Członkami wspierającymi mogą zostać osoby fizyczne lub osoby 
prawne, które popierają działalność Aeroklubu Polskiego i 
zadeklarują  świadczenia na rzecz Aeroklubu Polskiego. 
9. Członkami stowarzyszonymi mogą zostać osoby fizyczne, które 
zamierzają realizować cele Aeroklubu Polskiego bez obowiązku 
uiszczania składek członkowskich; członkowie stowarzyszeni nie 
posiadaj_ czynnego i biernego prawa wyborczego do władz oraz 
prawa głosowania na walnych zgromadzeniach członków. 
10. Osoby nie będące obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i nie 
mające stałego miejsca zamieszkania na terytorium RP mogą być 
tylko członkami honorowymi lub wspierającymi Aeroklubu Polskiego. 
§ 7.1. Członkowie zwyczajni są przyjmowani decyzją zarządu 
aeroklubu regionalnego na podstawie wypełnionej deklaracji 
członkowskiej. Zarząd aeroklubu regionalnego może upoważnić 
prezydium zarządu do podejmowania decyzji w sprawie 
przyjmowania członków zwyczajnych. 
2. Godność członka honorowego Aeroklubu Polskiego nadaje 
osobom fizycznym, za wybitną działalność w lotnictwie lub na rzecz 
Aeroklubu Polskiego, Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek 
Zarządu Aeroklubu Polskiego. Walne zgromadzenie aeroklubu 
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regionalnego, na wniosek zarządu tego aeroklubu, może nadawać 
godność członka honorowego aeroklubu regionalnego. 
3. Członków wspierających przyjmuje i skreśla Zarząd Aeroklubu 
Polskiego oraz zarządy aeroklubów regionalnych. 
4. Członków stowarzyszonych przyjmują i skreślają zarządy 
aeroklubów regionalnych. 
§ 8.1. Członkowie zwyczajni są obowiązani: 
1) realizować cele Aeroklubu Polskiego; 
2) brać czynny udział w działalności aeroklubu regionalnego, w 
którym zostali przyjęci na członka zwyczajnego; 
3) przestrzegać postanowień statutu, uchwał, zarządzeń władz 
aeroklubu oraz godnie reprezentować polskie lotnictwo sportowe; 
4) opłacać regularnie składki członkowskie. 
2. Członkowie zwyczajni Aeroklubu Polskiego mają prawo: 
1) wybierać i być wybieranymi do władz stowarzyszenia w tym 
aeroklubie regionalnym, w którym zostali przyjęci na członka 
zwyczajnego; 
2) korzystać z urządzeń i pomocy Aeroklubu Polskiego oraz 
uczestniczyć w krajowych i międzynarodowych imprezach lotniczych, 
zgodnie z regulaminem zasad uczestnictwa; 
3) nosić ubiór i odznaki organizacyjne. 
3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków 
zwyczajnych oraz są zwolnieni od opłacania składek członkowskich. 
4. Członkowie wspierający mają obowiązek: 
1) propagować cele statutowe Aeroklubu Polskiego; 
2) regularnie opłacać składki członkowskie oraz wywiązywać się z 
zadeklarowanych świadczeń. 
5. Członkowie wspierający, będący osobami fizycznymi, maj_ prawa 
członków zwyczajnych, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa 
wyborczego. 
6. Zarząd aeroklubu regionalnego ma prawo ustalać dodatkowe 
prawa i związane z nimi obowiązki, dotyczące tylko członków tego 
aeroklubu. 
7. Członkowie Aeroklubu Polskiego za aktywny udział w realizacji 
celów Aeroklubu Polskiego mogą być wyróżniani dyplomami uznania 
i odznakami honorowymi. Zasady wyróżniania oraz wzory odznak i 
wyróżnień  ustala Zarząd Aeroklubu Polskiego. 
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8. Członkowie Aeroklubu Polskiego, którzy działają na szkodę 
Stowarzyszenia bądź naruszają postanowienia statutu, podlegają 
karom organizacyjnym: 
1) upomnienia; 
2) nagany; 
3) zawieszenia w prawach członka na okres do dwóch lat; 
4) wykluczenia z Aeroklubu Polskiego. 
9. O nałożeniu kar organizacyjnych określonych w ust.8. pkt.1 – 3. 
decydują sądy koleżeńskie z inicjatywy własnej lub na wniosek 
zarządu aeroklubu regionalnego. O nałożeniu kary określonej w 
punkcie 4. decydują sądy koleżeńskie na wniosek zarządu aeroklubu 
regionalnego. Od decyzji sądu koleżeńskiego ukaranemu członkowi, 
jak również zarządowi aeroklubu, przysługuje prawo odwołania do 
Sądu Koleżeńskiego AP w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji. 
Odwołanie skierowane do Sądu Koleżeńskiego AP powinno być 
rozpatrzone w możliwie krótkim terminie, nie dłużej niż 90 dni. 
10. Członkowie Aeroklubu Polskiego, naruszający przepisy i 
regulaminy sportowe podlegają karom sportowym ustalonym przez 
Zarząd Aeroklubu Polskiego. 
11. Członkowie Aeroklubu Polskiego są obowiązani do opłacania 
składki członkowskiej. Składka członkowska składa sie z części 
uiszczanej na rzecz aeroklubu regionalnego i z części uiszczanej na 
rzecz Aeroklubu Polskiego. Wysokość części uiszczanej na rzecz 
Aeroklubu Polskiego określa Walne Zgromadzenie Delegatów. 
§ 9. Przynależność do Aeroklubu Polskiego ustaje w razie: 
1) śmierci członka; 
2) dobrowolnego wystąpienia, o czym członek ma obowiązek 
zawiadomić pisemnie odpowiedni zarząd aeroklubu z 
trzydziestodniowym wyprzedzeniem; 
3) skreślenia z listy członków przez właściwy zarząd z powodu nie 
usprawiedliwionego zalegania z opłatą składki członkowskiej ponad 
6 miesięcy; 
4) skreślenia z listy członków wspierających przez Zarząd Aeroklubu 
Polskiego lub zarząd aeroklubu regionalnego w razie nie 
wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń; 
5) skreślenie z listy członków stowarzyszonych przez zarządy 
aeroklubów regionalnych w 
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razie nie realizowania celów Aeroklubu Polskiego; 
6) uprawomocnienia decyzji o wykluczeniu z Aeroklubu Polskiego; 
7) utraty praw publicznych. 

 
ROZDZIAŁ 4 

Zasady działania Aeroklubu Polskiego. 
 

§ 10.1. Struktura organizacyjna Aeroklubu Polskiego obejmuje: 
1) władze Aeroklubu Polskiego; 
2) aerokluby regionalne i ich władze; 
3) kluby specjalnościowe. 
2. Regulaminy klubów specjalnościowych uchwala Zarząd Aeroklubu 
Polskiego. 
3. Aeroklub Polski może organizować  jednostki pomocnicze służące 
realizacji jego zadań statutowych. 
§ 11.1. Wybory władz Aeroklubu Polskiego wszystkich stopni 
odbywaj_ si_ w głosowaniu tajnym. 
2. Kadencja władz Aeroklubu Polskiego wszystkich stopni trwa 4 lata. 
3. Członkowie wybierani do władz Aeroklubu Polskiego nie mogą_ 
by_ jednocześnie członkami 
innych władz tego samego szczebla. 
4. Członkami komisji rewizyjnej mogą_ by_ tylko osoby nie będące 
pracownikami Aeroklubu 
Polskiego i nie pełniące innych funkcji społecznych we władzach tego 
samego szczebla. 
5. Uchwały władz Aeroklubu Polskiego wszystkich szczebli 
podejmowane s_ bezwzględną_ 
większości_ głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób 
uprawnionych do 
głosowania. 
6. Uchwały w sprawie zmian statutu wymagaj_ większości 2/3 
głosów w obecności, co najmniej 
2/3 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. 
7. Uchwały w sprawie wniosku o rozwiązanie Aeroklubu Polskiego 
wymagaj_ większości ¾ 
głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby osób 
uprawnionych do głosowania. 
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8. Uchwały podejmuje si_ w głosowaniu jawnym. Na __danie 
większości uprawnionych do 
głosowania, podjęcie uchwały może odbywa_ si_ w głosowaniu 
tajnym. 
9. Postanowienia ustępów 1 – 5. i 8. stosuje si_ odpowiednio do 
władz aeroklubu regionalnego. 
ROZDZIAŁ 5 
Władze Aeroklubu Polskiego. 
§ 12. Władzami Aeroklubu Polskiego s_: 
1) Walne Zgromadzenie Delegatów; 
2) Zarząd Aeroklubu Polskiego; 
3) Komisja Rewizyjna Aeroklubu Polskiego; 
4) Sąd Koleżeński Aeroklubu Polskiego. 
A. Walne Zgromadzenie Delegatów. 
§ 13.1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą_ władz_ 
Aeroklubu Polskiego. 
2. Walne Zgromadzenie Delegatów może by_ zwyczajne lub 
nadzwyczajne. 
3. Walne Zgromadzenie Delegatów zwyczajne jest zwoływane nie 
rzadziej ni_ raz na dwa lata. 
4. Walne Zgromadzenie Delegatów nadzwyczajne odbywa si_ na 
wniosek: 
1) Zarządu Aeroklubu Polskiego; 
2) Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego; 
3) 1/3 ogólnej liczby zarządów aeroklubów regionalnych. 
5. Walne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd 
Aeroklubu Polskiego, który 
pisemnie zawiadamia o tym aerokluby regionalne co najmniej na 60 
dni przed terminem 
Walnego Zgromadzenia Delegatów. Zawiadomienie powinno 
określa_ termin, miejsce i 
porz_dek obrad. 
6. Walne Zgromadzenie Delegatów nadzwyczajne powinno si_ 
odbywa_ najpó_niej w terminie 
2 miesi_cy od dnia zło_enia wniosku o jego zwołanie. 
§ 14. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów bior_ udział: 
1) z głosem decyduj_cym – delegaci wybrani w aeroklubach 
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regionalnych; 
2) z głosem doradczym – członkowie Zarz_du, Komisji Rewizyjnej i 
S_du Kole_e_skiego 
Aeroklubu Polskiego, nie b_d_cy delegatami oraz osoby zaproszone; 
3) delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów s_ wybierani w 
liczbie proporcjonalnej do 
liczby członków zwyczajnych i honorowych aeroklubów regionalnych 
w stosunku 1 
delegat na 50 członków, 2 delegatów – od 51 do 100 członków i 3 
delegatów – powy_ej 
100 członków, oraz 4 delegatów powy_ej 200 członków. 
Kadencja delegatów ustaje z chwil_ zako_czenia obrad Walnego 
Zgromadzenia Delegatów, na który 
zostali wybrani. 
§ 15.1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest uprawnione do 
decydowania o wszystkich sprawach, 
które nale__ do zakresu działania Aeroklubu Polskiego. 
2. Do Walnego Zgromadzenia Delegatów nale_y w szczególno_ci: 
1) ustalanie głównych kierunków i programów działalno_ci 
Aeroklubu Polskiego; 
2) wybór Prezesa Aeroklubu Polskiego; 
3) wybór członków Zarz_du Aeroklubu Polskiego, Komisji Rewizyjnej 
oraz S_du 
Kole_e_skiego Aeroklubu Polskiego; 
4) rozpatrywanie sprawozda_ z działalno_ci Aeroklubu Polskiego i 
wniosków 
przedstawionych przez Zarz_d Aeroklubu Polskiego oraz udzielanie 
na wniosek 
Komisji Rewizyjnej absolutorium ust_puj_cemu Zarz_dowi 
Aeroklubu Polskiego; 
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda_ i wniosków Komisji 
Rewizyjnej oraz S_du 
Kole_e_skiego Aeroklubu Polskiego; 
6) uchwalanie zmian statutowych; 
7) rozpatrywanie wniosków i odwoła_ zgłoszonych co najmniej na 14 
dni przed 
terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów przez aerokluby 
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regionalne oraz 
członków Aeroklubu Polskiego; 
8) podj_cie uchwały w sprawie wniosku o rozwi_zanie Aeroklubu 
Polskiego; 
9) ustalenie wysoko_ci cz__ci składki członkowskiej uiszczanej na 
rzecz Aeroklubu 
Polskiego. 
§ 16. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów rozpatruje 
sprawy, które stanowiły cel jego 
zwołania oraz podejmuje w tym zakresie uchwały. 
B. Zarz_d Aeroklubu Polskiego. 
§ 17.1. Zarz_d Aeroklubu Polskiego jest najwy_sz_ władz_ Aeroklubu 
Polskiego w okresie mi_dzy 
Walnymi Zgromadzeniami Delegatów i odpowiada za swoj_ 
działalno__ przed Walnym 
Zgromadzeniem Delegatów. 
2. Do Zarz_du Aeroklubu Polskiego nale_y w szczególno_ci: 
1) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów; 
2) opracowywanie programów działalno_ci Aeroklubu Polskiego; 
3) ustalanie zasad gospodarowania _rodkami materialnymi w 
jednostkach pomocniczych 
Aeroklubu Polskiego; 
4) zatwierdzanie preliminarza bud_etowego i bilansu rocznego 
Aeroklubu Polskiego 
z wyj_tkiem bud_etów i bilansów aeroklubów regionalnych; 
5) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania maj_tku 
Aeroklubu Polskiego 
z wył_czeniem maj_tku aeroklubów regionalnych; 
6) uzgadnianie wysoko_ci i sposobu opłacania składek członkowskich 
dla członków 
wspieraj_cych przyj_tych przez Zarz_d Aeroklubu Polskiego; 
7) powoływanie i rozwi_zywanie aeroklubów regionalnych, a tak_e 
organizowanie 
i rozwi_zywanie pomocniczych jednostek organizacyjnych Aeroklubu 
Polskiego. 
Rozwi_zanie aeroklubu regionalnego przez Zarz_d Aeroklubu 
Polskiego mo_e nast_pi_ 
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tylko w przypadku braku mo_liwo_ci statutowej podj_cia takiej 
uchwały przez walne 
zgromadzenie członków (delegatów) aeroklubu regionalnego; 
8) wybór prezesa w przypadku zwolnienia stanowiska mi_dzy 
Walnymi Zgromadzeniami 
Delegatów. Kadencja tak wybranego prezesa trwa do najbli_szego 
Walnego 
Zgromadzenia Delegatów; 
9) przedstawianie ministrowi wła_ciwemu do spraw kultury fizycznej 
i sportu propozycji 
składu kadry narodowej w zakresie sportów lotniczych i lotniczego 
modelarstwa 
sportowego; 
10) nadawanie odznak honorowych, dyplomów i innych wyró_nie_; 
11) rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego 
i informowanie tej 
komisji o ich realizacji; 
12) powoływanie i odwoływanie Sekretarza Generalnego Aeroklubu 
Polskiego oraz 
dyrektorów jednostek pomocniczych, a tak_e ustalanie ich 
wynagrodze_; 
13) tworzenie i rozwi_zywanie centralnych szkół lotniczych, 
nadawanie im regulaminów 
oraz powoływanie i odwoływanie dyrektorów tych szkół, a tak_e 
ustalanie ich 
wynagrodze_; 
14) zatwierdzanie regulaminów Zarz_du, Biura i komisji 
specjalno_ciowych; 
15) powoływanie i rozwi_zywanie komisji specjalno_ciowych 
działaj_cych przy Zarz_dzie 
Aeroklubu Polskiego oraz okre_lenie ich regulaminów działania i 
kompetencji; 
16) nadawanie, ewidencjonowanie i pozbawianie licencji klubom 
sportowym oraz zwi_zkom 
sportowym uczestnicz_cym w poszczególnych dyscyplinach sportu; 
17) okre_lanie statusu zawodników chc_cych uczestniczy_ we 
współzawodnictwie 
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sportowym, w tym tak_e zawodników nie b_d_cych członkami 
Aeroklubu Polskiego; 
18) nadawanie, ewidencjonowanie i pozbawianie licencji 
zawodnikom, trenerom, 
komisarzom i s_dziom sportowym; 
19) stwierdzanie utraty praw członkowskich w przypadkach 
okre_lonych w § 9. 
§ 18.1. W skład Zarz_du Aeroklubu Polskiego wchodz_: 
1) Prezes; 
2) osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie Delegatów spo_ród 
członków 
zwyczajnych i honorowych Aeroklubu Polskiego w liczbie okre_lonej 
przez Walne 
Zgromadzenie Delegatów. 
2. W obradach Zarz_du uczestnicz_, z głosem doradczym, Sekretarz 
Generalny Aeroklubu 
Polskiego i przewodnicz_cy komisji specjalno_ciowych, je_eli nie s_ z 
wyboru członkami 
zarz_du. 
3. Zarz_d Aeroklubu Polskiego mo_e dokooptowa_ do swojego 
składu nowych członków na 
wakuj_ce miejsca w liczbie nie wi_kszej ni_ 25% liczby wybranych 
członków. 
4. Posiedzenia Zarz_du Aeroklubu Polskiego odbywaj_ si_ w miar_ 
potrzeby, jednak nie 
rzadziej ni_ raz na trzy miesi_ce. 
§ 19.1. Prezydium Zarz_du Aeroklubu Polskiego składa si_ z: 
1) Prezesa Aeroklubu Polskiego oraz osób wybranych przez Zarz_d 
spo_ród swoich 
członków; 
2) dwóch wiceprezesów; 
3) sekretarza Zarz_du i Prezydium; 
4) skarbnika. 
2. Sekretarz Generalny Aeroklubu Polskiego, je_eli nie jest z wyboru 
członkiem Zarz_du 
Aeroklubu Polskiego, uczestniczy w posiedzeniach Prezydium z 
głosem doradczym. 
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3. Prezydium działa w imieniu Zarz_du Aeroklubu Polskiego w 
okresach mi_dzy posiedzeniami 
Zarz_du Aeroklubu Polskiego. 
4. Posiedzenia Prezydium zwołuje Prezes lub z jego upowa_nienia 
wiceprezes w miar_ 
potrzeby. 
5. Zadania Prezydium oraz zakres jego uprawnie_ ustala Zarz_d 
Aeroklubu Polskiego. 
6. Zarz_d Aeroklubu Polskiego ustala zakresy obowi_zków Prezesa, 
członków Prezydium oraz 
Sekretarza Generalnego. 
§ 20. Sekretarz Generalny mo_e by_ pracownikiem Aeroklubu 
Polskiego i kieruje prac_ Biura 
Zarz_du Aeroklubu Polskiego. 
§ 21.1. Biuro Zarz_du Aeroklubu Polskiego tworzy si_ z osób 
zatrudnionych w Aeroklubie Polskim 
w celu realizacji uchwał Zarz_du i Prezydium Zarz_du Aeroklubu 
Polskiego. 
2. Liczebno__, struktur_ i regulamin organizacyjny biura okre_la 
Zarz_d Aeroklubu Polskiego. 
C. Komisja Rewizyjna Aeroklubu Polskiego. 
§ 22.1. Komisja Rewizyjna Aeroklubu Polskiego kontroluje całokształt 
działalno_ci statutowej 
Aeroklubu Polskiego i odpowiada za swoj_ prac_ przed Walnym 
Zgromadzeniem 
Delegatów. 
2. Komisja Rewizyjna Aeroklubu Polskiego składa si_ z 9 członków. 
Komisja Rewizyjna 
Aeroklubu Polskiego wybiera spo_ród swoich członków 
przewodnicz_cego, zast_pc_ 
przewodnicz_cego i sekretarza. 
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego odbywaj_ si_ 
w miar_ potrzeby, nie 
rzadziej jednak ni_ raz na sze__ miesi_cy. 
4. Do zada_ Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego nale_y w 
szczególno_ci: 
1) uchwalanie regulaminu działalno_ci Komisji Rewizyjnej Aeroklubu 
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Polskiego oraz 
komisji rewizyjnych aeroklubów regionalnych; 
2) przeprowadzanie co najmniej raz do roku kontroli całokształtu 
działalno_ci statutowej 
Aeroklubu Polskiego; 
3) przedstawianie Zarz_dowi Aeroklubu Polskiego wniosków 
wynikaj_cych z ustale_ 
kontroli i __danie usuni_cia stwierdzonych uchybie_; 
4) nadzorowanie działalno_ci komisji rewizyjnych w aeroklubach 
regionalnych; 
5) wyst_powanie z wnioskiem w sprawie udzielania absolutorium 
ust_puj_cemu 
Zarz_dowi Aeroklubu Polskiego; 
6) zwoływanie w trybie interwencyjnym nadzwyczajnych walnych 
zgromadze_ członków 
(delegatów) aeroklubów regionalnych. 
5. Komisja Rewizyjna Aeroklubu Polskiego mo_e dokooptowa_ do 
swojego składu nie wi_cej ni_ 
dwie osoby na miejsca zwolnione. 
6. Delegowany członek Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego 
uczestniczy w posiedzeniach 
Zarz_du i Prezydium Zarz_du Aeroklubu Polskiego. 
D. S_d Kole_e_ski Aeroklubu Polskiego. 
§ 23.1. S_d Kole_e_ski Aeroklubu Polskiego składa si_ z 11 członków. 
2. S_d Kole_e_ski Aeroklubu Polskiego mo_e dokooptowa_ do 
swojego składu nie wi_cej ni_ 3 
osoby na miejsca zwolnione. 
3. S_d Kole_e_ski Aeroklubu Polskiego wybiera spo_ród swoich 
członków przewodnicz_cego, 
zast_pc_ przewodnicz_cego oraz sekretarza. 
§ 24. Do S_du Kole_e_skiego Aeroklubu Polskiego nale_y: 
1) w pierwszej instancji rozpatrywanie spraw w co najmniej 
trzyosobowych zespołach 
orzekaj_cych i orzekanie o odpowiedzialno_ci organizacyjnej 
członków Aeroklubu 
Polskiego w zwi_zku z pełnieniem przez nich funkcji we władzach 
Aeroklubu Polskiego 
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oraz rozpatrywanie sporów pomi_dzy ró_nymi jednostkami 
Aeroklubu Polskiego; 
2) w drugiej instancji rozpatrywanie w co najmniej trzyosobowych 
zespołach orzekaj_cych, 
w zmienionym składzie, odwoła_ od orzecze_ s_dów kole_e_skich 
aeroklubów 
regionalnych oraz od orzecze_ wydanych przez zespoły orzekaj_ce 
S_du Kole_e_skiego 
Aeroklubu Polskiego w pierwszej instancji. 
§ 25. S_d Kole_e_ski Aeroklubu Polskiego jest najwy_sz_ instancj_ 
wewn_trzn_ Aeroklubu Polskiego 
w sprawie wykładni statutu Aeroklubu Polskiego. 
§ 26. Szczegółowe zasady działania s_dów kole_e_skich oraz tryb 
post_powania przed s_dami 
kole_e_skimi okre_la regulamin uchwalony przez S_d Kole_e_ski 
Aeroklubu Polskiego. 
ROZDZIAŁ 6 
Aerokluby regionalne. 
§ 27.1. Aerokluby regionalne s_ podstawowymi jednostkami 
organizacyjnymi stowarzyszenia, 
realizuj_ cele statutowe Aeroklubu Polskiego na terenie całego kraju 
jak i za granic_ i mog_ 
posiada_ osobowo__ prawn_. 
Aerokluby regionalne mog_ prowadzi_ działalno__ gospodarcz_ oraz 
działalno__ rolnicz_ w celu 
pozyskania _rodków na działalno__ statutow_. 
1a. Aeroklub regionalny posiadaj_cy co najmniej jedn_ sekcj_ 
specjalistyczn_ działaj_c_ w 
zakresie sportów lotniczych jest klubem sportowym i mo_e podj__ 
współzawodnictwo 
sportowe po uzyskaniu licencji. 
2. Nazw_ aeroklubu regionalnego ustala walne zgromadzenie 
(zgromadzenie delegatów) 
aeroklubu. 
§ 28. Władzami aeroklubu regionalnego s_: 
1) walne zgromadzenie (zgromadzenie delegatów); 
2) zarz_d; 
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3) komisja rewizyjna; 
4) s_d kole_e_ski. 
A. Walne zgromadzenie aeroklubu regionalnego. 
§ 29. 1. Walne zgromadzenie jest najwy_sz_ władz_ aeroklubu 
regionalnego. 
2. Walne zgromadzenie mo_e by_ zwyczajne lub nadzwyczajne. 
3. Walne zgromadzenie zwyczajne sprawozdawcze jest zwoływane 
nie rzadziej ni_ raz na dwa 
lata, a sprawozdawczo-wyborcze raz na cztery lata. 
4. Nadzwyczajne walne zgromadzenie jest zwoływane na wniosek: 
1) zarz_du aeroklubu regionalnego; 
2) komisji rewizyjnej aeroklubu regionalnego; 
3) co najmniej1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych, zgłoszony na 
pi_mie do zarz_du 
aeroklubu regionalnego oraz na interwencyjne __danie Komisji 
Rewizyjnej Aeroklubu 
Polskiego. 
5. Nadzwyczajne walne zgromadzenie powinno si_ odby_ najpó_niej 
w terminie 30 dni od dnia 
zło_enia wniosku. 
6. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz_d, który pisemnie lub drog_ 
elektroniczn_ zawiadamia o 
tym członków zwyczajnych, honorowych i wspieraj_cych, b_d_cych 
osobami fizycznymi 
podaj_c termin, miejsce i porz_dek obrad co najmniej na 14 dni 
przed zgromadzeniem. 
7. W aeroklubach regionalnych, których liczba członków przekracza 
150 osób, zamiast walnych 
zgromadze_ mog_ odbywa_ si_ zgromadzenia delegatów. Delegaci 
s_ wówczas wybierani 
w liczbie proporcjonalnej do liczby członków zwyczajnych i 
honorowych aeroklubu w 
stosunku 1 delegat na 5 członków. 
Kadencja delegatów ustaje z chwil_ zako_czenia obrad walnego 
zgromadzenia, na który zostali 
wybrani. 
8. W walnym zgromadzeniu udział bior_, z głosem decyduj_cym, 
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członkowie zwyczajni, 
honorowi i wspieraj_cy b_d_cy osobami fizycznymi, którzy uko_czyli 
16 lat, a tak_e z 
głosem doradczym osoby zaproszone. W zgromadzeniu delegatów 
udział bior_, z głosem 
decyduj_cym, delegaci członków, a z głosem doradczym – 
członkowie zarz_du, komisji 
rewizyjnej i s_du kole_e_skiego, je_eli nie s_ delegatami oraz osoby 
zaproszone. 
9. Walne zgromadzenie jest prawomocne w pierwszym terminie w 
obecno_ci co najmniej ½ 
ogólnej liczby członków (delegatów), a w drugim terminie – bez 
wzgl_du na liczb_ obecnych 
członków (delegatów). 
§ 30. Do walnego zgromadzenia (zgromadzenia delegatów) nale_y w 
szczególno_ci: 
1) ustalanie programów działalno_ci aeroklubu regionalnego; 
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda_ zarz_du aeroklubu 
regionalnego oraz 
sprawozda_ i wniosków komisji rewizyjnej i s_du kole_e_skiego; 
3) wybór członków zarz_du, komisji rewizyjnej i s_du kole_e_skiego; 
4) wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów; 
5) udzielenie absolutorium ust_puj_cemu zarz_dowi; 
6) rozpatrywanie innych spraw przekazanych walnemu 
zgromadzeniu przez zarz_d, komisj_ 
rewizyjn_ lub s_d kole_e_ski oraz wniosków i odwoła_ zgłoszonych 
przez członków 
aeroklubu co najmniej 14 dni przed terminem walnego 
zgromadzenia; 
7) podj_cie uchwały o rozwi_zaniu aeroklubu regionalnego; 
8) udzielenie zgody na dysponowanie nieruchomo_ciami 
przekraczaj_ce zakres zwykłego 
zarz_du. 
§ 31. Nadzwyczajne walne zgromadzenie (zgromadzenie delegatów) 
rozpatruje sprawy, które 
stanowiły cel jego zwołania oraz podejmuje w tym zakresie uchwały. 
B. Zarz_d aeroklubu regionalnego. 
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§ 32.1. W okresie pomi_dzy walnymi zgromadzeniami najwy_sz_ 
władz_ aeroklubu regionalnego jest 
zarz_d, który odpowiada za swoj_ działalno__ przed walnym 
zgromadzeniem 
(zgromadzeniem delegatów). 
2. Do zarz_du aeroklubu regionalnego nale_y w szczególno_ci: 
1) realizowanie uchwał walnego zgromadzenia oraz uchwał Walnego 
Zgromadzenia 
Delegatów i Zarz_du Aeroklubu Polskiego; 
2) opracowanie programów działalno_ci aeroklubu regionalnego 
oraz przyjmowanie 
sprawozda_ z ich realizacji; 
3) zatwierdzanie preliminarza bud_etowego i bilansu; 
4) podejmowanie uchwał w sprawach maj_tkowych oraz w zakresie 
działalno_ci 
gospodarczej; 
5) powoływanie i rozwi_zywanie sekcji specjalistycznych i innych 
ogniw, uchwalanie ich 
regulaminów oraz nadzorowanie i koordynowanie ich działalno_ci; 
6) zwoływanie walnych zgromadze_; 
7) powoływanie i odwoływanie dyrektora aeroklubu regionalnego 
oraz ustalanie jego 
zakresu obowi_zków i wynagrodzenia; 
8) ustalanie wysoko_ci cz__ci składki członkowskiej uiszczanej na 
rzecz aeroklubu 
regionalnego; 
9) okre_lanie liczebno_ci, struktury i regulaminu organizacyjnego 
słu_b etatowych 
aeroklubu; 
10) powoływanie i odwoływanie społecznego przewodnicz_cego 
zespołu bezpiecze_stwa 
lotniczego. 
§ 33.1. W skład zarz_du aeroklubu regionalnego wchodz_ osoby 
wybrane przez walne zgromadzenie 
(zgromadzenie delegatów) w liczbie ustalonej przez walne 
zgromadzenie. Przewodnicz_cy 
sekcji specjalno_ciowych, o ile nie s_ z wyboru członkami zarz_du 
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aeroklubu regionalnego, 
uczestnicz_ w posiedzeniach zarz_du z głosem doradczym. 
2. Zarz_d mo_e dokooptowa_ do swojego składu nowych członków 
na wakuj_ce miejsca w 
liczbie nie wi_kszej ni_ 25% liczby wybranych członków. 
3. Posiedzenia Zarz_du odbywaj_ si_ w miar_ potrzeb, nie rzadziej 
jednak ni_ raz na trzy 
miesi_ce. 
4. Dyrektor aeroklubu regionalnego, je_eli nie jest z wyboru 
członkiem zarz_du aeroklubu 
regionalnego uczestniczy w posiedzeniach zarz_du i prezydium 
zarz_du z głosem 
doradczym. 
§ 34.1. Zarz_d aeroklubu regionalnego wybiera spo_ród swoich 
członków prezydium w liczbie przez 
siebie ustalonej, w tym: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. 
2. Prezydium zarz_du działa w imieniu zarz_du w okresach mi_dzy 
posiedzeniami zarz_du. 
3. Posiedzenia Prezydium zwołuje prezes lub z jego upowa_nienia 
wiceprezes w miar_ 
potrzeby. 
4. Zadania Prezydium oraz zakres jego uprawnie_ ustala zarz_d 
aeroklubu regionalnego. 
§ 35. Dyrektor aeroklubu regionalnego kieruje bie__c_ prac_ 
aeroklubu regionalnego i jest 
przeło_onym wszystkich osób zatrudnionych w aeroklubie 
regionalnym w celu realizacji 
zada_ aeroklubu. Dyrektor aeroklubu regionalnego w zakresie 
realizacji zada_ statutowych i 
uchwał zarz_du aeroklubu odpowiada przed zarz_dem aeroklubu 
regionalnego. 
C. Komisja rewizyjna aeroklubu regionalnego. 
§ 36.1. Komisja rewizyjna kontroluje całokształt działalno_ci 
statutowej aeroklubu regionalnego 
i składa sprawozdania ze swojej działalno_ci przed walnym 
zgromadzeniem 
(zgromadzeniem delegatów). 
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2. Komisja rewizyjna aeroklubu regionalnego składa si_ z minimum 3 
członków – w liczbie 
ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Komisja rewizyjna wybiera ze 
swego grona 
przewodnicz_cego, zast_pc_ przewodnicz_cego i sekretarza. Komisja 
rewizyjna mo_e 
dokooptowa_ do swojego składu nowych członków na wakuj_ce 
miejsca w liczbie nie 
wi_kszej ni_ 1/3 wybranej liczby członków. 
3. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywaj_ si_ w miar_ potrzeby, nie 
rzadziej jednak ni_ raz na 
sze__ miesi_cy. 
4. Do zada_ komisji rewizyjnych nale_y: 
1) przeprowadzanie przynajmniej raz do roku kontroli całokształtu 
działalno_ci statutowej 
aeroklubu regionalnego; 
2) przedstawianie zarz_dowi aeroklubu regionalnego wniosków 
wynikaj_cych z ustale_ 
kontroli i __danie usuni_cia stwierdzonych uchybie_; 
3) zwracanie si_ do komisji rewizyjnej Aeroklubu Polskiego w 
przypadku gdy realizacja 
wniosków komisji rewizyjnej przez zarz_d aeroklubu regionalnego 
jest niezadowalaj_c_; 
4) wyst_powanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium 
ust_puj_cemu zarz_dowi 
aeroklubu regionalnego. 
5. Delegowany członek komisji rewizyjnej bierze udział w 
posiedzeniach zarz_du i prezydium 
zarz_du. 
D. S_d kole_e_ski aeroklubu regionalnego. 
§ 37.1. S_d kole_e_ski składa si_ z minimum 3 członków – w liczbie 
ustalonej przez walne 
zgromadzenie (zgromadzenie delegatów). 
2. S_d kole_e_ski, wybiera spo_ród swego grona przewodnicz_cego, 
wiceprzewodnicz_cego 
i sekretarza. S_d kole_e_ski mo_e dokooptowa_ do swojego składu 
nowych członków na 
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wakuj_ce miejsca w liczbie nie wi_kszej ni_ 1/3 wybranej liczby 
członków. 
3. S_d kole_e_ski rozpoznaje w co najmniej trzyosobowych 
zespołach orzekaj_cych sprawy 
dotycz_ce post_powania członków naruszaj_cych statut Aeroklubu 
Polskiego oraz 
działaj_cych na szkod_ stowarzyszenia. Od postanowie_ s_du 
kole_e_skiego przysługuje 
odwołanie do S_du Kole_e_skiego Aeroklubu Polskiego. 
4. Posiedzenia s_du kole_e_skiego odbywaj_ si_ w miar_ potrzeby. 
5. S_d kole_e_ski składa sprawozdania ze swojej działalno_ci 
walnemu zgromadzeniu 
(zgromadzeniu delegatów). 
E. Ogniwa organizacyjne aeroklubu regionalnego. 
§ 38.1. Podstawowymi ogniwami organizacyjnymi aeroklubów 
regionalnych s_ sekcje specjalistyczne 
oraz afiliowane Kluby Seniorów Lotnictwa. 
2. Do powołania sekcji jest potrzebnych co najmniej 5 członków. 
§ 39.1. Sekcje specjalistyczne s_ tworzone w aeroklubach 
regionalnych stosownie do uprawianych 
dyscyplin sportu lotniczego lub według zainteresowa_ członków 
aeroklubu. 
2. Sekcje specjalistyczne działaj_ zgodnie z regulaminem ustalonym 
przez zarz_d aeroklubu 
regionalnego. 
3. Sekcje specjalistyczne s_ ogniwem aeroklubu regionalnego 
posiadaj_cym uprawnienie do 
wyboru delegatów na walne zgromadzenie delegatów aeroklubu 
regionalnego. Kandydaci 
na delegatów nie musz_ by_ członkami sekcji specjalistycznych 
dokonuj_cych wyborów. 
§ 40.1. Zarz_d aeroklubu regionalnego mo_e tworzy_ i rozwi_zywa_ 
inne ogniwa organizacyjne jak 
kluby i koła specjalistyczne w _rodowiskach pracy, nauki, w 
miejscach zamieszkania, 
szkołach oraz w ramach innych stowarzysze_ i organizacji, 
przestrzegaj_c przepisów prawa 
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i statutów oraz uwzgl_dniaj_c zainteresowania ch_tnych. 
2. Powoływane ogniwa organizacyjne działaj_ zgodnie z 
regulaminami ustalonymi przez Zarz_d 
Aeroklubu Polskiego lub regionalnego. 
ROZDZIAŁ 6a 
Status zawodników. 
§ 40a.1. Zawodnicy uprawiaj_cy sporty lotnicze mog_ posiada_ 
status amatora lub zawodowca. 
2. Szczegółowe prawa i obowi_zki zawodnika okre_la regulamin 
uchwalany przez Zarz_d 
Aeroklubu Polskiego. 
3. Niewykonywanie obowi_zków przez zawodnika powoduje 
odpowiedzialno__ dyscyplinarn_. 
Szczegółowe prawa i obowi_zki w tym zakresie reguluje regulamin 
uchwalany przez 
Zarz_d Aeroklubu Polskiego. 
ROZDZIAŁ 6b 
Prawa maj_tkowe i niemaj_tkowe. 
§ 40b.1. Aeroklub Polski prowadzi działalno__ gospodarcz_ zgodnie z 
Prawem o stowarzyszeniach 
i innymi obowi_zuj_cymi w tym zakresie przepisami w szczególno_ci 
prowadzi 
działalno__ gospodarcz_ słu__c_ pozyskiwaniu _rodków na 
realizacje celów statutowych i 
w rozmiarach słu__cych realizacji celów statutowych. 
2. Aeroklub Polski prowadzi działalno__ gospodarcz_ obejmuj_c_ w 
szczególno_ci: 
a) piel_gnowanie, zraszanie, opryskiwanie upraw, wł_czaj_c usługi 
agrolotnicze, 
b) loty czarterowe, 
c) loty widokowe i wycieczkowe, 
d) wynajem _rodków lotniczego transportu pasa_erskiego z załog_, 
e) działalno__ lotnictwa ogólnego, tak_ jak: przewozy pasa_erów 
organizowane przez 
aerokluby w celach szkoleniowych lub dla przyjemno_ci w ramach 
organizacji 
szkolenia, 
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f) transport lotniczy towarów, nieobj_ty rozkładem lotów, 
g) wynajem _rodków transportu lotniczego z załog_, w celu 
przewozu towarów, 
h) działalno__ usługow_ wspomagaj_c_ lotniczy transport 
pasa_erów, zwierz_t i 
towarów, 
i) działalno__ terminali, takich jak: porty, dworce lotnicze itp., 
j) obsługa naziemna statków powietrznych itp., 
k) fotografi_ lotnicz_, 
l) wynajem i dzier_aw_ _rodków transportu lotniczego bez załogi 
m.in.: samolotów, 
balonów, 
m) prowadzenie działalno_ci rolniczej. 
3. Cały dochód z działalno_ci gospodarczej przeznaczany jest na 
działalno__ statutow_. 
ROZDZIAŁ 7 
Kluby Seniorów Lotnictwa. 
§ 41.1. Przy Aeroklubie Polskim działaj_ Kluby Seniorów Lotnictwa. 
2. Kluby Seniorów Lotnictwa s_ autonomicznymi organizacjami 
posiadaj_cymi swoje władze 
oraz struktur_ organizacyjn_. Wobec władz Aeroklubu Polskiego 
Kluby Seniorów Lotnictwa 
reprezentowane s_ przez Rad_ Seniorów Lotnictwa, zło_on_ z 
przewodnicz_cych 
regionalnych Klubów Seniorów Lotnictwa. Afiliacja regionalnego 
Klubu Seniorów Lotnictwa 
do aeroklubu regionalnego nast_puje na mocy uchwały zarz_du tego 
aeroklubu, na wniosek 
Klubu Seniorów Lotnictwa. 
3. Kluby Seniorów Lotnictwa zrzeszaj_ długoletnich członków 
Aeroklubu, pracowników i 
działaczy lotnictwa oraz inne osoby zasłu_one dla lotnictwa, 
spełniaj_ce regulaminowe 
kryteria senioratu. Członkowie Klubów Seniorów Lotnictwa 
afiliowanych do aeroklubów 
regionalnych s_ ich członkami stowarzyszonymi. Mog_ by_ te_ 
członkami zwyczajnymi i 
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honorowymi aeroklubów, z wszystkimi zwi_zanymi prawami i 
obowi_zkami. 
4. Kluby Seniorów Lotnictwa realizuj_ zadania stowarzyszenia, a w 
szczególno_ci: 
1) współdziałaj_ z innymi jednostkami organizacyjnymi Aeroklubu 
Polskiego w pracy 
wychowawczej i szkoleniowej; 
2) propaguj_ idee lotnictwa i tradycje lotnicze; 
3) gromadz_ i opracowuj_ materiały historyczne z dziedziny 
lotnictwa; 
4) piel_gnuj_ pami__ o zmarłych ludziach lotnictwa. 
5. Zasady współdziałania Klubów Seniorów Lotnictwa z Aeroklubem 
Polskim oraz z 
aeroklubami regionalnymi, okre_la regulamin zatwierdzony przez 
Zarz_d Aeroklubu 
Polskiego. 
6. Rada Seniorów Lotnictwa ma prawo brania udziału w Walnych 
Zgromadzeniach Delegatów z 
dwoma (2) delegatami dysponuj_cymi głosem doradczym. 
Przewodnicz_cy Rady Seniorów 
Lotnictwa ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarz_du 
Aeroklubu Polskiego z głosem 
doradczym. 
ROZDZIAŁ 8 
Maj_tek Aeroklubu Polskiego i aeroklubów regionalnych. 
§ 42.1. Maj_tek Aeroklubu Polskiego dzieli si_ na: 
- maj_tek wspólny Aeroklubu Polskiego oraz 
- maj_tki odr_bne aeroklubów regionalnych posiadaj_cych 
osobowo__ prawn_. 
2. Dysponowanie maj_tkiem wspólnym Aeroklubu Polskiego, w tym 
zbywanie i obci__anie, le_y 
w gestii Zarz_du Aeroklubu Polskiego, z uwzgl_dnieniem zasad i 
ogranicze_ okre_lonych 
w uchwałach Walnego Zgromadzenia Delegatów. Dysponowanie 
maj_tkiem odr_bnym 
aeroklubu regionalnego, w tym zbywanie i obci__anie, le_y w 
wył_cznej gestii zarz_du 
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aeroklubu regionalnego, przy czym dysponowanie 
nieruchomo_ciami aeroklubu 
regionalnego przekraczaj_ce zakres zwykłego zarz_du, wymaga 
podj_cia decyzji w formie 
uprzedniej uchwały Walnego Zgromadzenia aeroklubu regionalnego. 
3. Maj_tek wspólny Aeroklubu Polskiego mo_e by_ udost_pniany 
aeroklubom regionalnym na 
podstawie umów. Poszczególne składniki maj_tku wspólnego i 
maj_tków odr_bnych mog_ 
by_ przekazywane w ramach stowarzyszenia, na warunkach 
ka_dorazowo uzgodnionych 
pomi_dzy zarz_dami aeroklubów, w tym równie_ nieodpłatnie. 
4. Maj_tek Aeroklubu Polskiego i aeroklubów regionalnych stanowi_ 
nieruchomo_ci, 
ruchomo_ci, fundusze oraz prawa maj_tkowe. 
5. Na fundusze Aeroklubu Polskiego i aeroklubów regionalnych 
składaj_ si_ w szczególno_ci: 
1) dochody z organizowanych imprez, szkolenia lotniczego i 
wydawnictw; 
2) darowizny, zapisy i spadki; 
3) dochody osi_gane z działalno_ci gospodarczej; 
4) dotacje; 
5) dochody z ofiarno_ci społecznej; 
6) dochody z maj_tku własnego; 
7) składki członkowskie. 
6. Do wa_no_ci umów, zobowi_za_, pełnomocnictw i innych 
o_wiadcze_ woli s_ wymagane 
podpisy: w imieniu Aeroklubu Polskiego – Prezesa lub Wiceprezesa 
Aeroklubu Polskiego 
oraz Sekretarza Generalnego, a w imieniu aeroklubu regionalnego – 
prezesa lub 
wiceprezesa oraz dyrektora aeroklubu regionalnego. 
7. Dokumenty i pisma zwi_zane z bie__c_ działalno_ci_ Biura 
Zarz_du Aeroklubu Polskiego 
podpisuje Sekretarz Generalny, a w sprawach finansowych – 
równie_ główny ksi_gowy 
Biura Zarz_du Aeroklubu Polskiego. 
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8. Dokumenty i pisma zwi_zane z bie__c_ działalno_ci_ aeroklubu 
regionalnego podpisuje 
dyrektor aeroklubu regionalnego, a w sprawach finansowych - 
równie_ główny ksi_gowy 
aeroklubu regionalnego. 
9. W przypadku uzyskania statusu organizacji po_ytku publicznego 
zabrania si_: 
1) udzielania po_yczek lub zabezpieczania zobowi_za_ maj_tkiem 
Aeroklubu Polskiego 
i aeroklubów regionalnych w stosunku do ich członków, członków 
organów lub 
pracowników oraz osób bliskich w rozumieniu ustawy z 24.04.2003 r. 
o działalno_ci 
po_ytku publicznego i o wolontariacie; 
2) przekazywania maj_tku Aeroklubu Polskiego i aeroklubów 
regionalnych na rzecz ich 
członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich 
na zasadach 
innych ni_ w stosunku do osób trzecich, w szczególno_ci je_eli 
przekazanie to 
nast_puje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 
3) wykorzystywania maj_tku na rzecz członków, członków organów 
lub pracowników oraz 
ich osób bliskich na zasadach innych ni_ w stosunku do osób 
trzecich, chyba, _e to 
wykorzystanie bezpo_rednio wynika ze statutowego celu Aeroklubu 
Polskiego; 
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od 
podmiotów, w których 
uczestnicz_ członkowie stowarzyszenia, członkowie organów 
Aeroklubu Polskiego i 
aeroklubów regionalnych lub pracownicy oraz ich osób bliskich. 
§ 43.1. W przypadku upadło_ci – rozwi_zania Aeroklubu Polskiego 
jego maj_tek zostaje 
przeznaczony na cele okre_lone w uchwale Walnego Zgromadzenia 
Delegatów o likwidacji 
Aeroklubu Polskiego. 
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2. W przypadku upadło_ci – rozwi_zania aeroklubu regionalnego 
jego maj_tek przechodzi na 
rzecz Aeroklubu Polskiego. 
§ 44. Tekst jednolity Statutu sporz_dza Zarz_d Aeroklubu Polskiego 
przyjmuj_c go w formie uchwały 

podj_tej nie pó_niej ni_ w terminie 30 dni od dnia uchwalenia 
ka_dej zmiany Statutu. 

22.03.2009 1/XVII/2009 
Uchwała Nr 3/1/XVII/2009 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zatwierdza projekt umowy dotyczącej dzierżawy przez firm_ Leszno 
Gliding Hotel Sp. z o.o. budynku portowo hotelowego wraz z 
bezpośrednim otoczeniem wchodzącego w skład zabudowanej 
nieruchomości położonej w Lesznie przy ul. Szybowników 28 i 
jednocześnie zobowiązuje Dyrektora Centralnej Szkoły Szybowcowej 
AP do nadzoru realizacji inwestycji określonej w ww. umowie 
zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w przedstawionym 
zarządowi Aeroklubu Polskiego kosztorysie ofertowym. 
Zatwierdzony projekt Umowy dzierżawy wraz z kosztorysem 
ofertowym stanowią załączniki do niniejszej uchwały. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 22 marca 2009r.”. 

    

22.03.2009 1/XVII/2009 
Uchwała Nr 4/1/XVII/2009 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego udziela 
pełnomocnictwa Wiceprezesowi Aeroklubu Polskiego Janowi 
Kujawie i Sekretarzowi Generalnemu Aeroklubu Polskiego Piotrowi 
Niewiarowskiemu do przeprowadzenia w imieniu Aeroklubu 
Polskiego negocjacji i podpisania aneksu do porozumienia z dnia 10 
czerwca 2008r. zawartego pomiędzy Gminą Miastem Szczecin, 
Aeroklubem Polskim i Aeroklubem Szczecińskim. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 22.03.2009r.”. 

    

14.04.2009 2/XVII/2009 
Uchwała Nr 5/2/XVII/2009 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zobowiązuje Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego do 
podjęcia działań w celu uregulowania na korzyść Aeroklubu 
Prawnego stanu prawnego dwóch działek znajdujących się na 
szczycie góry Żar. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 14.04.2009r.” 

    

14.04.2009 2/XVII/2009 
Uchwała Nr 6/2/XVII/2009 - „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.15 statutu 
Aeroklubu Polskiego oraz Ramowego Regulaminu Komisji 
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Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego pkt.2 ppkt.2.1 
zatwierdzonego Uchwałą Nr 60/12/XVI/2005 z dnia 18.10.2005r. ze 
zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 180/14/XVI/2006 z dn. 
05.09.2006r., po przeprowadzonym w dniu 29 marca 2009r. w 
Warszawie Sejmiku Wyborczym środowiska modelarskiego - Zarząd 
Aeroklubu Polskiego powołuje Komisję Modelarską Aeroklubu 
Polskiego na okres kadencji w poniższym składzie: 
1. Jerzy Boniecki – przewodniczący, 
2. Jan Ochman – wiceprzewodniczący, 
3. Michał Wójcik – skarbnik, 
4. Wiesław Dziuba, 
5. Radosław Oleksy, 
6. Paweł Praus, 
7. Bogdan Wierzba. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 14.04.2009r.”. 

14.04.2009 2/XVII/2009 
Uchwała Nr 7/2/XVII/2009 - „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.15 statutu 
Aeroklubu Polskiego oraz Ramowego Regulaminu Komisji 
Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego pkt.2 ppkt.2.9 
zatwierdzonego Uchwałą Nr 60/12/XVI/2005 z dn. 18.10.2005r. ze 
zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 180/14/XVI/2006 z dn. 
05.09.2006r., na wniosek Dyrektora Sportowego - Zarząd Aeroklubu 
Polskiego zatwierdza na Przewodniczącego Komisji Samolotowej 
Aeroklubu Polskiego Pana Ryszarda Michalskiego, który po 
konsultacji środowiskowej, przedstawi zarządowi Aeroklubu 
Polskiego propozycję składu Komisji Samolotowej Aeroklubu 
Polskiego na bieżącą kadencję. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 14.04.2009r.”. 

    

14.04.2009 2/XVII/2009 
Uchwała Nr 8/2/XVII/2009 - „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.9 Statutu 
Aeroklubu Polskiego oraz ust. 1 „Regulaminu w sprawie 
powoływania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego – polskiego 
związku sportowego” zatwierdzonego Uchwałą Zarządu AP Nr 
221/4/XVI/2007 z dn.13.02.2007r., na wniosek Dyrektora 
Sportowego Aeroklubu Polskiego oraz Trenerów Kadry Narodowej w 
Akrobacji Lotniczej i Modelarskiej Kadry Narodowej Aeroklubu 
Polskiego - Zarząd Aeroklubu Polskiego rozszerza skład Kadry 
Narodowej Aeroklubu Polskiego – Polskiego Związku Sportu 
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Lotniczego na okres od 01 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. 
zatwierdzonej Uchwałą Nr 405/27/XVI/2008 z dnia 29.12.2008r. w 
dyscyplinach: 
1. Akrobacja szybowcowa o 1 osobę: Jarosław Rudziński – Aeroklub 
Stalowa Wola; 
2. Modelarstwie Lotniczym i Kosmicznym w klasie F1E – juniorzy o 1 
osobę: Paweł Duraj – Aeroklub ROW Rybnik a także wprowadza 
zmiany w składzie Kadry Narodowej: 
- w klasie F2A - juniorzy Artur Mi_ z KM w Wierzawicach w miejsce 
Tomasza Sobali (z KM w Wierzawicach) 
- w klasie F2B seniorzy Tomasz Wlazłowski - Aeroklub Śląski w 
miejsce Zbigniewa Dołowego (Aeroklub Warszawski) 
- w klasie F3J – juniorzy Krzysztof Kałużny - Aeroklub Warszawski w 
miejsce Romana Brody (Aeroklub ROW) 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 14.04.2009r.”. 

14.04.2009 2/XVII/2009 
Uchwała Nr 9/2/XVII/2009 – „ Na wniosek Dyrektora Sportowego 
Aeroklubu Polskiego – Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza 
wymienionych kierowników reprezentacji Polski na 2009 rok: 
1. w modelarstwie lotniczym i kosmicznym: 
1) Mistrzostwa Świata Modeli Swobodnie Latających F1A,B,C 
Bieljopolje -Chorwacja 19-26.07.09 
Grzegorz Boryczko 
2) Mistrzostwa Europy Modeli na Uwięzi dla juniorów i seniorów 
F2A,B,C Belgrad – Serbia 26.07-3.08.09 
Marcin Leszczak 
3) Mistrzostwa Europy Modeli Makiet F4B, F4C -Elvurum, Starnoen, 
Norwegia 26.07-2.08.09 
Seniorzy: Marek Dominiak 
Juniorzy: Piotr Piszczek 
4) Mistrzostwa Świata Modeli Szybowców Zdalnie Sterowanych F3B 
– Ivancice k.Brna Czechy 3-9.08.09 
Arkadiusz Morawski 
5) Mistrzostwa Europy Modeli Swobodnie Latających dla juniorów 
F1A,F1B,F1P Salonta – Rumunia 2-7.08.09 
Norbert Suwała 
Sandra Piontek 
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6) Mistrzostwa Świata Modeli Zdalnie Sterowanych F3JWłocławek, 
Polska 8-16.08.09 
Juniorzy: Mieczysław Słowik 
Seniorzy: Aleksander Laskowski 
7) Mistrzostwa Europy Modeli Halowych F1D Belgrad Serbia 9-
14.08.09 
Jerzy Markiewicz 
8) Mistrzostwa Świata Modeli Szybowców Sterowanych 
Mechanicznie F1E Wasserkuppe Niemcy 14-19.09.09 
Wiesław Dziuba 
9) Mistrzostwa Europy Modeli Kosmicznych S1, S3, S4, S5, S6, S7, S8, 
S9 Irig Serbia 22-29.08.09 r. 
Seniorzy: Jerzy Boniecki, Sandra Piontek 
Juniorzy: Bartosz Boniecki 
10) Mistrzostwa Europy Modeli z Napędem Elektrycznym 22-
27.09.2009 r., Rumunia 
Jarosław Darski 
2. w sporcie samolotowym: 
1) 19 Mistrzostwa Świata w lataniu precyzyjnym, Toruń, 19-
26.07.2009 
Dariusz Zawłocki 
2) 7 Rajdowe Mistrzostwa Europy, Casttellone, Hiszpania, 6-
12.09.2009 
Dariusz Zabłocki 
3. w sporcie spadochronowym: 
Igrzyska Sportów Nieolimpijskich ( World Games), Kaohsiung, 
Tajwan, 13-22 .07.2009 r. 
Lidia Kosk 
4. w sporcie szybowcowym: 
1) 3 Światowe Igrzyska Lotnicze, Turyn 6-13.06.2009 
Jacek Dankowski 
2) 6 Szybowcowe Mistrzostwa Świata Juniorów, Rayskala 13.06-
05.07.2009 
Mateusz Jędral 
3) 15 Szybowcowe Mistrzostwa Europy, Nitra 20.06-11.07.2009 r. 
Jacek Dankowski 
4) 15 Szybowcowe Mistrzostwa Europy, Pociunai 18.07 - 09.08.2009 
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r. 
Marek Szumski 
5) 5 Szybowcowe Mistrzostwa Świata Kobiet, Szeged 18.07-
08.08.2009 r. 
Anna Michalak 
5. w akrobacji szybowcowej: 
13 Mistrzostwa Świata w Akrobacji Szybowcowej, Czechy, Hosin 10-
19.07.2009 
Jarosław Rudziński 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 14.04.2009r.” 

14.04.2009 2/XVII/2009 
Uchwała Nr 10/2/XVII/2009 – „ Na podstawie pkt. I ppkt. 3 
Regulaminu powoływania oraz zakresu obowiązków Trenera Kadry 
Narodowej w dyscyplinach sportu lotniczego, na wniosek Komisji 
Mikrolotowej AP i Dyrektora Sportowego AP – zarząd Aeroklubu 
Polskiego odwołuje kol. Krzysztofa Maciejewskiego z funkcji 
pełniącego obowiązki trenera kadry mikrolotów klasycznych i 
powołuje kol. Mariusza Jarmuszczaka do funkcji trenera kadry 
mikrolotów klasycznych. 
Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Sportowemu AP. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 14.04.2009r.” 

    

14.04.2009 2/XVII/2009 
Uchwała Nr 11/2/XVII/2009 – „Po zapoznaniu się z prośbą 
organizatorów i opinią Sekretarza Generalnego AP – zarząd 
Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę na objęcie honorowym 
patronatem „Festiwalu Wiatru Legionowo 2009” przez Aeroklub 
Polski. 
W ramach honorowego patronatu Aeroklubu Polskiego nad 
„Festiwalem Wiatru Legionowo 2009” - zarząd Aeroklubu Polskiego 
wyraża zgodę na bezpłatną prezentację filmu o Zbigniewie 
Burzyńskim z archiwów Aeroklubu Polskiego i bezpłatne 
wypożyczenie Pucharu J. Gordona Bennetta w dniu 8 maja 2009 pod 
specjalnym nadzorem na otwarcie wystawy LEGIONOWO 
BALONOWE MIASTO organizowanej przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Legionowie przy współpracy z Muzeum Historycznym w 
Legionowie. 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Sekretarzowi 
Generalnemu AP. 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 14.04.2009r.” 

14.04.2009 2/XVII/2009 
Uchwała Nr 12/2/XVII/2009 – „Na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 10 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz § 3 Regulaminu Dyplomu 
Honorowego imienia Stanisława Skarżyskiego, na wniosek Aeroklubu 
Włocławskiego – Zarząd Aeroklubu Polskiego nadaje Dyplom 
Honorowy im. Stanisława Skarżyskiego: I Liceum Ziemi Kujawskiej we 
Włocławku, którego absolwentem był Stanisław Skarżyński oraz 
Miastu Włocławek w dowód uznania za wkład w rozwój lotnictwa 
sportowego i działalność patronacką na rzecz Aeroklubu 
Włocławskiego. 
Realizację uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu AP. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 14.04.2009r.”. 

    

14.04.2009 2/XVII/2009 
Uchwała Nr 13/2/XVII/2009  
1. Aeroklub Polski udostępnia dokumenty operacyjne i szkoleniowe 
do których przysługują mu prawa autorskie majątkowe na podstawie 
umów licencji niewyłącznej, zgodnie z ustawa z 4.02.1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 06.90.631 z pó_n. zm.) oraz 
ustawą Kodeks Cywilny. 
2. Zarząd Aeroklubu Polskiego ustala n/w wysokości jednorazowej 
opłaty wstępnej za udzielenie licencji niewyłącznej na korzystanie z 
dokumentów operacyjnych i szkoleniowych wydawanych przez 
Aeroklub Polski, do których przysługują mu autorskie prawa 
majątkowe oraz rodzaje i wysokości opłat rocznych: 
2.1. Jednorazowa opłata wstępna za udzielenie licencji niewyłącznej 
- 3000 zł. 
2.2. Roczna opłata za korzystanie z pakietu podstawowego 
(Instrukcji Wykonywania Lotów i Skoków AP / Instrukcji Operacyjnej 
AP, Instrukcji Szkolenia AP i Instrukcji Jakości AP)– 2000 zł. 
2.3. Roczna opłata za korzystanie z każdego programu szkolenia – 
1000 zł. 
3. Opłaty licencyjne ustalone powyżej obowiązują dla Aeroklubów 
Regionalnych. 
4. Dla podmiotów gospodarczych i organizacji lotniczych 
niebędących Aeroklubem Regionalnym obowiązujące opłaty 
licencyjne naliczane są w wysokości 200% podanych w pkt. 2. 
5. Tracą moc wszystkie dotychczasowe ustalenia dotyczące 
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wysokości opłat za wydanie i korzystanie z instrukcji i programów 
wydanych przez Aeroklub Polski.  
W związku z tym uchyla się uchwałę Nr 31/5/XVI/2005 z dnia 
14.06.2005 r. w części dotyczącej dokumentów operacyjnych i 
programów szkolenia lotniczego. 
6. Umowy licencji nie wyłącznej (wzór załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały) zawierane są przez Aeroklub Polski zgodnie z zasadami 
jego reprezentacji. 
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 14.04.2009r. 

8. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu 
Aeroklubu Polskiego. 

05.05.2009 3/XVII/2009 
Uchwała Nr 14/3/XVII/2009 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
przyjmuje rezygnację Wojciecha Lesiuka z funkcji Sekretarza Zarządu 
i Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego oraz członka Zarządu 
Aeroklubu Polskiego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 05.05.2009r.”. 

    

05.05.2009 3/XVII/2009 
Uchwała Nr 15/3/XVII/2009 – „Na podstawie § 18 ust.3 Statutu 
Aeroklubu Polskiego - Zarząd Aeroklubu Polskiego w głosowaniu 
przeprowadzonym zgodnie z § 11 ust.1 i 5 Statutu Aeroklubu 
Polskiego wybrał na członka Zarządu Aeroklubu Polskiego na 
wakujące miejsce Pana Jarosława Szołtyska. 
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Zarządu AP. Pan Jarosław 
Szołtysek uzyskał 5 głosów. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 05.05.2009r.”. 

    

05.05.2009 3/XVII/2009 
Uchwała Nr 16/3/XVII/2009 – „W związku z przyjętą Uchwałą Nr 
14/3/XVII/2009 z dnia 05.05.2009r. rezygnacją Pana Wojciecha 
Lesiuka z funkcji Sekretarza Zarządu i Prezydium Zarządu Aeroklubu 
Polskiego oraz członka Zarządu Aeroklubu Polskiego - Zarząd 
Aeroklubu Polskiego w głosowaniu jawnym powołał do funkcji 
Sekretarza Zarządu i Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego członka 
Zarządu Aeroklubu Polskiego Pana Adama Gruszeckiego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 05.05.2009r.”. 

    

05.05.2009 3/XVII/2009 
Uchwała Nr 17/3/XVII/2009 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego po 
zapoznaniu się z opinią Sekretarza Generalnego AP, ze względu na 
opieszałość i nieklarowność działania, cofa pełnomocnictwo 
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udzielone Panu Adamowi Malonowi w sprawie byłej siedziby 
Aeroklubu Polskiego – kamienicy przy ul. Krakowskie Przedmieście 
55 w Warszawie. 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Sekretarzowi 
Generalnemu AP. 

Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia – 05.05.2009r.”. 

05.05.2009 3/XVII/2009 
Uchwała Nr 18/3/XVII/2009 – „Na podstawie § 17 ust. 2 pkt.15 
Statutu Aeroklubu Polskiego, na wniosek Prezesa Aeroklubu 
Polskiego – Zarząd Aeroklubu Polskiego powołuje Komisję Sportową 
Aeroklubu Polskiego. Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego 
upoważnia Dyrektora Sportowego AP do wyselekcjonowania składu 
Komisji Sportowej Aeroklubu Polskiego. Propozycja składu 
osobowego zostanie przedstawiona Zarządowi Aeroklubu Polskiego 
do zatwierdzenia. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 05.05.2009r.”. 

    

05.05.2009 3/XVII/2009 
Uchwała Nr 19/3/XVII/2009 - „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.15 
statutu Aeroklubu Polskiego oraz Ramowego Regulaminu Komisji 
Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego pkt.2 ppkt.2.1 
zatwierdzonego Uchwałą Nr 60/12/XVI/2005 z dnia 18.10.2005r. ze 
zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 180/14/XVI/2006 z dn. 
05.09.2006r., po przeprowadzonym w dniu 20 kwietnia 2009r. w 
Warszawie Sejmiku Wyborczym środowiska akrobacji lotniczej - 
Zarząd Aeroklubu Polskiego powołuje Komisję Akrobacji Lotniczej 
Aeroklubu Polskiego na okres kadencji w poniższym składzie: 
1. Przewodniczący: Stanisław Szczepanowski 
2. Wiceprzewodniczący: Jan Gawęcki 
3. Skarbnik: Ireneusz Jesionek 
4. Sekretarz: Hubert Kopeć 
5. Członek: Piotr Haberland 
6. Członek: Ryszard Kasperek 
7. Członek: Helmut Staś 
8. Członek: Jerzy Makula 

Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia – 05.05.2009r.”. 

    

05.05.2009 3/XVII/2009 
Uchwała Nr 20/3/XVII/2009 - „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.15 
statutu Aeroklubu Polskiego oraz Ramowego Regulaminu Komisji 
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Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego pkt.2 ppkt.2.9 
zatwierdzonego Uchwałą Nr 60/12/XVI/2005 z dn. 18.10.2005r. ze 
zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 180/14/XVI/2006 z dn. 
05.09.2006r., na wniosek Dyrektora Sportowego - Zarząd Aeroklubu 
Polskiego zatwierdza na Przewodniczącego Komisji Balonowej 
Aeroklubu Polskiego Pana Krzysztofa Mikołajczyka, który po 
konsultacji środowiskowej, przedstawi Zarządowi Aeroklubu 
Polskiego propozycję składu Komisji Balonowej Aeroklubu Polskiego 
na bieżącą kadencję. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 05.05.2009r.”. 

05.05.2009 3/XVII/2009 
Uchwała Nr 21/3/XVII/2009 - „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.15 
statutu Aeroklubu Polskiego oraz Ramowego Regulaminu Komisji 
Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego pkt.2 ppkt.2.9 
zatwierdzonego Uchwałą Nr 60/12/XVI/2005 z dn. 18.10.2005r. ze 
zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 180/14/XVI/2006 z dn. 
05.09.2006r., na wniosek Dyrektora Sportowego - Zarząd Aeroklubu 
Polskiego zatwierdza na Przewodniczącego Komisji Mikrolotowej 
Aeroklubu Polskiego Pana Adama Paskę, który po konsultacji 
środowiskowej, przedstawi Zarządowi Aeroklubu Polskiego 
propozycję składu Komisji Mikrolotowej Aeroklubu Polskiego na 
bieżącą kadencję. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 05.05.2009r.”. 

    

05.05.2009 3/XVII/2009 
Uchwała Nr 22/3/XVII/2009 – „Na wniosek Działu Sportu AP – 
Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę na wystąpienie do FAI o 
przyznanie niżej wymienionych wyróżnień za rok 2008: 
- Złoty Medal (FAI Gold Air Medal) – dla Helmuta Stasia (Aer. 
Szczeciński); 
- Dyplom im. Paula Tissandiera (Paul Tissandier Diplomas) – dla 
Krzysztofa Lenartowicza (Aer. PLL LOT ); Stefana Kraszewskiego; 
- Dyplom dla Zespołu (Honorary Group Diploma) – dla Aeroklubu 
Lubelskiego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 05.05.2009r.”. 

    

05.05.2009 3/XVII/2009 
Uchwała Nr 23/3/XVI/2009 – „Na prośbę Krośnieńskiego 
Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych z dnia 07 kwietnia 2009r., 
popartą przez Komisję Modelarską AP – Zarząd Aeroklubu Polskiego 
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na podstawie § 7 ust. 3 przyjmuje Krośnieńskie Stowarzyszenie 
Modelarzy Lotniczych z siedzibą w Krośnie przy ul. Żwirki i Wigury 9 
na członka wspierającego Aeroklubu Polskiego. 
Na podstawie § 8 ust. 4 pkt. 1 i 2 statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd 
Aeroklubu Polskiego zobowiązuje Krośnieńskie Stowarzyszenie 
Modelarzy Lotniczych do propagowania celów statutowych 
Aeroklubu Polskiego oraz regularnego opłacania składki 
członkowskiej w wysokości 300,00 zł. rocznie, a także wywiązywania 
się z zadeklarowanych świadczeń. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 05.05.2009r.”. 

05.05.2009 3/XVII/2009 
Uchwała Nr 24/3/XVI/2009 – „Na prośbę Klubu Modelarstwa 
Lotniczego i Kosmicznego Łaskiego Domu Kultury z dnia 10 marca 
2009r., popartą przez Komisję Modelarską AP – Zarząd Aeroklubu 
Polskiego na podstawie § 7 ust. 3 przyjmuje Klub Modelarstwa 
Lotniczego i Kosmicznego Łaskiego Domu Kultury z siedzibą w Łasku 
przy ul. Narutowicza 11 na członka wspierającego Aeroklubu 
Polskiego. 
Na podstawie § 8 ust. 4 pkt. 1 i 2 statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd 
Aeroklubu Polskiego zobowiązuje Klub Modelarstwa Lotniczego i 
Kosmicznego Łaskiego Domu Kultury do propagowania celów 
statutowych Aeroklubu Polskiego oraz regularnego opłacania składki 
członkowskiej w wysokości 300,00 zł. rocznie, a także wywiązywania 
się z zadeklarowanych świadczeń. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 05.05.2009r.”. 

    

05.05.2009 3/XVII/2009 
Uchwała Nr 25/3/XVII/2009 - „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.15 
statutu Aeroklubu Polskiego oraz Ramowego Regulaminu Komisji 
Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego pkt.2 ppkt.2.1 
zatwierdzonego Uchwałą Nr 60/12/XVI/2005 z dnia 18.10.2005 r. ze 
zmianami wprowadzonymi Uchwał_ Nr 180/14/XVI/2006 z dn. 
05.09.2006r., Zarząd Aeroklubu Polskiego powołuje Komisję 
Samolotową Aeroklubu Polskiego w następującym składzie: 
1. Przewodniczący: Ryszard Michalski, 
2. Wiceprzewodniczący: Krzysztof Lenartowicz, 
3. Skarbnik: Mirosław Dura, 
4. Sekretarz: Andrzej Wolniak, 
5. Członek: Maciej Białek, 
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6. Członek: Dariusz Zawłocki. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 05.05.2009r.”. 

05.05.2009 3/XVII/2009 
Uchwała Nr 26/3/XVII/2009 - „Na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 5 
Statutu Aeroklubu Polskiego, na wniosek Komisji Akrobacji Lotniczej 
Aeroklubu Polskiego – Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę na 
sprzedaż sprzętu depozytowego będącego własnością Aeroklubu 
Polskiego znajdującego się w dyspozycji eksploatacyjnej Komisji 
Akrobacji Lotniczej Aeroklubu Polskiego Aeroklubom Regionalnym 
mającym ten sprzęt w użytkowaniu, według następujących zasad: 
1. Od ceny wolnorynkowej należy odjąć potwierdzone poniesione 
nakłady z ostatnich 5 lat. Cena do zapłacenia przez Aeroklub 
Regionalny wyniesie 20% powstałej w powyższy sposób kwoty. 
2. Warunkiem sprzedaży samolotów do Aeroklubów Regionalnych 
jest zastrzeżenie utrzymywania ich w ciągłej zdatności do lotu z 
rezerwą nalotu dla Kadry, co najmniej 30 godzin rocznie. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 05.05.2009r.”. 

    

05.05.2009 3/XVII/2009 
Uchwała Nr 27/3/XVII/2009 – „Na podstawie § 17 ust. 2 pkt.7 
Statutu Aeroklubu Polskiego, na wniosek Aeroklubu Poznańskiego 
pozytywnie zaopiniowanego przez Komisję Akrobacji Lotniczej 
Aeroklubu Polskiego – Zarząd Aeroklubu Polskiego powołuje 
Młodzieżowy Ośrodek Szkolenia Akrobacji Lotniczej w Poznaniu, 
którego głównym celem działalności będzie szkolenie młodzieży w 
zakresie akrobacji wyczynowej samolotowej i szybowcowej. 
Realizację niniejszej uchwały powierza się wnioskodawcy – 
Dyrektorowi Aeroklubu Poznańskiego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 05.05.2009r.”. 

    

05.05.2009 3/XVII/2009 
Uchwała Nr 28/3/XVII/2009 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zatwierdza projekt umowy dotyczącej dzierżawy przez Port Lotniczy 
Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. 
Gen. S. Maczka 35 części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 
89/4, w obrębie P-34, położonej w Łodzi przy ul. Gen. S. Maczka 36 
uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00092220/3 zabudowanej 
hangarem lotniczym o powierzchni zabudowy 750 m2. 
Zatwierdzony projekt Umowy dzierżawy stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 05.05.2009r.”. 

05.05.2009 3/XVII/2009 
Uchwała Nr 29/3/XVII/2009 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego po 
zapoznaniu się z propozycjami zmian w tekście „Regulaminu 
Szybowcowej Kadry Narodowej (SKN) i Szybowcowej Kadry 
Narodowej Kobiet (SKNK)”, na wniosek trenera Szybowcowej Kadry 
Narodowej Aeroklubu Polskiego zatwierdza proponowane zmiany w 
całości. Znowelizowany Regulamin stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi 
Generalnemu AP. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 05.05.2009r.”. 

    

05.05.2009 3/XVII/2009 
Uchwała Nr 30/3/XVII/2009 – „Zarząd Aeroklubu Polskiemu 
powierza mec. Piotrowi Kasprzykowi prowadzenie wszelkich 
czynności prawnych związanych z byłą siedzibą Aeroklubu Polskiego 
– kamienicą przy ul. Krakowskie Przedmieście 55 w Warszawie. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 05.05.2009r.”. 

    

25.05.2009 4/XVII/2009 
Uchwała Nr 31/4/XVII/2009 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
upoważnia dyrektora Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu 
Polskiego w Lesznie Pana Ryszarda Andryszczaka do prowadzenia 
negocjacji z Aeroklubem Leszczyńskim dotyczących obiektów i 
pomieszczeń przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Aeroklubu 
Leszczyńskiego na identycznych zasadach, na jakich Aeroklub Polski 
nabędzie je od gminy miasto Leszno. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 25.05.2009r.”. 

    

25.05.2009 4/XVII/2009 
Uchwała Nr 32/4/XVII/2009 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego po 
zapoznaniu się z wnioskiem o przydziale do użytkowania szybowca 
SZD-59 ACRO oraz opinią specjalisty ds. zaplecza technicznego BZ AP, 
po rozpatrzeniu, wyraża  zgodę na przydział szybowca SZD-59 ACRO, 
numer fabryczny 590.A.07.010, produkcji 2007 roku, SP-3765, do 
dyspozycji eksploatacyjnej Komisji Akrobacji Lotniczej, ze 
stacjonowaniem w Aeroklubie Rybnickiego Okręgu Węglowego, 
łącznie z prawem eksploatacji na podstawie umów użytkowania. 
Loty wykonywane przez pilotów członków Kadry Narodowej są 
zwolnione od opłat. Natomiast w odniesieniu do lotów innych 
pilotów, ustala się stawkę za godzinę lotu w wysokości 57 zł/h, (0,95 
zł/min) plus koszty ubezpieczenia liczone proporcjonalnie do nalotu 
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rocznego, niezależnie od kosztów poniesionych na doubezpieczenie. 
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu AP, z 
realizacją na podstawie umowy użytkowania na 2009 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 25.05.2009r.”. 

25.05.2009 4/XVII/2009 
Uchwała Nr 33/4/XVII/2009 - „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.15 
statutu Aeroklubu Polskiego, na wniosek Dyrektora Sportowego - 
Zarząd Aeroklubu Polskiego mianuje na Przewodniczącego Komisji 
Sportowej Aeroklubu Polskiego Pana Jana Gawęckiego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 25.05.2009r.”. 

    

25.05.2009 4/XVII/2009 
Uchwała Nr 34/4/XVII/2009 – „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.15 
statutu Aeroklubu Polskiego – Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zatwierdza Regulamin Komisji Sportowej Aeroklubu Polskiego, 
w następującym brzmieniu: 

 
REGULAMIN KOMISJI SPORTOWEJ AEROKLUBU POLSKIEGO 

 
1. Komisja Sportowa Aeroklubu Polskiego stanowi organ 
odwoławczy i doradczy w sprawach natury sportowej, dotyczącej 
działalności we wszystkich dyscyplinach lotniczych. 
2. Komisja Sportowa Aeroklubu Polskiego ma prawo do 
sprawowania kontroli nad prawidłowością realizacji przedsięwzięć 
sportowych z punktu widzenia przepisów FAI (w tym Działu 
Ogólnego Kodeksu Sportowego) oraz przepisów krajowych. 
3. Przewodniczącego Komisji Sportowej mianuje Zarząd Aeroklubu 
Polskiego na wniosek Dyrektora Sportowego Aeroklubu Polskiego. 
4. Dyrektor Sportowy Aeroklubu Polskiego, w uzgodnieniu z 
Przewodniczącym Komisji Sportowej Aeroklubu Polskiego powołuje 
jej Sekretarza. 
5. Przewodniczący i Sekretarz stanowią Prezydium Komisji Sportowej 
Aeroklubu Polskiego, powoływane na okres 5 lat. 
6. Pozostałych członków Komisji Sportowej Aeroklubu Polskiego 
reprezentujących kwalifikacje niezbędne przy rozpatrywaniu 
określonych problemów powołuje Zarząd Aeroklubu Polskiego na 
wniosek Dyrektora Sportowego Aeroklubu Polskiego, stosownie do 
potrzeb. 
7. Członkami Komisji Sportowej Aeroklubu Polskiego mogą być 
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członkowie Aeroklubu Polskiego w zakresie danej dyscypliny sportu, 
którzy nie pełnią innych funkcji we władzach AP i w Komisjach 
Specjalnościowych i/lub specjaliści rozpatrywanych zagadnień_ 
spoza komisji specjalnościowych. 
8. Posiedzenie Komisji Sportowej Aeroklubu Polskiego zwołuje w 
razie potrzeby jej Przewodniczący w celu rozpatrzenia problemów 
zgłoszonych do Komisji Sportowej Aeroklubu Polskiego lub z 
inicjatywy samej Komisji. 
9. Prezydium Komisji Sportowej Aeroklubu Polskiego, biorąc pod 
uwagę temat posiedzenia lub przedmiot sprawy proponuje 
kandydatury zapraszanych do Komisji ekspertów zespołu. 
10. Z posiedzenia Komisji Sportowej Aeroklubu Polskiego lub z jej 
prac realizowanych w innym trybie Sekretarz Komisji sporządza 
protokół. 
11. Przewodniczący Komisji Sportowej Aeroklubu Polskiego lub w 
jego imieniu Sekretarz Komisji składa raz w roku Zarządowi 
Aeroklubu Polskiego lub jego Prezydium sprawozdanie z działalności 
Komisji. 
12. Z uwagi na charakter działalności Komisja Sportowa nie 
dysponuje stałymi wydzielonymi funduszami, korzystając w razie 
potrzeby ze środków przydzielonych przez odpowiednie organy 
Aeroklubu Polskiego. 
13. W sprawach nie omówionych w niniejszym regulaminie 
obowiązują postanowienia ramowego regulaminu Komisji 
Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 25.05.2009r.”. 

25.05.2009 4/XVII/2009 
Uchwała Nr 35/4/XVII/2009 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego na 
wniosek Komisji Samolotowej Aeroklubu Polskiego postanawia 
dokonać zmian w „Regulaminie wykorzystania samolotów Aeroklubu 
Polskiego, będących w dyspozycji Komisji Samolotowej Aeroklubu 
Polskiego”. Poprawiona treść ww. Regulaminu stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. Wykonanie Uchwały powierza się Sekretarzowi 
Generalnemu Aeroklubu Polskiego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 25.05.2009r.”. 

    

01.06.2009 5/XVII/2009 Uchwała Nr 36/5/XVII/2009 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego po 
zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Akrobacji Lotniczej AP z dnia 20 
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maja 2009r., na podstawie § 17 ust. 2 pok.5 Statutu AP, wyraża 
zgodę na sprzedaż wymienionego we wniosku sprzętu 
depozytowego znajdującego się w dyspozycji eksploatacyjnej Komisji 
Akrobacji Lotniczej AP Aeroklubom Regionalnym użytkującym w/w 
sprzęt na zasadach określonych w uchwale Zarządu AP nr 
26/3/XVII/2009 z dnia 5 maja 2009r. zatwierdzając jednocześnie 
wycenę w/w sprzętu przedstawioną we wniosku Komisji Akrobacji 
Lotniczej AP. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi 
Generalnemu AP, z realizacją na podstawie umowy, z zastrzeżeniem 
prawa pierwokupu w przypadku zbytu sprzętu przez Aeroklub 
Regionalny w ciągu najbliższych pięciu lat. Wniosek Komisji Akrobacji 
Lotniczej AP z dnia 20 maja 2009r. stanowi załącznik do uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 01.06.2009r. 

19.06.2009 6/XVII/2009 Uchwała Nr 37/6/XVII/2009 Zarządu Aeroklubu Polskiego z dnia 19 
czerwca 2009r. dotycząca przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego 
Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego Na 
podstawie § 17 ust. 1 Statutu Aeroklubu Polskiego (tekstu 
jednolitego) przyjętego na XXV Walnym Zgromadzeniu Delegatów 
Aeroklubu Polskiego w dniach 14 i 15 marca 2009r. Zarząd 
Aeroklubu Polskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Ustala się Regulamin Organizacyjny Działalności Zarządu i Prezydium 
Zarządu Aeroklubu Polskiego, w brzmieniu załącznika Nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Dotychczasowy Regulamin Organizacyjny Zarządu i Prezydium 
Zarządu Aeroklubu Polskiego zatwierdzony Uchwał Zarządu 
Aeroklubu Polskiego Nr 69/16/XIII/1994 z dn. 9/10.12.1994r. ze 
zmianami wprowadzonymi Uchwał Zarządu Aeroklubu Polskiego Nr 
326/5/XVI/2008 z dn.18.03.2008r., traci ważność dniem podjęcia 
niniejszej Uchwały. 

§ 3. 

Uchwała wymaga opublikowania na Internetowej stronie Aeroklubu 
Polskiego. 
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§ 4. 

Wykonanie postanowień niniejszej uchwały, Zarząd Aeroklubu 
Polskiego powierza Sekretarzowi Generalnemu Aeroklubu Polskiego. 

19.06.2009 6/XVII/2009 Uchwała Nr 38/6/XVII/2009 - „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.15 
statutu Aeroklubu Polskiego oraz Ramowego Regulaminu Komisji 
Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego pkt.2 ppkt.2.1 
zatwierdzonego Uchwałą Nr 60/12/XVI/2005 z dnia 18.10.2005r. ze 
zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 180/14/XVI/2006 z dn. 
05.09.2006r po przeprowadzonych konsultacjach środowiskowych 
przez zatwierdzonego Przewodniczącego Komisji Balonowej P. 
Krzysztofa Mikołajczyka, Zarząd Aeroklubu Polskiego powołuje 
Komisję Balonową Aeroklubu Polskiego, w podanym składzie, na 
okres kadencji.  

1. Krzysztof Mikołajczyk - Przewodniczący 

2. Prawicki Bogdan 

3. Wasilewski Piotr 

4. Choma Beata 

5. Borowski Jerzy 

6. Barski Jacek 

7. Iwański Arkadiusz 

8. Kaczyński Piotr 

9. Bamberski Paweł – trener sterowcowy 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 19.06.2009r.”. 

    

19.06.2009 6/XVII/2009 Uchwała Nr 39/6/XVII/2009 - „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.15 
statutu Aeroklubu Polskiego oraz Ramowego Regulaminu Komisji 
Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego pkt.2 ppkt.2.9 
zatwierdzonego Uchwał Nr 60/12/XVI/2005 z dn. 18.10.2005r. ze 
zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 180/14/XVI/2006 z dn. 
05.09.2006r., na wniosek Dyrektora Sportowego – Zarząd Aeroklubu 
Polskiego zatwierdza na Przewodniczącego Komisji Szybowcowej 
Aeroklubu Polskiego Pana Tomasza Rubaja, który po konsultacji 
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środowiskowej, przedstawi Zarządowi Aeroklubu Polskiego 
propozycję składu Komisji Szybowcowej Aeroklubu Polskiego na 
bieżącą kadencję. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 
19.06.2009r.”. 

19.06.2009 6/XVII/2009 Uchwała Nr 40/6/XVII/2009 - „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.15 
statutu Aeroklubu Polskiego oraz Ramowego Regulaminu Komisji 
Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego pkt.2 ppkt.2.9 
zatwierdzonego Uchwał Nr 60/12/XVI/2005 z dn. 18.10.2005r. ze 
zmianami wprowadzonymi Uchwał Nr 180/14/XVI/2006 z dn. 
05.09.2006r., na wniosek Dyrektora Sportowego – Zarząd Aeroklubu 
Polskiego zatwierdza na Przewodniczącego Komisji Lotniowo - 
Paralotniowej Aeroklubu Polskiego Pana Sławomira Żydka, który po 
konsultacji środowiskowej, przedstawi Zarządowi Aeroklubu 
Polskiego propozycję składu Komisji Lotniowo Paralotniowej 
Aeroklubu Polskiego na bieżącą kadencję. Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia – 19.06.2009r.”. 

    

19.06.2009 6/XVII/2009 Uchwała Nr 41/6/XVII/2009 – „Po przeprowadzonych 
uzgodnieniach z poszczególnymi Komisjami Specjalnościowymi AP 
oraz na wniosek Dyrektora Sportowego AP – Zarząd Aeroklubu 
Polskiego zatwierdza niżej wymienionych delegatów Aeroklubu 
Polskiego do Komisji Specjalnościowych FAI na okres kadencji 
2009/2010:  

Międzynarodowa Lotnicza Komisja Sportowa (CASI): delegat – 
Wojciech Krupa; 

Międzynarodowa Komisja Balonowa (CIA): delegat – Jerzy 
Czerniawski, delegat rezerwowy –Tomasz Kuchciński, 

Komisja Lotnictwa Ogólnego (GAC): delegat – Krzysztof Lenartowicz, 
delegat rezerwowy – Andrzej Osowski, 

Międzynarodowa Komisja Szybowcowa (IGC): delegat – Artur 
Rutkowski, delegat rezerwowy – Jacek Dankowski, 

Międzynarodowa Komisja Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego 
(CIAM): delegat – Marek Szufa, delegat rezerwowy – Marek 
Dominiak, 
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Międzynarodowa Komisja Spadochronowa (IPC): delegat – Lidia 
Kosk, delegat rezerwowy – Andrzej Nawracaj, 

Międzynarodowa Komisja Akrobacji Lotniczej (CIVA): delegat – Jerzy 
Makula, delegat rezerwowy – Helmut Staś, 

Międzynarodowa Komisja Lotniowa i Paralotniowa (CIVL): delegat – 
delegat rezerwowy - 

Międzynarodowa Komisja Mikrolotowa (CIMA): delegat – Jacek 
Kibiński, delegat rezerwowy – Wojciech Domański, 

Międzynarodowa Komisja Medyczno-Fizjologiczna (CIMP): delegat – 
Janusz Marek, delegat rezerwowy – Grzegorz Marek, 

Międzynarodowa Komisja Wychowania Lotniczego i 
Astronautycznego (CIEA): delegat – Bogdan Wierzba, 

Międzynarodowa Komisja Nawigacji i Przestrzeni Powietrznej: 
delegat – Artur Rutkowski, delegat rezerwowy – Mirosław Hołys. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 19.06.2009r.”. 

19.06.2009 6/XVII/2009 Uchwała Nr 42/6/XVII/2009 - „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.9 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz ust. 1 „Regulaminu w sprawie 
powoływania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego – polskiego 
związku sportowego” zatwierdzonego Uchwałą Zarządu AP Nr 
221/4/XVI/2007 z dn.13.02.2007r., na wniosek Dyrektora 
Sportowego Aeroklubu Polskiego oraz Trenera Modelarskiej Kadry 
Narodowej Aeroklubu Polskiego - Zarząd Aeroklubu Polskiego 
wyraża zgodę na wprowadzenie poniższych zmian w składzie 
Modelarskiej Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego – Polskiego 
Związku Sportu Lotniczego na okres od 01 stycznia 2009r. do 31 
grudnia 2009r. zatwierdzonej Uchwał Nr 405/27/XVI/2008 z dnia 
29.12.2008r.: 

1. Łukasz Piechówka w miejsce Kamila Wowry (klasa S8D) 

2. Artur Szwed w miejsce Arkadiusza Ostapiuka (klasa S8D) 

3. Mariusz Rogowski w miejsce Tomasza Momota (klasa F1D) 

4. Robert Holeczek w miejsce Piotra Kwiecińskiego (klasa F2A) 
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5. Arkadiusz Morawski w miejsce Bartłomieja Panikowskiego (klasa 
F3B)   

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 19.06.2009r.”. 

06.07.2009 7/XVII/2009 Uchwala Nr 43/7/XVII/2009 – „Na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 6 
statutu Aeroklubu Polskiego oraz § 1 ust. 6 Regulaminu 
Organizacyjnego Działalności Zarządu Prezydium Zarządu Aeroklubu 
Polskiego - Zarząd Aeroklubu Polskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Wprowadza się składkę członkowską w wysokości 300,00 zł. rocznie 
od członka wspierającego Aeroklubu Polskiego przyjętego przez 
Zarząd Aeroklubu Polskiego na podstawie uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie postanowień niniejszej uchwały, Zarząd Aeroklubu 
Polskiego powierza Sekretarzowi Generalnemu Aeroklubu Polskiego. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 06.07.2009r., z mocą 
obowiązującą od 01.01.2009r.”. 

    

06.07.2009 7/XVII/2009 Uchwała Nr 44/7/XVII/2009 - „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.9 
Statutu Aeroklubu Polskiego, § 1 ust. 35 Regulaminu 
organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium Zarzadu Aeroklubu 
Polskiego oraz ust. 1 „Regulaminu w sprawie powoływania Kadry 
Narodowej Aeroklubu Polskiego – polskiego związku sportowego” 
zatwierdzonego Uchwałą Zarzadu AP Nr 221/4/XVI/2007 z 
dn.13.02.2007r., na wniosek Dyrektora Sportowego Aeroklubu 
Polskiego oraz Trenerów Mikrolotowej Kadry Narodowej Aeroklubu 
Polskiego (w dyscyplinie PPG) oraz Samolotowej Kadry Narodowej 
Aeroklubu Polskiego - Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę na 
wprowadzenie poniższych zmian w składzie Mikrolotowej 
(dyscyplina PPG) oraz Samolotowej Kadry Narodowej Aeroklubu 
Polskiego – Polskiego Związku Sportu Lotniczego na okres od 01 
stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. zatwierdzonej Uchwałą Nr 
405/27/XVI/2008 z dnia 29.12.2008r.:  Sport Mikrolotowy 
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(dyscyplina PPG) 

1. Ryszard Zygadlo w miejsce Kamila Antkowiaka 

2. Marta Denis w miejsce Michała Lusiaka 

Sport Samolotowy 

1. Dariusz Lechowski w miejsce Michała Bartlera 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 06.07.2009r.”. 

12.07.2009 8/XVII/2009 Uchwała Nr 45/8/XVII/2009 – „Na wniosek Komisji Akrobacji 
Lotniczej AP oraz na wniosek Dyrektora Sportowego AP – Zarząd 
Aeroklubu Polskiego zatwierdza Jana Gaweckiego do funkcji 
delegata rezerwowego Aeroklubu Polskiego do Międzynarodowej 
Komisji Akrobacji Lotniczej FAI (CIVA) na okres kadencji 2009/2010 
na wakujące miejsce po zmarłym Helmucie Stasiu. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 12.07.2009r.”. 

    

12.07.2009 8/XVII/2009 Uchwała Nr 46/8/XVII/2009 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego po 
zapoznaniu się z wnioskiem o przydziale do użytkowania szybowca 
DISCUS-2a, z szybowcowym wozem transportowym typu „Anschau 
Comet” oraz opinia specjalisty ds. zaplecza technicznego BZ AP, po 
rozpatrzeniu, wyraża zgodę na przydział szybowca DISCUS-2a, numer 
fabryczny 211, produkcji 2005 r., D-2479, łącznie z szybowcowym 
wozem transportowym typu „Anschau Comet” do Centralnej Szkoły 
Szybowcowej AP w Lesznie, dyspozycja eksploatacyjna Trenera 
Kadry. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu 
AP. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 12.07.2009r.” 

    

12.07.2009 8/XVII/2009 Uchwała Nr 47/8/XVII/2009 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego po 
zapoznaniu się z propozycją dyrektora Centralnej Szkoły 
Szybowcowej AP w Lesznie, wycofania z użytkowania   i sprzedaży 
używanego motoszybowca SZD-45A OGAR, b.SP-0005 oraz opinia 
specjalisty ds. zaplecza technicznego BZ AP, po rozpatrzeniu, wyraża 
zgodę na wycofanie z użytkowania i sprzedaż używanego szybowca 
SZD-45A OGAR, numer fabryczny B-899, produkcji 1974 roku, b.SP-
0005. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu 
AP, z realizacją na podstawie umowy sprzedaży. 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 12.07.2009r.”. 

12.07.2009 8/XVII/2009 Uchwała Nr 48/8/XVII/2009 - „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.9 
Statutu Aeroklubu Polskiego, §1 ust. 35 Regulaminu organizacyjnego 
Działalności Zarzadu i Prezydium  Zarządu Aeroklubu Polskiego oraz 
ust. 1 „Regulaminu w sprawie powoływania Kadry Narodowej 
Aeroklubu Polskiego – polskiego związku sportowego” 
zatwierdzonego Uchwałą Zarządu AP Nr 221/4/XVI/2007 z 
dn.13.02.2007r., na wniosek Dyrektora Sportowego Aeroklubu 
Polskiego oraz Trenera Balonowej Kadry Narodowej Aeroklubu 
Polskiego - Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę na 
wprowadzenie poniższych zmian w składzie Balonowej Kadry 
Narodowej Aeroklubu Polskiego – Polskiego Związku Sportu 
Lotniczego na okres od 01 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. 
zatwierdzonej Uchwała Nr 405/27/XVI/2008 z dnia 29.12.2008r.: 

1. Ewa Prawicka-Linke w miejsce Adama Jaskólskiego 

2. Beata Choma w miejsce Wojciecha Bamberskiego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 12.07.2009r.”. 

    

19.07.2009 9/XVII/2009 Uchwała Nr 49/9/XVII/2009 - dotycząca przyjęcia Regulaminu 
opłaty Składki Członkowskiej w części uiszczanej na rzecz Aeroklubu 
Polskiego oraz wydawania legitymacji członkowskiej 

Na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 1 Statutu Aeroklubu Polskiego przy go 
na XXV Walnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego w 
dniach 14 i 15 marca 2009r. Zarząd Aeroklubu Polskiego uchwala, co 
następuje: 

§ 1 ustala się regulamin  opłaty Składki Członkowskiej w części 
uiszczanej na rzecz Aeroklubu Polskiego oraz wydawania legitymacji 
członkowskiej , w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 Uchwala wymaga opublikowania na internetowej stronie 
Aeroklubu Polskiego. 

§ 3 Wykonanie postanowień niniejszej uchwały, Zarząd Aeroklubu 
Polskiego powierza Sekretarzowi Generalnemu Aeroklubu Polskiego. 

§ 4 Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia – 19.07.2009 z mocą 
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obowiązywania od 01 lipca 2009r. 

                                                                   Prezes Aeroklubu Polskiego 

                                     Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 49/9/XVII/2009 

                                    Zarzadu Aeroklubu Polskiego z dnia 19.07.2009r. 

 

Regulamin opłaty Składki Członkowskiej w części uiszczanej na rzecz 
Aeroklubu Polskiego oraz wydawania legitymacji członkowskiej oraz 
wydawania legitymacji członkowskiej 

1. Zgodnie z uchwala XXV Walnego Zgromadzenia Delegatów 
Aeroklubu Polskiego z dnia 15.03.2009 zostaje wprowadzony od dnia 
01.07.2009 obowiązek opłaty składki członkowskiej w części 
uiszczanej na rzecz Aeroklubu Polskiego zgodnie ze Statutem 
Aeroklubu Polskiego § 8 ust. 11. 

2. Uchwala określa wysokość składki członkowskiej na 5 zł 
miesięcznie. 

3. Do uiszczania składki członkowskiej na rzecz Aeroklubu Polskiego  
zobowiązani są członkowie zwyczajni Aeroklubu Polskiego zgodnie ze 
Statutem Aeroklubu Polskiego § 8 ust. 1 pkt 4. 

4. Zgodnie z uchwala XXV Walnego Zgromadzenia Delegatów 
Aeroklubu Polskiego z opłaty składki członkowskiej zwolnieni są: 
młodzież do lat 16 oraz członkowie Klubów Seniorów Lotnictwa. 

5. Członkowie zwyczajni Aeroklubu Polskiego, którzy są uczniami lub 
studentami niepracującymi, i którzy nie ukończyli 25 roku życia, 
zgodnie z uchwala XXV WZD AP będą płacili połowę składki 
członkowskiej, tj. 2,5 zł miesięcznie. 

6. Składkę członkowską należy uiszczać we właściwym dla siebie 
aeroklubie regionalnym. 

7. Istnieje możliwość opłacenia składki członkowskiej z góry za cały 
rok lub kilka miesięcy. 

8. Niezwłocznie po uiszczeniu przez członków składki członkowskiej, 
aeroklub regionalny jest zobowiązany do przekazania zebranej 
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kwoty na konto Aeroklubu Polskiego nr………………………… 
………………………………… . 

9. Aeroklub regionalny jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji 
uiszczanych składek w części na Aeroklub Polski i każdorazowo po 
przekazaniu na rzecz Aeroklubu Polskiego zebranej składki 
przesyłania do Biura Zarzadu AP aktualnej listy członków wraz ze 
stanem opłat składki członkowskiej, w tym wykaz zaległości lub na ile 
miesięcy do przodu składka została opłacona zgodnie ze wzorem 
(załącznik nr 1) 

10. Potwierdzeniem odprowadzenia składki będzie wydana 
legitymacja członkowska. 

11. Legitymacja członkowska będzie wydawana także osobom 
zwolnionym z uiszczenia opłaty zgodnie z uchwala XXV WZD AP. 

12. Warunkiem otrzymania legitymacji członkowskiej jest: 

a. wypełnienie zobowiązania dotyczącego składki członkowskiej 
zgodnie z uchwałą XXV WZD AP opisanego w pkt. 1 – 6 niniejszego 
regulaminu. 

b. wypełnienie deklaracji członkowskiej (do pobrania na 
www.aeroklubpolski.pl) i przeslania jej na adres Biura Zarzadu AP. 

c. potwierdzone członkostwo przez aeroklub regionalny zgodny z 
pkt. 9 niniejszego regulaminu. 

13. Miesięczne opóźnienie w odprowadzaniu składki powoduje 
unieważnienie legitymacji członkowskiej do czasu uregulowania 
zaległości. 

14. Przynależność do Aeroklubu Polskiego ustaje na skutek 
skreślenia z listy członków Aeroklubu Polskiego przez Zarząd 
Aeroklubu Polskiego z powodu nieusprawiedliwionego zalegania 
przez członka z oplata składki członkowskiej nad 6 miesięcy w części 
uiszczanej na rzecz Aeroklubu Polskiego zgodnie ze Statutem 
Aeroklubu Polskiego § 9 pkt 3. Zarząd Aeroklubu Polskiego w 
przypadku skreślenia członka informuje o tym pisemnie właściwy 
Zarząd Aeroklubu Regionalnego. 
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20.07.2009 11/XVII/2009 Uchwała Nr 50/11/XVII/2009 – „Na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 5 
Statutu Aeroklubu Polskiego - Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża 
zgodę na zbycie na rzecz Gminy Krosno prawa własności 
nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów Miasta 
Krosna, obręb ewidencyjny Przemysłowa jako działki numer 350/5 o 
pow. 181 m², 350/6 o pow. 942 m², 350/7 o pow. 106 m², 350/8 o 
pow.117 m² położona przy l. Lotników, objęta księgą wieczystą 
KS1K/00031760/4 w zamian za rozliczenie zaległości podatkowej 
wobec Gminy Krosno spowodowanej działalnością CSL-T AP w 
Krośnie. Wykonanie niniejszej uchwały Zarząd Aeroklubu Polskiego 
powierza Sekretarzowi Generalnemu Aeroklubu Polskiego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia – 20.07.2009r.”. 

    

26.07.2009 12/XVII/2009 Uchwala Nr 51/12/XVII/2009 - „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.9 
Statutu Aeroklubu Polskiego, § 1 ust. 35 Regulaminu 
organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium Zarzadu Aeroklubu 
Polskiego oraz ust. 1 „Regulaminu w sprawie powoływania Kadry 
Narodowej Aeroklubu Polskiego – polskiego związku sportowego” 
zatwierdzonego Uchwala Zarzadu AP Nr 221/4/XVI/2007 z 
dn.13.02.2007r., na wniosek Dyrektora Sportowego Aeroklubu 
Polskiego oraz Trenera Mikrolotowej Kadry Narodowej Aeroklubu 
Polskiego – Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę na 
wprowadzenie poniższych zmian w składzie Mikrolotowej Kadry 
Narodowej Aeroklubu Polskiego – Polskiego Związku Sportu 
Lotniczego na okres od 01 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. 
zatwierdzonej Uchwałą Nr 405/27/XVI/2008 z dnia 29.12.2008r.: 

1. Anna Tatarczuk w miejsce Macieja Rudnickiego 

2. Janusz Szyszka w miejsce Maurycego Moesa 

3. Andrzej Napolski w miejsce Roberta Halińskiego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 26.07.2009r.”. 

    

04.08.2009 13/XVII/2009 Uchwała Nr 52/13/XVII/2009 - „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zobowiązuje Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego do 
ściągania należności wszelkimi dozwolonymi metodami i 
niedopuszczania do ich przeterminowania. 

    



- 54 - 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 04.08.2009r.”. 

04.08.2009 13/XVII/2009 Uchwała Nr 53/13/XVII/2009 - „Zarząd Aeroklubu Polskiego za 
pośrednictwem Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego zwraca się do 
Rady Fundacji GOBL-L – Fundacji Aeroklubu Polskiego o 
przedstawienie raportu z działalności Fundacji za okres od powołania 
do 30 czerwca 2009r. 

Realizację niniejszej uchwały Zarząd Aeroklubu Polskiego powierza 
Sekretarzowi Generalnemu Aeroklubu Polskiego. 

Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia – 04.08.2009r.”. 

    

04.08.2009 13/XVII/2009 Uchwała Nr 54/13/XVII/2009 - „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.10 
Statutu AP, na wniosek Aeroklubu Rybnickiego Okręgu Węglowego i 
Aeroklubu Poznańskiego - Zarząd Aeroklubu Polskiego przyznaje 
tytuł i odznakę „Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego” niżej 
wymienionym osobom: 

1. Krzysztofowi Brzakalikowi – Aeroklub ROW 

2. Olgierdowi Jeremiaszowi – Aeroklub ROW 

3. Benedyktowi Krupie – Aeroklub ROW 

4. Antoniemu Porembskiemu - Aeroklub ROW 

5. Bernardowi Buchwaldowi - Aeroklub Poznański 

6. Kazimierzowi Hyjek - Aeroklub Poznański 

7. Janowi Przybylowi - Aeroklub Poznański 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 04.08.2009r.” 

    

04.08.2009 13/XVII/2009 
Uchwala Nr 55/13/XVII/2009 - „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.15 
statutu Aeroklubu Polskiego, §1 ust. 15 Regulaminu Organizacyjnego 
Dzialalnosci Zarzadu i Prezydium Zarzadu Aeroklubu Polskiego oraz 
pkt.2 ppkt.2.1 Ramowego Regulaminu Komisji Specjalnosciowych 
Aeroklubu Polskiego, po przeprowadzonych konsultacjach 
srodowiskowych przez zatwierdzonego Przewodniczacego Komisji 
Lotniowo - Paralotniowej AP Slawomira Zydka - Zarzad Aeroklubu 
Polskiego powoluje Komisje Lotniowo - Paralotniowa Aeroklubu 
Polskiego, w nizej podanym skladzie na okres XVII kadencji: 
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1. Slawomir Zydek - przewodniczacy 
2. Krzysztof Ziólkowski 
3. Rafal Luckos 
4. Michal Smyk 
5. Klaudia Bulgakow 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia – 04.08.2009r.” 

04.08.2009 13/XVII/2009 
Uchwala Nr 56/13/XVII/2009 – „Zarzad Aeroklubu Polskiego ze 
wzgledu uchybienia formalne w postaci braku uzasadnienia do 
wniosku przewodniczacego Komisji Lotniowo-Paralotniowej AP 
Slawomira Zydka o zatwierdzenie skladu Komisji Lotniowo-
Paralotniowej AP oraz istotne informacje, jakie pozyskal odnosnie 
zgloszonych kandydatów na czlonków Komisji Lotniowo-
Paralotniowej AP, anuluje Uchwale Nr 55/13/XVII/2009 z dnia 
04.08.2009r. o zatwierdzeniu skladu Komisji Lotniowo-Paralotniowej 
AP na okres XVII kadencji. 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia – 04.08.2009r.”. 

    

04.08.2009 13/XVII/2009 
Uchwala Nr 57/13/XVII/2009 - „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.15 
statutu Aeroklubu Polskiego, §1 ust. 15 Regulaminu Organizacyjnego 
Dzialalnosci Zarzadu i Prezydium Zarzadu Aeroklubu Polskiego oraz 
pkt.2 ppkt.2.1 Ramowego Regulaminu Komisji Specjalnosciowych 
Aeroklubu Polskiego, po przeprowadzonych konsultacjach 
srodowiskowych przez zatwierdzonego Przewodniczacego Komisji 
Szybowcowej AP Tomasza Rubaja - Zarzad Aeroklubu Polskiego 
powoluje Komisje Szybowcowa Aeroklubu Polskiego, w nizej 
podanym skladzie na okres XVII kadencji: 
1. Tomasz Rubaj - przewodniczacy 
2. Karol Staryszak 
3. Michal Lewczuk 
4. Marcin Blus 
5. Artur Rutkowski 
6. Slawomir Panasiuk 
7. Leszek Starszak – trener juniorów 
8. Jacek Dankowski – trener seniorów 
9. Adam Markowski 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia - 04.08.2009r.”. 

    

04.08.2009 13/XVII/2009 
Uchwala Nr 58/13/XVII/2009 – „Na podstawie § 1 ust. 36 
„Regulaminu Organizacyjnego Dzialalnosci Zarzadu i Prezydium 
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Zarzadu Aeroklubu Polskiego”, na wniosek Dyrektora Sportowego AP 
– Zarzad Aeroklubu Polskiego odwoluje Marka Szufe z funkcji 
delegata Aeroklubu Polskiego do Miedzynarodowej Komisji 
Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego FAI (CIAM), jednoczesnie 
zatwierdzajac na delegata do Miedzynarodowej Komisji 
Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego FAI (CIAM) na okres kadencji 
2009/2010 obecnego delegata rezerwowego Marka Dominiaka. 
Realizacje niniejszej uchwaly Zarzad AP powierza Sekretarzowi 
Generalnemu AP. 
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjecia – 04.08.2009r.”. 

04.08.2009 13/XVII/2009 
Uchwala Nr 59/13/XVII/2009 – „Na podstawie § 1 ust. 36 
„Regulaminu Organizacyjnego Dzialalnosci Zarzadu i Prezydium 
Zarzadu Aeroklubu Polskiego”, na wniosek Dyrektora Sportowego AP 
– Zarzad Aeroklubu Polskiego odwoluje Andrzeja Nawracaja z funkcji 
delegata rezerwowego do Miedzynarodowej Komisji 
Spadochronowej FAI (IPC) zatwierdzonego na okres kadencji 
2009/2010. 
Realizacje niniejszej uchwaly Zarzad AP powierza Sekretarzowi 
Generalnemu AP. 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia – 04.08.2009r.”. 

    

04.08.2009 13/XVII/2009 
Uchwala Nr 60/13/XVII/2009 - „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.15 
statutu Aeroklubu Polskiego oraz Ramowego Regulaminu Komisji 
Specjalnosciowych Aeroklub Polskiego pkt.2 ppkt.2.9 
zatwierdzonego Uchwala Nr 60/12/XVI/2005 z dn. 18.10.2005r. ze 
zmianami wprowadzonymi Uchwala Nr 180/14/XVI/2006 z dn. 
05.09.2006r., na wniosek Dyrektora Sportowego – Zarzad Aeroklubu 
Polskiego zatwierdza na Przewodniczacego Komisji Spadochronowej 
Aeroklubu Polskiego Pana Krzysztofa Szopinskiego, który po 
konsultacji srodowiskowej, przedstawi Zarzadowi Aeroklubu 
Polskiego propozycje skladu Komisji Spadochronowej Aeroklubu 
Polskiego na biezaca kadencje. 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia – 04.08.2009r.”. 

    

04.08.2009 13/XVII/2009 
Uchwala Nr 61/13/XVII/2009 – „Na podstawie § 1 ust. 36 
Regulaminu Organizacyjnego Dzialalnosci Zarzadu i Prezydium 
Zarzadu Aeroklubu Polskiego, na wniosek Komisji Samolotowej 
Aeroklubu Polskiego oraz Dyrektora Sportowego Aeroklubu 
Polskiego – Zarzad Aeroklubu Polskiego zatwierdza zmiane na 
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stanowisku kierownika ekipy na 7. Rajdowe Mistrzostwa Europy, 
które odbeda sie w terminie 6-12.09.2009r. w Castellon w Hiszpanii i 
powoluje Darius Lechowskiego w miejsce zatwierdzonego Uchwala 
Nr 9/2/XVII/2009 z dnia 14.04.2009r. Dariusza Zablockiego. 
Wykonanie niniejszej uchwaly Zarzad Aeroklubu Polskiego powierza 
Sekretarzowi Generalnemu AP. 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia – 04.08.2009r.”. 

15.09.2009 14/XVII/2009 
Uchwała Nr 62/14/XVII/2009 - „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.15 
statutu Aeroklubu Polskiego, §1 ust. 15 Regulaminu Organizacyjnego 
Działalnosci Zarzadu i Prezydium Zarzadu Aeroklubu Polskiego oraz 
pkt.2 ppkt.2.1 Ramowego Regulaminu Komisji Specjalnosciowych 
Aeroklubu Polskiego, po przeprowadzonych konsultacjach 
srodowiskowych przez zatwierdzonego Przewodniczacego Komisji 
Spadochronowej AP Krzysztofa Szopinskiego - Zarzad Aeroklubu 
Polskiego powołuje Komisje Spadochronowa Aeroklubu Polskiego, w 
ni_ej podanym składzie na okres XVII kadencji: 
1. Krzysztof Szopinski - przewodniczacy 
2. Jacek Brzezinski 
3. Andrzej Buczkowski 
4. Monika Sadowy 
5. Ryszard Koczorowski 
6. Maciej Machowicz 
7. Krzysztof Filus 
8. Tadeusz Matejek 
9. Andrzej Lamch 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia – 15.09.2009r.”. 

    

15.09.2009 14/XVII/2009 
Uchwała Nr 63/14/XVII/2009 - „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.15 
statutu Aeroklubu Polskiego, §1 ust. 15 Regulaminu Organizacyjnego 
Działalnosci Zarzadu i Prezydium Zarzadu Aeroklubu Polskiego oraz 
pkt.2 ppkt.2.1 Ramowego Regulaminu Komisji Specjalnosciowych 
Aeroklubu Polskiego, po przeprowadzonych konsultacjach 
środowiskowych przez zatwierdzonego Przewodniczacego Komisji 
Lotniowo-Paralotniowej AP Sławomira Żydka - Zarzad Aeroklubu 
Polskiego powołuje Komisje Lotniowo-Paralotniowa Aeroklubu 
Polskiego, w niżej podanym składzie na okres XVII kadencji: 
1. Sławomir Żydek – przewodniczacy 
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2. Krzysztof Ziółkowski 
3. Rafał Łuckos 
4. Michał Smyk 
5. Kacper Kowalski 
6. Klaudia Bułgakow 
7. Pracownik AP – z urzedu 
8. Trener Paralotniowej Kadry Narodowej – z urzedu 
9. Trener Lotniowej Kadry Narodowej – z urzedu 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia – 15.09.2009r.”. 

15.09.2009 14/XVII/2009 
Uchwała Nr 64/14/XVII/2009 - „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.15 
statutu Aeroklubu Polskiego, §1 ust. 15 Regulaminu Organizacyjnego 
Działalnosci Zarzadu i Prezydium Zarzadu Aeroklubu Polskiego oraz 
pkt.2 ppkt.2.1 Ramowego Regulaminu Komisji Specjalnosciowych 
Aeroklubu Polskiego, po przeprowadzonych konsultacjach 
srodowiskowych przez zatwierdzonego Przewodniczacego Komisji 
Mikrolotowej AP Adama Paske - Zarzad Aeroklubu Polskiego 
powołuje Komisje Mikrolotowa Aeroklubu Polskiego, w niżej 
podanym składzie na okres XVII kadencji: 
1. Adam Paska - Przewodniczacy 
2. Alojzy Dernbach 
3. Władysław Tocki 
4. Krzysztof Jurkiewicz 
5. Bogusław Pelczar 
6. Leszek Mankowski 
7. Zbigniew Kedziora 
8. Stanisław Szpera 
9. Mariusz Jarmuszczak   

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia – 15.09.2009r.”. 

    

15.09.2009 14/XVII/2009 
Uchwała Nr 65/14/XVII/2009 – „Na wniosek Działu Sportu AP – 
Zarzad Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę na wystapienie do 
Miedzynarodowej Komisji Mikrolotowej FAI  (CIMA) o przyznanie 
Dyplomu FAI (Colibri) za rok 2009 Panu Alojzemu Dernbachowi z 
Aeroklubu Warszawskiego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia - 15.09.2009r. 

    

23.09.2009 15/XVII/2009 
Uchwała  Nr  66/15/XVII/2009 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego, po     
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zapoznaniu sie z wystąpieniem Aeroklubu Bielsko-Bialskeigo, wyraża 
zgode na stworzenie na terenie lotniska Aleksandrowice w Bielsku-
Białej bazy dla stacjonowania smigłowca ratowniczego dla potrzeb 
służby zdrowia oraz ratowników GOPR, a także deklaruje współprace 
Aeroklubu Polskiego w realizacji tego przedsięwziecia. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia – 23.09.2009r.”. 

1.10.2009 16/XVII/2009 
Uchwała Nr 67/16/XVII/2009 – „Prezydium Zarzadu Aeroklubu 
Polskiego przyjmuje „Harmonogram zadan zwiazanych z 
wprowadzeniem reformy Aeroklubu Polskiego”. Tresc 
Harmonogramu stanowi integralna czesc niniejszej uchwały. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia – 01.10.2009r.”. 

    

13.10.2009 17/XVII/2009 
Uchwała Nr 68/17/XVII/2009 – „Na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 4 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz § 1 
ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Działalnosci Zarzadu i Prezydium 
Zarzadu Aeroklubu Polskiego - 
Zarzad Aeroklubu Polskiego, powołuje komisje w składzie: 
1. Wiceprezes AP Marek Mazur (przewodniczacy) 
2. Skarbnik AP Jacek Musiał (alternatywnie Sekretarz Zarzadu AP 
Adam Gruszecki) 
3. Członek Zarzadu AP Jarosław Szołtysek 
w celu przeprowadzenia procedury i rozstrzygniecia konkursu ofert 
oraz wyłonienia biegłego rewidenta 
do zbadania bilansów Aeroklubu Polskiego za lata 2002, 2003, 
2004,2005,2006,2007 i 2008. 

Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjecia – 13.10.2009r.”. 

    

13.10.2009 17/XVII/2009 
Uchwała Nr 69/17/XVII/2009 - „Zarzad Aeroklubu Polskiego 
działajac na podstawie § 13 ust.1, ust. 4 pkt.1, ust.5 i 6 statutu 
stowarzyszenia, zwołuje XXVI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Delegatów Aeroklubu Polskiego w dniu 12 grudnia 2009 roku 
(sobota) o godzinie 08:30 w siedzibie PLL LOT przy ul.17 stycznia 43 
w Warszawie (szklany biurowiec), oraz ustala zgodnie z § 14 pkt 3 
statutu Aeroklubu Polskiego zasady wyboru delegatów na XXVI 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego, 
wg. nastepujacych norm przedstawicielskich. 
1 delegat na 50 członków (zwyczajnych i honorowych) 
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2 delegatów – od 51 do 100 członków (zwyczajnych i honorowych) 
3 delegatów – powy_ej 100 członków (zwyczajnych i honorowych) 
4 delegatów – powy_ej 200 członków (zwyczajnych i honorowych) 
Kadencja delegatów ustaje z chwila zakonczenia obrad 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów, na który 
zostali wybrani. 
Wyboru delegatów na XXVI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Delegatów Aeroklubu Polskiego dokonuja członkowie Aeroklubu 
posiadajacy czynne prawo wyborcze (członkowie zwyczajni i 
honorowi zgodnie z § 8 ust 2 pkt 1 oraz § 8 ust 3 statutu Aeroklubu 
Polskiego). 
Zarzad Aeroklubu Polskiego zobowiazuje tak_e Zarzady Aeroklubów 
Regionalnych do przeprowadzenia w terminie do dnia 29 listopada 
2009r Walnych Zgromadzen w celu dokonania wyboru delegatów na 
XXVI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu 
Polskiego, zgodnie ze statutem Aeroklubu Polskiego. 
Celami XXVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów 
Aeroklubu Polskiego są: 
1. Realizacja uchwały XXV Walnego Zgromadzenia Delegatów 
Aeroklubu Polskiego w sprawie zwołania w terminie 1 roku 
nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu 
Polskiego; 
2. Podjecie decyzji w sprawie zakresu, formy i szczegółów 
przekazania poszczególnych składników majatku ruchomego i 
nieruchomego bedacego aktualnie we władaniu Aeroklubu Polskiego 
dla Aeroklubów Regionalnych i Szkół AP; 
3. Przedstawienie uzgodnionej przez Zarzad AP wspólnie z 
Aeroklubami Regionalnymi propozycji dotyczacej zasad eksploatacji 
lotnisk i infrastruktury lotniskowej oraz zakresu wzajemnych praw i 
obowiazków wynikajacych z przepisów i uregulowan prawnych; 
4. Podjecie decyzji w sprawie zakresu działalnosci Aeroklubu 
Polskiego i dostosowanie struktury Biura Zarzadu AP do możliwosci 
finansowych Aeroklubu Polskiego; 
5. Zmiany zapisów statutowych dotyczacych: 
a. składki członkowskiej w czesci uiszczanej na Aeroklub Polski, 
b. nadania Szkołom Aeroklubu Polskiego osobowosci prawnej, 
c. weryfikacji zakresów działalnosci Aeroklubu Polskiego, 
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d. podejmowania uchwał za posrednictwem głosowan w drodze 
korespondencyjnej w tym elektronicznie przez członków organów 
statutowych Aeroklubu Polskiego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia – 13.10.2009r.”. 

13.10.2009 17/XVII/2009 
Uchwała Nr 70/17/XVII/2009 – „Na podstawie § 13 ust. 5 Statutu 
Aeroklubu Polskiego – Zarzad Aeroklubu Polskiego zatwierdza 
projekt Porzadku obrad XXVI Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego w dniu 12 grudnia 
2009r. (sobota) o godzinie 08:30 w siedzibie PLL LOT przy ul.17 
stycznia 43 w Warszawie (szklany biurowiec), o tresci jak niżej: 
1. Otwarcie XXVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Delegatów Aeroklubu Polskiego – powitanie uczestników 
Zgromadzenia - Prezes Aeroklubu Polskiego. 
- uczczenie minuta ciszy zmarłych członków Stowarzyszenia. 
2. Wybór Prezydium oraz protokolanta Zgromadzenia. 
3. Objecie prowadzenia obrad przez Prezydium Zgromadzenia. 
4. Powołanie Komisji Zgromadzenia: 
- Mandatowej; 
- Statutowej; 
- Uchwał i Wniosków, 
- Skrutacyjnej. 
5. Wystapienie Prezesa Aeroklubu Polskiego. 
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej. 
7. Stwierdzenie przez Przewodniczacego Prezydium ważnosci 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz jego 
zdolnosci do podejmowania uchwał. 
8. Przyjecie porzadku obrad. 
9. Zatwierdzenie regulaminu obrad. 
10. Przedstawienie wariantów co do zakresu, formy i szczegółów 
przekazania poszczególnych składników majatku ruchomego i 
nieruchomego bedacego aktualnie we władaniu Aeroklubu Polskiego 
dla Aeroklubów Regionalnych i Szkół AP. 
11. Dyskusja. 
12. Podjecie uchwały w sprawie zakresu, formy i szczegółów 
przekazania poszczególnych składników majatku ruchomego i 
nieruchomego bedacego aktualnie we władaniu Aeroklubu Polskiego 
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dla Aeroklubów Regionalnych i Szkół AP. 
13. Przedstawienie uzgodnionych przez Zarzad AP wspólnie z 
Aeroklubami Regionalnymi propozycji dotyczacej zasad eksploatacji 
lotnisk i infrastruktury lotniskowej oraz zakresu 
wzajemnych praw i obowiazków wynikajacych z przepisów i 
uregulowan prawnych. 
14. Dyskusja. 
15. Podjecie uchwały w sprawie zasad eksploatacji lotnisk i 
infrastruktury lotniskowej oraz zakresu wzajemnych praw i 
obowiazków wynikajacych z przepisów i uregulowan prawnych. 
16. Przedstawienie wariantów działalnosci Aeroklubu Polskiego wraz 
z dostosowaniem struktury Biura Zarzadu AP do możliwosci 
finansowych Aeroklubu Polskiego. 
17. Dyskusja. 
18. Podjecie uchwały w sprawie zakresu działalnosci Aeroklubu 
Polskiego i dostosowania struktury Biura Zarzadu AP do możliwosci 
finansowych Aeroklubu Polskiego. 
19. Przedstawienie zmiany zapisów statutowych dotyczacych: 
a. składki członkowskiej w czesci uiszczanej na Aeroklub Polski, 
b. nadania Szkołom Aeroklubu Polskiego osobowosci prawnej, 
c. weryfikacji zakresów działalnosci Aeroklubu Polskiego, 
d. podejmowania uchwał za posrednictwem głosowan w drodze 
korespondencyjnej w tym elektronicznie przez członków organów 
statutowych Aeroklubu Polskiego. 
20. Dyskusja 
21. Wystapienie Komisji Statutowej. 
22. Podjecie uchwały w sprawie zmiany zapisów statutowych 
dotyczacych: 
a. składki członkowskiej w czesci uiszczanej na Aeroklub Polski, 
b. nadania Szkołom Aeroklubu Polskiego osobowosci prawnej, 
c. weryfikacji zakresów działalnosci Aeroklubu Polskiego, 
d. podejmowania uchwał za posrednictwem głosowan w drodze 
korespondencyjnej w tym elektronicznie przez członków organów 
statutowych Aeroklubu Polskiego. 
23. Wystapienie Komisji Uchwał i Wniosków. 
24. Głosowanie pozostałych uchwał i wniosków Walnego 
Zgromadzenia. 



- 63 - 

25. Podsumowanie obrad oraz zamkniecie XXVI Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego 
(przewidywane zakonczenie o godzinie 21:00). 
Przewidywana przerwa obiadowa 15:00 – 16:00. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia – 13.10.2009r.”. 

13.10.2009 17/XVII/2009 
Uchwała Nr 71/17/XVII/2009 – „Na podstawie § 1 ust. 34 
„Regulaminu Organizacyjnego Działalnosci Zarzadu i Prezydium 
Zarzadu Aeroklubu Polskiego” oraz ust. 1 pkt. 3 „Regulaminu 
powoływania oraz zakres obowiazków Trenera Kadry Narodowej w 
dyscyplinach sportu lotniczego”, na wniosek Komisji Lotniowo – 
Paralotniowej AP i Dyrektora Sportowego AP – Zarzad Aeroklubu 
Polskiego odwołuje z funkcji trenera paralotniowej Kadry Narodowej 
Aeroklubu Polskiego Arkadiusza Pomaranskiego, jednoczesnie 
powierzajac pełnienia obowiazków trenera paralotniowej Kadry 
Narodowej Aeroklubu Polskiego Klaudi Bułgakow. Realizacje 
niniejszej uchwały Zarzad AP powierza Sekretarzowi Generalnemu 
AP. 

Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjecia – 13.10.2009r.”. 

    

13.10.2009 17/XVII/2009 
Uchwała Nr 72/17/XVII/2009 - „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.15 
statutu Aeroklubu Polskiego, §1 ust. 15 Regulaminu Organizacyjnego 
Działalnosci Zarzadu i Prezydium Zarzadu Aeroklubu Polskiego oraz 
pkt.6 i 7 Regulaminu Komisji Sportowej Aeroklubu Polskiego, na 
wniosek Dyrektora Sportowego AP - Zarzad Aeroklubu Polskiego 
powołuje Komisje Sportowa Aeroklubu Polskiego, w niżej podanym 
składzie: 
1. Jan Gawecki - przewodniczacy 
2. Marek Biały - sport szybowcowy 
3. Maciej Białek - sport samolotowy 
4. Bogdan Wierzba - modelarstwo lotnicze i kosmiczne 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 13.10.2009r.”. 

    

13.10.2009 17/XVII/2009 
Uchwała Nr 73/17/XVII/2009 – „Zarzad Aeroklubu Polskiego 
przyjmuje „Harmonogram zadań zwiazanych z wprowadzeniem 
reformy Aeroklubu Polskiego”. Tresc Harmonogramu stanowi 
integralna cześć niniejszej uchwały. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia – 13.10.2009r.”. 
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13.10.2009 17/XVII/2009 
Uchwała  Nr  74/17/XVII/2009 – „Zarzad Aeroklubu Polskiego, po 
zapoznaniu sie z wnioskiem przewodniczacego Komisji Szybowcowej 
AP Tomasza Rubata, zatwierdza poniższy skład reprezentacji na III 
Mistrzostwa Świata w Wyścigach Szybowcowych w klasie 15 
metrowej, rozgrywane w dniach od 26.12.2009 do 09.01.2010 w 
Chile: 
1. Sebastian Kawa (Aer. Bielsko-Bialski) 
2. Stanisław Wojczak (Aer. Leszczynski) 
3. Jacek Dankowski kierownik ekipy/trener 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza sie Dyrektorowi 
Sportowemu AP. 
Finansowanie ze srodków Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
sponsorów i srodków własnych zawodników. 
Termin realizacji 28.02.2010r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia – 13.10.2009r.”. 

    

13.10.2009 17/XVII/2009 
Uchwała  Nr  75/17/XVII/2009 - „Po zapoznaniu sie z wnioskiem 
przewodniczacego Komisji Szybowcowej AP Tomasza Rubaja - Zarzad 
Aeroklubu Polskiego wyraża zgode na wystapienie do 
Miedzynarodowej Komisji Szybowcowej FAI (IGC) o prawo 
organizacji Szybowcowych Mistrzostw Świata Juniorów w 2013 roku 
na lotnisku w Lesznie. 
Za przygotowanie aplikacji odpowiada przewodniczacy Komisji 
Szybowcowej AP Tomasz Rubaj. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia – 13.10.2009r.”. 

    

29.10.2009 18/XVII/2009 Uchwała Nr 76/18/XVII/2009 – anulowana.     

1.11.2009 19/XVII/2009 
Uchwała Nr 77/19/XVII/2009 – „W zwiazku z faktem, że osoby 
otrzymujace stypendia, przyznane przez Ministra Sportu i Turystyki 
decyzja Nr 51/1/2009 (Załacznik Nr 1) od dnia 01.01. – 31.12.2009 r. 
nie uzyskały miejsc medalowych w tegorocznych Mistrzostwach 
Europy lub Swiata, czyli nie spełniły wymagan do uzyskania 
swiadczen stypendialnych na nastepny rok, Zarzad Aeroklubu 
Polskiego podejmuje decyzje wstrzymania tych swiadczen, od dnia 
01.11.2009 r. Sa to członkowie kadry narodowej, w nastepujacych 
sportach lotniczych: 
1. Modelarstwo Lotnicze i Kosmiczne 
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Marian Kaziród 
Małota Bogusław 
Zawada Piotr 
Małmyga Leszek 
Przybytek Krzysztof 
Łasocha Sławomir 
2. Sport Samolotowy 
Skretowicz Krzysztof 
3. Sport Mikrolotowy 
Rybski Andrzej 
Rybska Aleksandra 
Kaczynski Krzysztof 
Wykonanie uchwały powierza sie Sekretarzowi Generalnemu AP. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 30.10.2009 r.”. 

1.11.2009 19/XVII/2009 
Uchwała Nr 78/19/XVII/2009 – „W zwiazku z tym, że: 
• stypendia sportowe wypłacane w pełnej wysokosci, zgodnie z 
Rozporzadzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 wrzesnia 
2006 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry 
narodowej (Dz. U. 06.169.1213 z pózn. zm.) pochłaniaja prawie 1/3 
dotacji z budżetu przyznanego przez MSiT na „Organizacje 
przygotowan zawodników kadry narodowej do udziału we 
współzawodnictwie sportowym, w tym realizacje programu 
przygotowan do mistrzostw swiata lub Europy w dyscyplinach 
nieolimpijskich”, we wszystkich dyscyplinach sportów lotniczych 
• a także niespójnoscia reguł przyznawania medali drużynowych w 
niektórych dyscyplinach sportowych, Zarzad Aeroklubu Polskiego 
podejmuje decyzje wypłacania w roku 2009 i w roku 2010 swiadczen 
stypendialnych, członkom kadry narodowej w sportach lotniczych, 
którzy zajeli 1-3 miejsca indywidualnie na mistrzostwach swiata lub 
Europy w roku 2009 . 
Wykonanie uchwały powierza sie Sekretarzowi Generalnemu AP. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 30.10.2009 r.”. 

    

1.11.2009 19/XVII/2009 
Uchwała Nr 79/19/XVII/2009 – „ W zwiazku z tym, _e członkowie 
kadry narodowej w sportach lotniczych, zdobyli medale 
indywidualne w tegorocznych Mistrzostwach Europy lub Swiata, 
Zarzad Aeroklubu Polskiego podejmuje decyzje wypłacenia 

    



- 66 - 

swiadczen stypendialnych, w ramach zawartej umowy nr 
138/1/DSKM/B z dnia 25 lutego 2009 r. od dnia 01.11.2009 r. do 
31.12.2009 r., nastepujacym członkom kadry narodowej, w 
dyscyplinach sportów lotniczych: 
1. Modelarstwo Lotnicze i Kosmiczne 
Karch Antoni 
Karch Tomasz 
2. Sport Samolotowy 
Bolesław Radomski 
Kachaniak Marek 
Wieczorek Wacław 
3. Sport Szybowcowy 
Wójcik Łukasz 
4. Sport Mikrolotowy(PPG) 
Tomasz Kudaszewicz 
Wykonanie uchwały powierza sie Sekretarzowi Generalnemu AP. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia – 30.10.2009 r.”. 

3.11.2009 20/XVII/2009 
Uchwała Nr 80/20/XVII/2009 – „Zarzad Aeroklubu Polskiego 
zatwierdza projekt „Regulaminu obrad XXVI Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego” zwołanego 
w dniu 12 grudnia 2009r. w Warszawie, o tresci jak niżej: 
1. XXVI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu 
Polskiego odbywa sie zgodnie z § 13,14 i 16 statutu Aeroklubu 
Polskiego. 
2. Obradami kieruje, wybrane przez Walne Zgromadzenie, 
szescioosobowe Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: 
Przewodniczacy, dwóch Zastepców Przewodniczacego, 
Sekretarz/Protokolant Walnego Zgromadzenia i dwóch członków. 
3. Prezydium jest odpowiedzialne za organizacje głosowan 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów. 
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów podczas obrad 
kieruje sie przyjetym porządkiem obrad oraz niniejszym 
regulaminem. 
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera sposród delegatów 
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów, w głosowaniu 
jawnym nastepujace komisje: 
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− 3 - osobowa komisje mandatowa, której zadaniem jest 
stwierdzenie w formie protokółu prawomocnosci obrad 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów; 
− 5 - osobowa komisje statutowa, której zadaniem jest opracowanie 
i przedstawienie w formie protokółu do decyzji Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Delegatów propozycji zmiany w statucie 
Aeroklubu Polskiego; 
− 5 - osobowa komisje uchwał i wniosków, której zadaniem jest 
przygotowanie w formie protokółu dokumentów koncowych 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów tj. uchwał i 
wniosków Zgromadzenia: 
− 3 - osobowa komisje skrutacyjna, której zadaniem jest nadzór nad 
technicznym przeprowadzaniem głosowan Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Delegatów. 
6. Zgłoszenie do dyskusji nastepuje poprzez wypełnienie karty – 
zgłoszenia i doreczenie jej do Prezydium Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Delegatów. 
7. Przewodniczacy obrad ustala kolejnosc dyskutantów z preferencja 
dla delegatów. 
Czas wystapienia w dyskusji może byc przez Prowadzacego obrady 
ograniczony (jednak nie mniej niż 5 min.). Wystepujacy posiadaja 
prawo do jednorazowej repliki, której czas jest ograniczony do 3 
minut (tresc wystapien należy przekazac do protokółu). 
8. Uczestnicy obrad winni zgłaszac na pismie do Prezydium 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów nie wygłoszone 
przemówienia i wnioski, które zostana załaczone do protokółu 
obrad. 
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów podejmuje 
uchwały bezwzgledna wiekszoscia głosów w obecnosci co najmniej ½ 
ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania (§ 11 ust. 5 Statutu 
Aeroklubu Polskiego). Uchwały w sprawie zmian statutu wymagaja 
wiekszosci 2/3 głosów w obecnosci co najmniej 2/3 ogólnej liczby 
osób uprawnionych do głosowania (§ 11 ust. 6 Statutu Aeroklubu 
Polskiego). Uchwały podejmowane sa w głosowaniu jawnym. Na 
żadanie większości uprawnionych do głosowania podjecie uchwały 
mo_e odbywac sie w głosowaniu tajnym (§ 11 ust. 8 Statutu 
Aeroklubu Polskiego). 
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10. W sprawach proceduralnych, nie ujetych w niniejszym 
regulaminie, decyduja delegaci w głosowaniu jawnym, zwykła 
wiekszoscia głosów”. 

Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjecia – 03.11.2009r.”. 

3.11.2009 20/XVII/2009 
Uchwała Nr 81/20/XVII/2009 – „1. Zarzad Aeroklubu Polskiego 
wyraża zgode na zawarcie porozumienia pomiedzy Aeroklubem 
Polskim i Aeroklubem Leszczynskim w sprawie ustanowienia na rzecz 
Aeroklubu Leszczynskiego nieodpłatnego użytkowania czesci 
nieruchomosci poło_onej przy ul. Szybowników w Lesznie. Istotne 
warunki porozumienia zawiera załacznik do niniejszej uchwały. 
2. Niniejsza uchwała zmienia uchwałe Nr 361/17/XVI/2008 z dnia 10 
czerwca 2008r. w zakresie, w jakim Aeroklub polski wyraził zgode na 
zbycie czesci nieruchomosci i budynków na rzecz Aeroklubu 
Leszczynskiego. 
3. Wykonanie uchwały powierza sie Prezesowi Aeroklubu Polskiego 
oraz Sekretarzowi generalnemu Aeroklubu Polskiego. 
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia – 03.11.2009r.”. 
  
Załacznik do uchwały Nr 81/20/XVII/2009 z dn. 03.11.2009r. 
I. Porozumienie jest umowa przedwstepna, zobowiazujaca Aeroklub 
Polski do zawarcia z Aeroklubem Leszczynskim umowy 
przyrzeczonej, pod warunkiem ustanowienia na rzecz Aeroklubu 
Polskiego prawa użytkowania wieczystego na nieruchomosci 
położonej przy ul. Szybowników w Lesznie wraz z przeniesieniem 
prawa własnosci budynków posadowionych na tej nieruchomosci. 
Umowa przedwstepna powinna zawierac istotne postanowienia 
umowy przyrzeczonej takie jak: 
1. Umowa bedzie regulowac wzajemne prawa i obowiazki pomiedzy 
Aeroklubem Polskim i Aeroklubem Leszczynskim dotyczace 
funkcjonowania Aeroklubu Leszczynskiego na lotnisku Centralnej 
Szkoły Szybowcowej AP. 
2. Aeroklub Polski ustanowi na rzecz Aeroklub Leszczynski 
ograniczone prawo rzeczowe obcia_ajace nieruchomosc Centralnej 
Szkoły Szybowcowej AP – prawo u_ytkowania części nieruchomosci. 
3. Użytkowanie bedzie dotyczyło ustalonej pomiedzy stronami czesci 
nieruchomosci oraz części budynków, okreslonej w załaczniku nr 1 
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do uchwały zarzadu Aeroklubu Polskiego Nr 361/17/XVI/2008. 
4. Użytkowanie zostanie ustanowione w formie aktu notarialnego 
oraz wpisane do księgi wieczystej. 
5. Użytkowanie zostanie ustanowione jako bezpłatne, jednak 
ewentualne podatkowe konsekwencje korzystania z nieruchomosci 
beda obciażac Aeroklub Leszczynski. 
6. Aeroklub Leszczynski obciaża podatek od nieruchomosci w 
zakresie proporcjonalnym do obszaru użyczonej 
nieruchomosci/budynków. 
7. Aeroklub Leszczynski bedzie obowiazany do utrzymania 
nieruchomosci/budynków w należytym stanie (zarówno drobne 
naprawy, jak i remonty, nakłady, etc.) 
8. Użytkowanie zostanie ustanowione na czas nieoznaczony i bedzie 
mogło wygasnac tylko na skutek: 
a. Zrzeczenia sie użytkowania przez Aeroklub Leszczynski, 
b. Wypowiedzenia umowy o ustanowienie użytkowania przez 
Aeroklub Polski w sytuacji rażacego naruszenia umowy. 
II. Zawarcie umowy przyrzeczonej uzależnione jest od uprzedniego 
uregulowania zasad dostepu i korzystania z czesci lotniskowej 
(nieruchomosc bedaca już w użytkowaniu wieczystym Aeroklubu 
Polskiego). 
III. Na wypadek. Gdyby z przyczyn niezawinionych przez żadna ze 
stron, nie doszło do ustanowienia prawa użytkowania (odmowa 
Sadu wpisania do KW) wówczas strony zawra umowe nieodpłatnego 
użyczenia nieruchomosci (bezczynszowe użytkowanie), maksymalnie 
zbliżona do ww. warunków. 

3.11.2009 20/XVII/2009 
Uchwała Nr 82/20/XVII/2009 - „1. Zarzad Aeroklubu Polskiego 
wyra_a zgode na zawarcie porozumienia pomiedzy Aeroklubem 
Polskim i Aeroklubem Wrocławskim w sprawie upowa_nienia 
Aeroklubu Wrocławskiego do wykonywania prawa użytkowania 
nieruchomosci położonej w Szewcach w imieniu Aeroklubu 
Polskiego. Istotne warunki porozumienia zawiera załacznik do 
niniejszej uchwały. 
2. Wykonanie uchwały powierza sie Prezesowi Aeroklubu Polskiego 
oraz Sekretarzowi Generalnemu Aeroklubu Polskiego. 
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia – 03.11.2009r.”. 
Załacznik do uchwały Nr 82/20/XVII/2009 z dn. 03.11.2009r. 
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1. Na rzecz Aeroklubu Polskiego ustanowione jest bezpłatne prawo 
użytkowania nieruchomości położonej w Szewcach obejmujacej 
działki 538/16 oraz 538/17. Prawo to jest niezbywalne i zgodnie z 
ustawą o gospodarce nieruchomosciami stosuje sie do niego 
odpowiednio przepisy o trwałym zarzadzie. 
2. W celu umożliwienia lepszego zagospodarowania nieruchomosci, 
a takkże prowadzenia inwestycji, Aeroklub Polski upoważni Aeroklub 
Wrocławski do wykonywania tego prawa w imieniu Aeroklubu 
Polskiego. 
3. Upoważnienie obejmie również prawo zawierania umów najmu i 
dzierżawy, pod warunkiem że wszelkie dochody z tego tytułu 
zostana wyodrebnione na odrebnym rachunku bankowym i zostana 
przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomosci. 
4. Koszty utrzymania nieruchomosci, w tym podatek od 
nieruchomosci bedzie obciażał Aeroklub Wrocławski. 
5. Prowadzenie zadan inwestycyjnych bedzie zgodne z przepisami 
Prawa budowlanego oraz ustawy o gospodarce nieruchomosciami. 
6. Zawarcie umów dzierżawy, najmu czy użyczenia (lub podobnych) 
nastapi w zgodzie z przepisami ustawy o gospodarce 
nieruchomościami. 
7. Aeroklub Wrocławski bedzie na bieżąco powiadamiał Aeroklub 
Polski o zamierzonych inwestycjach czy umowach zwiazanych z 
nieruchomoscia i zobowiazuje sie do uwzglednienia ew. uwag 
Aeroklubu Polskiego w tym zakresie. 
8. Porozumienie, zawierajace upoważnienie do wykonywania prawa 
użytkowania w imieniu Aeroklubu Polskiego zostanie zawarte w 
formie aktu notarialnego, którego koszty poniesie Aeroklub 
Wrocławski. 

3.11.2009 20/XVII/2009 
Uchwała Nr 83/20/XVII/2009 – „Na podstawie §17 ust. 2 pkt. 15 
Statutu Aeroklubu Polskiego; § 1 ust. 15 „Regulaminu 
Organizacyjnego Działalnosci Zarzadu i Prezydium Zarzadu 
Aeroklubu Polskiego” oraz ust. 3 pkt. 3.1 „Ramowego regulaminu 
komisji specjalnosciowych AP”, na wniosek Komisji Balonowej AP – 
Zarzad Aeroklubu Polskiego odwołuje z funkcji przewodniczacego 
Komisji Balonowej Aeroklubu Polskiego Krzysztofa Mikołajczyka oraz 
z funkcji członka Komisji Balonowej Aeroklubu Polskiego Piotra 
Kaczynskiego, jednoczesnie powołujac do funkcji przewodniczacego 
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Komisji Balonowej Aeroklubu Polskiego Arkadiusza Iwanskiego. 

Uchwała wchodzi życie z dniem podjecia – 03.11.2009r.”. 

1.12.2009 23/XVII/2009 
Uchwała Nr 84/23/XVII/2009 – „Zgodnie z uchwała XXV Walnego 
Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego, Zarzad Aeroklubu 
Polskiego powołuje Komisje ds. zbadania możliwosci i opracowania 
propozycji nadania osobowosci prawnej Szkołom Aeroklubu 
Polskiego w składzie: 
1. Ryszard Andryszczak – dyrektor Centralnej Szkoły Szybowcowej AP 
w Lesznie 
2. Bogdan Drenda – dyrektor Górskiej Szkoły Szybowcowej AP _AR 
3. Piotr Haberland – członek Zarzadu Aeroklubu Polskiego 
4. Tomasz Kawa – przedstawiciel srodowiska pilotów szybowcowych 
5. Piotr Kasprzyk – prawnik 
6. Wojciech Kos – przedstawiciel srodowiska pilotów szybowcowych 
7. Wojciech Krupa – członek Zarzadu Aeroklubu Polskiego 
8. Rafał Łuckos – członek komisji Paralotniowej AP 
9. Rafał Popławski – przedstawiciel srodowiska pilotów 
szybowcowych 
10. Tomasz Rubaj – przewodniczacy Komisji Szybowcowej AP 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia – 01.12.2009r.”. 

    

1.12.2009 23/XVII/2009 
Uchwała Nr 85/23/XVII/2009 - „Na wniosek Dyrektora Sportowego 
Aeroklubu Polskiego - Zarzad 
Aeroklubu Polskiego zatwierdza „Kalendarz Sportowy Aeroklubu 
Polskiego na rok 2010” oraz 
„Kalendarz Sportowy Aeroklubu Polskiego w modelarstwie lotniczym 
i kosmicznym na rok 2010”. 
Ww. „Kalendarz Sportowy Aeroklubu Polskiego na rok 2010” i 
„Kalendarz Sportowy Aeroklubu 
Polskiego w modelarstwie lotniczym i kosmicznym na rok 2010” sa 
integralna czescia niniejszej 
uchwały. 

Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjecia – 01.12.2009r.”. 

    

1.12.2009 23/XVII/2009 
Uchwała  Nr  86/23/XVI/2009 - „Na wniosek Dyrektora Sportowego 
Aeroklubu Polskiego Zarzad 
Aeroklubu Polskiego rozszerza skład Kadry Narodowej w 
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dyscyplinach: mikrolotowej o 8 osób, 
akrobacji lotniczej o 3 osoby, Samolotowej o 2 osoby oraz 
modelarskiej o 2 osoby i zatwierdza skład 
Kadry Narodowej w poszczególnych dyscyplinach sportu lotniczego 
na rok 2010, w ni_ej podanych 
ilosciach: 
ROK 2009  
wydanie  przedłu_enie  ogółem razem  razem  
wg.  
Rg.  
wg.  
Lic.  Dyscyplina  dostali  ?  
juniorzy  seniorzy  razem  juniorzy  seniorzy  razem  2009 %  
juniorzy  seniorzy  KN  sport.     
Akrobacja 1 0 1  5 17 22  23  4,6  6 17 12 5  5  3 
Balony 0 6 6  2 41 43  49  9,8  2 47 8 10  10  
Lotnie 0 1 1  0 5 5  6  1,2  0 6 6 2  2  
Mikroloty 1 11 12  6 51 57  69  13,8  7 62 59 14  14  8 
Paralotnie 3 15 18  0 61 61  79  15,8  3 76 12 16  12  
Samoloty 11 15 26  15 28 43  69  13,8  26 43 25 14  14  2 
Spadochrony 5 22 27  7 46 53  80  16  12 68 14 16  14  
Szybowce 22 30 52  37 167 204  256  51,2  59 197 53 52  43  
Modelarstwo 237 339 576  0 0 0  576  115,2  237 339 178 116  116  2 
Suma:  280  439  719  72  416  488  1207  241,4  352  855  367 245  
230  15 
Zatwierdzony skład Kadry Narodowej w poszczególnych dyscyplinach 
sportu lotniczego na rok 2010 
stanowi załacznik do niniejszej uchwały. 

Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjecia – 01.12.2009r.”. 

1.12.2009 23/XVII/2009 
Dot.: zatwierdzenie kandydatów do nagrody MSiT za 2009r. 
Uchwała  Nr  87/23/XVII/2009 – „Na wniosek Komisji 
specjalnosciowych Aeroklubu Polskiego oraz 
Dyrektora Sportowego AP - Zarzad Aeroklubu Polskiego zatwierdza 
ni_ej wymienionych kandydatów 
do nagrody przyznawanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki za 
rok 2009: 
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_ indywidualnej I stopnia: 
Jacek Dankowski – trener szybowcowej Kadry Narodowej AP 
Andrzej Osowski - trener Samolotowej Kadry Narodowej AP 
Leszek Staryszak – trener szybowcowej Kadry Juniorów AP 
Adam Markowski – specjalista w Dziale Sportu AP, instruktor 
szybowcowy, instruktor sportu 
_ zespołowej I stopnia: 
Barbara Dobrowolska, Jerzy Oczepko, Jarosław Darski 
_ zespołowa I stopnia: 
Tadeusz Kasprzycki, Krzysztof Przybytek, Jerzy Boniecki 
_ zespołowej II stopnia: 
Maciek Białek, Janusz Tarkowski, Józef Anioła, Sergiusz Musiatowicz 
Wykonanie uchwały powierza sie Sekretarzowi Generalnemu AP. 

Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjecia – 01.12.2009 r.”. 

1.12.2009 23/XVII/2009 
Dot.: zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Działalnosci Zarzadu i 
Prezydium Zarzadu AP. 
Uchwała Nr 88/23/XVII/2009 Zarzadu Aeroklubu Polskiego 
z dnia 01 grudnia 2009r. 
dotyczaca przyjecia zmian w Regulaminie Organizacyjnym 
Działalnosci  
Zarzadu i Prezydium Zarzadu Aeroklubu Polskiego  
Na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 14 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarzad 
Aeroklubu Polskiego uchwala, 
co nastepuje: 
§ 1 
Zatwierdza sie poni_sze zmiany w Regulaminie Organizacyjnym  
Działalnosci  Zarzadu  i  Prezydium  
Zarzadu  Aeroklubu  Polskiego  zatwierdzonym Uchwała Zarzadu AP 
Nr 37/6/XVII/2009 z dn. 
19.06.2009r.: 
§ 1. ust. 13. Tworzenie i rozwiazywanie centralnych szkół lotniczych, 
nadawanie im regulaminów 
skresla  sie: oraz na wniosek Sekretarza Generalnego powoływanie i 
odwoływanie 
dyrektorów tych szkół. 
§ 1. skresla sie ust. 35. Zatwierdza skład kadry narodowej oraz 
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reprezentacji na ME i MS w dziedzinie 
sportów lotniczych. 
§ 7. ust. 1 Propozycja uchwały powinna zawierac nastepujace 
elementy: wniosek, tytuł, okreslenie 
sprawy, której dotyczy; date wpływu; podstawe prawna; tresc 
uchwały; termin realizacji; 
uzasadnienie zawierajace wyczerpujace informacje umo_liwiajace 
członkom ZAP 
zapoznanie sie z problemem i wyrobienie opinii umo_liwiajace 
swiadome podjecie 
własciwej decyzji podczas głosowania; nazwisko i ewentualnie 
funkcji w AP autora uchwały 
i uzasadnienia; skutki finansowe; zródło finansowania; podpisana 
opinie prawna; dodaje  
sie słowo: rozdzielnik; załaczniki. 
§ 8. ust. 2. nadaje sie tresc: Wniosek musi zawierac wszystkie 
elementy wymienione w § 7 ust. 1. 
§ 8. ust. 2 skresla sie: pkt. 2.1. tresc proponowanej uchwały; 
§ 8. ust. 2 skresla sie: pkt. 2.2. uzasadnienie uchwały; 
§ 8. ust. 2 pkt. 2.3. nieprzekraczalny termin zajecia stanowiska – 
oddania głosu przez członków ZAP, 
minimum 72 godziny uprzedzone SMS; nadaje sie numer 2.1 
§ 8. ust. 2 pkt. 2.4. tryb głosowania. nadaje sie numer 2.2 
§ 8. ust. 3. pkt. 3.5. nadaje sie tresc: nie oddanie głosu lub oddanie 
głosu po terminie jest traktowane 
jako nieobecnosc podczas głosowania;  
§ 9. ust. 3. Interpretacja postanowien Regulaminu nale_y do ZAP 
skresla sie (Prezydium). 
§ 2 
Pozostałe przepisy Regulaminu  Organizacyjnego  Działalnosci  
Zarzadu  i  Prezydium  Zarzadu  
Aeroklubu Polskiego nie ulegaja zmianie. 
§ 3 
Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjecia – 01 grudnia 2009r. 
§ 4 
Wykonanie postanowien niniejszej uchwały, Zarzad Aeroklubu 
Polskiego powierza Sekretarzowi 
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Generalnemu Aeroklubu Polskiego”. 

1.12.2009 23/XVII/2009 
Uchwała  Nr  89/23/XVII/2009 – „Zarzad Aeroklubu Polskiego 
zatwierdza kandydature Dyrektora 
Sportowego AP Lidii Kosk do nagrody indywidualnej I stopnia 
przyznawanej przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki za rok 2009: 
Wykonanie uchwały powierza sie Sekretarzowi Generalnemu AP. 

Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjecia – 01.12.2009 r.”. 

    

1.12.2009 23/XVII/2009 
Uchwała Nr 90/23/XVII/2009 – „Zarzad Aeroklubu Polskiego wyra_a 
zgode na zaciagniecie po_yczki 
w wysokosci do 3 000 000 złotych (słownie: do trzech milionów 
złotych) pod zastaw nieruchomosci 
zabudowanej bedacej własnoscia Aeroklubu Polskiego, na terenie 
której znajduja sie dwa budynki, 
poło_onej we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza 108/110. Szacunkowa 
wartosc budynków wraz z 
gruntem wynosi 6 300 000 zł. (słownie: szesc milionów trzysta 
tysiecy złotych) zgodnie z operatem 
szacunkowym. 
Umowa po_yczki bedzie zawierała zapis mówiacy o tym, _e po 
zało_eniu na ka_dy budynek odrebnej 
ksiegi wieczystej, zastaw zostanie przeniesiony na nieruchomosc z 
budynkiem przy ul. Sienkiewicza 
110. 
Kwota po_yczki przeznaczona jest na : 
1. pokrycie zobowiazan powstałych w latach 2004 – 2006 
zwiazanych z funkcjonowaniem CSL-T AP 
w Krosnie, 
2. niezbedne prace remontowe budynku nr 108 przy ul. Sienkiewicza 
we Wrocławiu, 
3. sfinansowania uruchomienia działalnosci fundacji GOBL-L, 
4. pokrycie kosztów restrukturyzacji Biura Zarzadu AP w tym 
przeprowadzki i odpraw pracowniczych, 
5. badanie bilansów od 2002 do 2009 przez biegłego rewidenta, 
6. zamkniecie rozliczenia zadan zleconych przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki, 
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7. pokrycie kosztów bie_acego funkcjonowania Biura Zarzadu AP do 
chwili okreslenia przez WZDAP 
sposobu finansowania pracy Biura. 
Po_yczka bedzie wypłacana w kolejnych transzach, w wysokosci i 
terminach uzale_nionych od 
aktualnych do uregulowania zobowiazan oraz mo_liwosci 
finansowych i umowy z przyszłym 
po_yczkodawca. Po_yczka powinna zostac spłacona z przychodów 
uzyskanych z działalnosci 
gospodarczej zwiazanych, m.in., z wydzier_awieniem nieruchomosci 
Aeroklubu Polskiego we 
Wrocławiu. 
Jednoczesnie zostaje anulowana w całosci Uchwała Nr 
76/18/XVII/2009 z dnia 29 pazdziernika 2009r. 

Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjecia – 01.12.2009r.”. 

6.12.2009 24/XVII/2009 
Uchwała Nr 91/24/XVII/2009 – „Zarzad Aeroklubu Polskiego na 
podstawie § 17 ust. 2 pkt. 5 Statutu 
Aeroklubu Polskiego wyra_a zgode na sprzeda_ w formie przetargu 
ofertowego nastepujacych 
samolotów : 
1. Zlin 142 nr fabryczny 0458, nr rej. SP –AZT, rok produkcji 1988, 
ostatni lot wykonany 29.06.2007r. 
Samolot ma peknieta osłone pilota, stan powłok lakierniczych na 
kadłubie i skrzydłach mocno 
zu_yty, samolot bez silnika i smigła. Proponowana cena wywoławcza 
– 15 000zł. 
2. Zlin 142 nr fabryczny 0257, nr rej. SP – AZR, rok produkcji 1981, z 
silnikiem M-337AK nr 
fabryczny 812670 rok prod. 1981,radiostacja RS-6102AM rok prod. 
1981 oraz radiokompasem 
ARL-1601A nr fabryczny 7900155 rok prod. 1979. Samolot 
niesprawny, wymaga wykonania 
przegladu typu „C”. Proponowana cena wywoławcza – 30 000zł. 
Samoloty zostana sprzedane w aktualnym stanie technicznym i 
ukompletowania, bez gwarancji. 
Srodki uzyskane ze sprzeda_y zostana przeznaczone na regulowanie 
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zaległosci płatniczych 
Aeroklubu Polskiego. 
Wykonanie uchwały zleca sie Sekretarzowi Generalnemu AP. 

Uchwała wchodzi w _ycie z dniem jej podjecia – 06.12.2009r.”. 

7.12.2009 25/XVII/2009 
Uchwała Nr 92/25/XVII/2009 – „1. Uchyla sie Uchwałe Zarzadu 
Aeroklubu Polskiego Nr 49/9/XVII/2009 z dnia 19 lipca 2009 roku 
dotyczaca przyjecia Regulaminu opłaty Składki Członkowskiej w 
czesci uiszczanej na rzecz 
Aeroklubu Polskiego oraz wydawania legitymacji członkowskiej. 
2. Zgodnie z Uchwała XXV Walnego Zgromadzenia Delegatów 
Aeroklubu Polskiego, składka ma byc 
naliczana według nastepujacych zasad: 
a) Do opłacania składki członkowskiej sa zobowiazani członkowie 
zwyczajni Aeroklubu 
Polskiego; 
b) Wysokosc składki członkowskiej wynosi 5 zł miesiecznie; 
c) Członkowie zwyczajni Aeroklubu Polskiego, którzy nie ukonczyli 16 
roku _ycia, sa zwolnieni z 
obowiazku płacenia czesci składki członkowskiej uiszczanej na rzecz 
Aeroklubu Polskiego; 
d) Członkowie zwyczajni Aeroklubu Polskiego, którzy sa członkami 
Klubu Seniora Lotnictwa sa 
zwolnieni z obowiazku płacenia czesci składki członkowskiej 
uiszczanej na rzecz Aeroklubu 
Polskiego; 
e) Członkowie zwyczajni Aeroklubu Polskiego, bedacy uczniami lub 
studentami (niepracujacy), 
którzy nie ukonczyli 25 roku _ycia płaca 50% ww. czesci składki 
członkowskiej uiszczanej na 
rzecz Aeroklubu Polskiego. 
3. Zobowiazuje sie aerokluby regionalne do pobrania składki 
członkowskiej w czesci uiszczanej na 
rzecz Aeroklub Polski za okres od 01 lipca do 31 grudnia 2009 i 
przekazania jej na konto 
Aeroklubu Polskiego Nr 57 1910 1048 2214 9911 5663 0002 w 
nieprzekraczalnym terminie do 
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dn. 31 grudnia 2009 roku. 
4. Zobowiazuje sie aerokluby regionalne do przesłania aktualnej listy 
wszystkich członków z danymi: 
a) Imie 
b) Nazwisko 
c) Rok urodzenia 
d) Wysokosc opłaconej składki członkowskiej za w/w okres 

5. Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjecia – 07.12.2009r.”. 

ROK 2010 

06.01.2010 1/XVII/2010 
Uchwała Nr 93/1/XVII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
wprowadza niżej wymienione zmiany do „Harmonogram zadań 
związanych z wprowadzeniem reformy Aeroklubu Polskiego” 
zatwierdzonego Uchwałą Nr 73/17/XVII/2009z dnia 13.10.2009r. : 
- pkt. 4 otrzymuje następujące brzmienie: 
4. Przygotowanie kompleksowej oceny określającej pełne skutki 
finansowe reformy oraz historii zaległości / 02.10.2009 / 14.02.2010 
/ Sekretarz Generalny AP / Staraniem własnym BZAP/ w realizacji. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 06.01.2010r.”. 

    

06.01.2010 1/XVII/2010 
Uchwała Nr 94/1/XVII/2010 - „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
wprowadza niżej wymienione zmiany do „Harmonogram zadań 
związanych z wprowadzeniem reformy Aeroklubu Polskiego” 
zatwierdzonego Uchwałą Nr 73/17/XVII/2009z dnia 13.10.2009r. : 
- pkt. 6 i 7 otrzymują następujące brzmienie: 
6. Zmiana lokalizacji Biura AP / 31.01.2010 / Prezes AP, Sekretarz 
Generalny AP / Trwa remont pomieszczeń. Przeniesienie siedziby od 
01.02.2010 roku / w realizacji. 
7. Zmiana lokalizacji archiwum i magazynu. / 31.01.2010 / Sekretarz 
Generalny AP / Przeniesienie siedziby od 01.02.2010 roku / w 
realizacji. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 06.01.2010r.”. 

    

06.01.2010 1/XVII/2010 
Uchwała Nr 95/1/XVII/2010 - „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
wprowadza niżej wymienione zmiany do „Harmonogram zadań 
związanych z wprowadzeniem reformy Aeroklubu Polskiego” 
zatwierdzonego Uchwałą Nr 73/17/XVII/2009z dnia 13.10.2009r. : 
- pkt.8 otrzymuje brzmienie: 
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8. Prawne przygotowanie przekazania lotnisk oraz sprzętu. / 
12.12.2009 / Zarząd AP i Sekretarz Generalny AP / Uchwała nr 1 XXV 
WZD z dn.15.03.2009 / zrealizowana. 
- wprowadza się pkt. 8a i 8b o następującej treści: 
8. a) Nieodpłatne przekazanie wieczystego użytkowania lotnisk na 
rzecz AR na ich wniosek. / 31.03.2010 / Zarząd AP / Uchwała nr 2 
XXV WZD z dnia 15 marca 2009 / w realizacji. 
8. b) Ujawnienie w Księgach wieczystych użytkowników /właścicieli 
na podst. prot. z dnia 24-25 luty 1990 / Zarząd AP / Uchwała nr 6 
XXVI NWZD z dn.12. XII 2009 
http://www.aeroklubpolski.pl/aeroklub/img/_348134738.pdf / w 
realizacji. 
- pkt. 9 otrzymuje następujące brzmienie: 
9. Pełna, uprzedzająca informacja do Aeroklubów Regionalnych o 
planowanych i realizowanych działaniach. / 02.10.2009 / Na bieżąco 
Sekretarz Zarządu AP / Aktualizowane na bieżąco w realizacji. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 06.01.2010r.”. 

06.01.2010 1/XVII/2010 
Uchwała Nr 96/1/XVII/2010 - „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
wprowadza niżej wymienione zmiany do „Harmonogram zadań 
związanych z wprowadzeniem reformy Aeroklubu Polskiego” 
zatwierdzonego Uchwałą Nr 73/17/XVII/2009z dnia 13.10.2009r. : 
- pkt. 11, 12 i 13 otrzymują następujące brzmienie: 
11. Przygotowanie do nadania szkołom AP osobowości prawnej. / 
13.10.2009 - 28.02.2010 / Komisja zwołana przez XXVI WZDAP / 
Uchwała nr 8 i 9 z dnia 12 grudnia 2009r. XXVI Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego / 
http://www.aeroklubpolski.pl/aeroklub/img/_348134738.pdf / w 
realizacji. 
12. Przygotowanie nowej struktury i zadań Biura AP (warianty 
zależne od zakładanych wpływów). / 02.10.2009 - 31.01.2010 / 
Zarząd AP i Sekretarz Generalny AP / Uchwała nr 1 XXVI WZDAP /  Na 
posiedzeniu w dn.06.01. 2010 Sekretarz Generalny AP przedstawi do 
ZAP akceptacji szczegółowy program / w realizacji. 
13. Przygotowanie szczegółowych obowiązków pracowników do 
każdego wariantu. / 02.10.2009 - 28.02.2010 / Dyrektorzy Działów 
AP / Uchwała nr 1 XXVI WZDAP / Na posiedzeniu w dn.06.01.2010 
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Sekretarz Generalny AP przedstawi do ZAP akceptacji szczegółowy 
program / w realizacji. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 06.01.2010r.”. 

06.01.2010 1/XVII/2010 
Uchwała Nr 97/1/XVII/2010 - „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
wprowadza niżej wymienione zmiany do „Harmonogram zadań 
związanych z wprowadzeniem reformy Aeroklubu Polskiego” 
zatwierdzonego Uchwałą Nr 73/17/XVII/2009z dnia 13.10.2009r. : 
- pkt. 15 i 17 otrzymują następujące brzmienie: 
15. Restrukturyzacja zatrudnienia pracowników AP / 02.10.2009 - 
31.03.2010 / Sekretarz Generalny AP / Uchwała nr 1 XXVI WZDAP / 
Na posiedzeniu w dn.06.01.2010 Sekretarz Generalny AP przedstawi 
do ZAP akceptacji szczegółowy program / w realizacji. 
17. Opracowanie projektów wszystkich regulaminów regulujących 
Działalność statutową AP / 01.01.2010 - 28.01.2010 / Sekretarz 
Generalny AP / planowane. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 06.01.2010r.”. 

    

06.01.2010 1/XVII/2010 
Uchwała Nr 98/1/XVII/2010 - „Zarząd Aeroklubu Polskiego na 
podstawie § 44 Statutu Aeroklubu Polskiego przyjmuje tekst 
jednolity Statutu Aeroklubu Polskiego uchwalony przez XXVI 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego 
odbywające się w dniu 12 grudnia 2009r. uwzgledniający zmiany 
uchwalone 
przez to Walne Zgromadzenie Delegatów, w następującym 
brzmieniu: 
STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO 
Przyjęty na XXVI Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
Delegatów 
Aeroklubu Polskiego 
w dniu 12 grudnia 2009 r. 
Polskie lotnictwo sportowe, skupione w Aeroklubie, od zarania jest 
trwałym elementem historii i kultury 
narodu. 
Dzięki zaangażowaniu społeczności lotniczej, dla której lotnictwo 
stało się pasja _życia i służby, 
działalność Aeroklubu zdobyła wysokie uznanie w kraju i na arenie 
międzynarodowej. 
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Aeroklub Polski, organizacja społeczna, spadkobierca pięknych 
tradycji wielu lotniczych pokoleń 
Polaków, pragnie wzbogacić te tradycje o nowe wartości. 
ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne. 
§ 1.1. Aeroklub Polski jest stowarzyszeniem i posiada osobowość 
prawna. 
2. W kontaktach międzynarodowych Aeroklub Polski obok nazwy 
polskiej, używa nazwy w jeżyku 
angielskim „Aero Club of Poland”. 
§ 2.1. Terenem działania Aeroklubu Polskiego jest obszar 
Rzeczypospolitej Polskiej, a dla właściwego 
realizowania swych celów Aeroklub może także prowadzić 
działalność poza jej granicami. 
2. Siedziba władz Aeroklubu Polskiego jest miasto stołeczne 
Warszawa. 
3. Nazwa Aeroklubu Polskiego jest prawnie zastrzeżona. 
§ 3.1. Aeroklub Polski samodzielnie określa swoje cele, programy 
działania i struktury organizacyjne 
oraz uchwala akty wewnętrzne określające jego działalność. Zasady 
regulujące sposób 
realizacji przez aerokluby regionalne zadań zleconych Aeroklubowi 
Polskiemu – określa 
Zarząd Aeroklubu Polskiego. 
2. Aeroklub Polski ma emblemat, flagę i proporzec oraz używa 
pieczęci, ubiorów i odznak 
organizacyjnych. 
3. Aeroklub Polski jest w kraju i za granica jedynym reprezentantem 
działającym w zakresie 
sportów lotniczych. 
4. Aeroklub Polski może posiadać status organizacji pożytku 
publicznego. 
5. Aeroklub Polski realizuje swoje cele przy pomocy aeroklubów 
regionalnych i współdziała 
z organizacjami o zbieżnych do swoich celach. 
6. Aeroklub Polski opiera swoja działalność na pracy społecznej 
członków. 
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7. Do prowadzenia swoich spraw Aeroklub Polski może zatrudniać 
pracowników. 
§ 4.1. Aeroklub Polski jest neutralny pod względem politycznym, 
religijnym, etnicznym i rasowym. 
2. Aeroklub Polski może być członkiem krajowych i 
międzynarodowych organizacji o tych 
samych lub podobnych założeniach programowych. 
3. Aeroklub Polski reprezentuje sporty lotnicze na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej i za 
granica, na forum organizacji międzynarodowych, a w szczególności 
Międzynarodowej 
Federacji Lotniczej (FAI). 
4. Aeroklub Polski działa w oparciu o niniejszy statut oraz zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 
prawa. 
5. Aeroklub Polski prowadzi działalność w zakresie sportów 
lotniczych i ma status polskiego 
Związku sportowego. 
ROZDZIAŁ 2 
Cele i sposoby ich realizacji. 
§ 5.1. Aeroklub Polski ma następujące cele: 
1) organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w 
poszczególnych dyscyplinach 
sportu lotniczego; 
2) przygotowanie kadry narodowej i reprezentantów Polski do 
uczestnictwa 
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w zakresie 
sportów lotniczych; 
3) prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i 
popularyzatorskiej w zakresie 
sportów lotniczych; 
4) reprezentowanie polskiego sportu lotniczego w 
międzynarodowych organizacjach 
sportowych oraz organizowanie udziału w międzynarodowym 
współzawodnictwie w sporcie 
lotniczym; 
5) przedstawianie propozycji składu kadry narodowej ministrowi 
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właściwemu do spraw kultury 
fizycznej i sportu; 
6) organizowanie szkoleń i przeprowadzanie egzaminów oraz 
doskonalenie zawodowe 
trenerów, a także szkolenie sędziów sportowych; 
7) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem licencji klubom 
sportowym, zawodnikom, 
trenerom i sędziom sportowym; 
8) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących danej 
dyscypliny sportu, 
niezastrzeżonych w ustawie dla organów administracji rządowej lub 
innych podmiotów; 
9) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym dzieci i 
młodzie_y, w zakresie sportów 
lotniczych; 
10) pielegnowanie narodowych tradycji lotniczych, 
rozpowszechnianie wiedzy i umiejetnosci 
lotniczych, pielegnowanie polskosci, jako czynnika rozwoju 
swiadomosci narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej; 
11) integracji poprzez lotnictwo osób niepełnosprawnych, promocji 
poprzez lotnictwo, 
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostajacych bez pracy i 
zagro_onych 
zwolnieniem z pracy; 
12) prowadzenie oraz wspieranie inicjatyw szkolenia, edukacji, 
wychowania, krajoznawstwa 
oraz wypoczynku dzieci i młodzie_y w szczególnosci w powiazaniu z 
lotnictwem 
i modelarstwem lotniczym; 
13) zatwierdzanie i ewidencjonowanie lotniczych wyczynów 
sportowych, w tym rekordów; 
14) upowszechnianie wiedzy i umiejetnosci na rzecz obronnosci 
panstwa, działanie na rzecz 
ratownictwa, ochrony ludnosci, pomocy ofiarom katastrof i klesk 
_ywiołowych; 
15) szkolenie i doskonalenie członków organizacji dla potrzeb 
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lotnictwa wojskowego, transportu 
lotniczego, ratownictwa i słu_b panstwowych w ramach organizacji 
szkolenia. 
2. Swoje cele Aeroklub Polski realizuje w szczególnosci przez 
wykonywanie zadan w ramach 
działalnosci nieodpłatnej: 
1) koordynacji i wspierania działalnosci statutowej aeroklubów 
regionalnych oraz 
poszczególnych członków; 
2) reprezentowania interesów aeroklubów regionalnych oraz 
poszczególnych członków wobec 
władz instytucji krajowych i miedzynarodowych; 
3) integracji srodowiska lotniczego i sympatyków lotnictwa; 
4) ustalania regulaminów sportowych, powoływania sedziów i 
komisarzy sportowych; 
5) powoływania reprezentantów polskich sportów lotniczych na 
imprezy miedzynarodowe oraz 
wszechstronnego przygotowania ich do udziału w tych imprezach; 
6) inspirowania i popierania postepu i twórczosci technicznej, 
artystycznej, naukowej 
w dziedzinie lotnictwa; 
7) współdziałania z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i 
instytucjami w kraju i za granica; 
8) udziału członków w naradach, zjazdach i konferencjach 
zwiazanych z lotnictwem; 
9) współpracy z organami administracji cywilnej oraz jednostkami 
wojskowymi w sprawach 
bedacych przedmiotem działalnosci statutowej Aeroklubu Polskiego; 
10) wystepowania do władz i instytucji popierajac inicjatywy i 
wnioski aeroklubów regionalnych 
zwiazanych z działalnoscia statutowa Aeroklubu Polskiego; 
11) nadawania odznak honorowych, dyplomów i innych wyró_nien; 
12) inicjowania oraz opiniowania aktów prawnych majacych wpływ 
na działalnosc statutowa 
Aeroklubu Polskiego, w szczególnosci w zakresie sportów lotniczych i 
lotnictwa 
amatorskiego; 
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13) upowszechniania wiedzy o lotnictwie, kultywowania tradycji 
lotniczych, kształtowania zasad 
etycznych wsród członków Aeroklubu Polskiego; 
14) pielegnowania pamieci o zmarłych ludziach lotnictwa. 
3. Swoje cele Aeroklub Polski realizuje w szczególnosci przez 
wykonywanie zadan w ramach 
działalnosci odpłatnej: 
1) organizowania kursów teoretycznych i praktycznych w zakresie 
wszystkich specjalnosci 
lotniczych, pilota_owych i technicznych uprawianych w Aeroklubie; 
2) prowadzenia szkół pilota_u, wydajacych certyfikaty i uprawnienia 
inne ni_ zawodowe 
w ramach organizacji szkolenia; 
3) nadzoru nad działalnoscia lotnicza w zakresie sportów lotniczych i 
lotnictwa amatorskiego 
obejmujacego wydawanie i cofanie uprawnien, rejestracji i 
dopuszczanie do eksploatacji 
sprzetu lotniczego, latajacego i naziemnego, wydawanie instrukcji 
operacyjnych szkolenia 
lotniczego i technicznego (w powy_szym zakresie Aeroklub Polski 
mo_e równie_ 
wykonywac czynnosci nadzoru panstwowego na podstawie delegacji 
udzielonej przez 
władze lotnicze); 
4) organizowania zjazdów i konferencji zwiazanych z uprawianiem 
sportów lotniczych; 
5) organizowania lotniczych imprez sportowych, zawodów oraz 
turystyki i rekreacji lotniczej; 
6) prowadzenia działalnosci wydawniczej i popularyzatorskiej; 
7) przyznawania licencji klubom sportowym, zawodnikom, trenerom 
i sedziom sportowym. 
§ 5a. Dla osiagniecia celów i realizacji zadan Aeroklubu, Zarzad 
Aeroklubu Polskiego podejmuje 
uchwały i decyzje wia_ace członków Aeroklubu Polskiego, inne 
organizacje działajace w 
zakresie sportów lotniczych, zawodników, trenerów, instruktorów, 
sedziów i komisarzy 
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sportowych oraz działaczy zwiazanych z zakresem sportów 
lotniczych. 
ROZDZIAŁ 3 
Członkowie, ich prawa i obowiazki. 
§ 6.1. Członkiem Aeroklubu Polskiego mo_e byc obywatel 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
cudzoziemiec, posiadajacy pełna zdolnosc do czynnosci prawnych i 
nie pozbawiony praw 
publicznych, a tak_e osoba prawna. W miejscach, w których statut 
mówi o „członku 
aeroklubu regionalnego” nale_y przez to rozumiec członka 
Aeroklubu Polskiego, który został 
przyjety w danym aeroklubie regionalnym. 
W powy_szym rozumieniu mo_na byc członkiem zwyczajnym tylko 
jednego aeroklubu 
regionalnego. 
2. Małoletni w wieku 16 – 18 lat moga nale_ec do stowarzyszenia i 
korzystac z czynnego 
i biernego prawa wyborczego z tym, _e w składzie Zarzadu 
Aeroklubu Polskiego i zarzadów 
aeroklubów regionalnych wiekszosc musza stanowic osoby o pełnej 
zdolnosci do czynnosci 
prawnych. 
3. Małoletni poni_ej 16 lat moga za zgoda ustawowych 
przedstawicieli nale_ec do stowarzyszenia 
bez prawa głosowania na walnych zebraniach członków oraz bez 
korzystania z czynnego i 
biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. 
4. Je_eli jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłacznie 
małoletnich moga oni 
wybierac i byc wybierani do władz tej jednostki. 
5. Członkowie Aeroklubu Polskiego dziela sie na: 
1) zwyczajnych; 
2) honorowych; 
3) wspierajacych; 
4) stowarzyszonych. 
6. Członkami zwyczajnymi moga byc osoby fizyczne pragnace czynnie 
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realizowac cele statutowe 
Aeroklubu Polskiego. 
7. Członkami honorowymi moga zostac osoby fizyczne szczególnie 
zasłu_one dla rozwoju 
lotnictwa i sportów lotniczych. 
8. Członkami wspierajacymi moga zostac osoby fizyczne lub osoby 
prawne, które popieraja 
działalnosc Aeroklubu Polskiego i zadeklaruja swiadczenia na rzecz 
Aeroklubu Polskiego. 
9. Członkami stowarzyszonymi moga zostac osoby fizyczne, które 
zamierzaja realizowac cele 
Aeroklubu Polskiego bez obowiazku uiszczania składek 
członkowskich; członkowie 
stowarzyszeni nie posiadaja czynnego i biernego prawa wyborczego 
do władz oraz prawa 
głosowania na walnych zgromadzeniach członków. 
10. Osoby nie bedace obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i nie 
majace stałego miejsca 
zamieszkania na terytorium RP moga byc tylko członkami 
honorowymi lub wspierajacymi 
Aeroklubu Polskiego. 
§ 7.1. Członkowie zwyczajni sa przyjmowani decyzja zarzadu 
aeroklubu regionalnego na podstawie 
wypełnionej deklaracji członkowskiej. Zarzad aeroklubu 
regionalnego mo_e upowa_nic 
prezydium zarzadu do podejmowania decyzji w sprawie 
przyjmowania członków 
zwyczajnych. 
2. Godnosc członka honorowego Aeroklubu Polskiego nadaje 
osobom fizycznym, za wybitna 
działalnosc w lotnictwie lub na rzecz Aeroklubu Polskiego, Walne 
Zgromadzenie Delegatów 
na wniosek Zarzadu Aeroklubu Polskiego. Walne zgromadzenie 
aeroklubu regionalnego, na 
wniosek zarzadu tego aeroklubu, mo_e nadawac godnosc członka 
honorowego aeroklubu 
regionalnego. 
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3. Członków wspierajacych przyjmuje i skresla Zarzad Aeroklubu 
Polskiego oraz zarzady 
aeroklubów regionalnych. 
4. Członków stowarzyszonych przyjmuja i skreslaja zarzady 
aeroklubów regionalnych. 
§ 8.1. Członkowie zwyczajni sa obowiazani: 
1) realizowac cele Aeroklubu Polskiego; 
2) brac czynny udział w działalnosci aeroklubu regionalnego, w 
którym zostali przyjeci na 
członka zwyczajnego; 
3) przestrzegac postanowien statutu, uchwał, zarzadzen władz 
aeroklubu oraz godnie 
reprezentowac polskie lotnictwo sportowe; 
4) opłacac regularnie składki członkowskie. 
2. Członkowie zwyczajni Aeroklubu Polskiego maja prawo: 
1) wybierac i byc wybieranymi do władz stowarzyszenia w tym 
aeroklubie regionalnym, 
w którym zostali przyjeci na członka zwyczajnego; 
2) korzystac z urzadzen i pomocy Aeroklubu Polskiego oraz 
uczestniczyc w krajowych 
i miedzynarodowych imprezach lotniczych, zgodnie z regulaminem 
zasad uczestnictwa; 
3) nosic ubiór i odznaki organizacyjne. 
3. Członkowie honorowi maja wszystkie prawa członków 
zwyczajnych oraz sa zwolnieni od 
opłacania składek członkowskich. 
4. Członkowie wspierajacy maja obowiazek: 
1) propagowac cele statutowe Aeroklubu Polskiego; 
2) regularnie opłacac składki członkowskie oraz wywiazywac sie z 
zadeklarowanych 
swiadczen. 
5. Członkowie wspierajacy, bedacy osobami fizycznymi, maja prawa 
członków zwyczajnych, 
z wyjatkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. 
6. Zarzad aeroklubu regionalnego ma prawo ustalac dodatkowe 
prawa i zwiazane z nimi 
obowiazki, dotyczace tylko członków tego aeroklubu. 
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7. Członkowie Aeroklubu Polskiego za aktywny udział w realizacji 
celów Aeroklubu Polskiego 
moga byc wyró_niani dyplomami uznania i odznakami honorowymi. 
Zasady wyró_niania oraz 
wzory odznak i wyró_nien ustala Zarzad Aeroklubu Polskiego. 
8. Członkowie Aeroklubu Polskiego, którzy działaja na szkode 
Stowarzyszenia badz naruszaja 
postanowienia statutu, podlegaja karom organizacyjnym: 
1) upomnienia; 
2) nagany; 
3) zawieszenia w prawach członka na okres do dwóch lat; 
4) wykluczenia z Aeroklubu Polskiego. 
9. O nało_eniu kar organizacyjnych okreslonych w ust.8. pkt.1 – 3. 
decyduja sady kole_enskie 
z inicjatywy własnej lub na wniosek zarzadu aeroklubu regionalnego. 
O nało_eniu kary 
okreslonej w punkcie 4. decyduja sady kole_enskie na wniosek 
zarzadu aeroklubu 
regionalnego. Od decyzji sadu kole_enskiego ukaranemu członkowi, 
jak równie_ zarzadowi 
aeroklubu, przysługuje prawo odwołania do Sadu Kole_enskiego AP 
w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania decyzji. Odwołanie skierowane do Sadu Kole_enskiego 
AP powinno byc 
rozpatrzone w mo_liwie krótkim terminie, nie dłu_ej ni_ 90 dni. 
10. Członkowie Aeroklubu Polskiego, naruszajacy przepisy i 
regulaminy sportowe podlegaja karom 
sportowym ustalonym przez Zarzad Aeroklubu Polskiego. 
11. Członkowie Aeroklubu Polskiego sa obowiazani do opłacania 
składki członkowskiej. Składka 
członkowska składa sie z czesci uiszczanej na rzecz aeroklubu 
regionalnego i z czesci 
uiszczanej na rzecz Aeroklubu Polskiego. Wysokosc czesci uiszczanej 
na rzecz Aeroklubu 
Polskiego okresla Walne Zgromadzenie Delegatów. Czesc składki 
uiszczanej na rzecz 
Aeroklubu Polskiego opłacana jest za posrednictwem aeroklubu 
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regionalnego na zasadach 
okreslonych w uchwale WZDAP. 
§ 9. Przynale_nosc do Aeroklubu Polskiego ustaje w razie: 
1) smierci członka; 
2) dobrowolnego wystapienia, o czym członek ma obowiazek 
zawiadomic pisemnie 
odpowiedni zarzad aeroklubu z trzydziestodniowym wyprzedzeniem; 
3) skreslenia z listy członków przez własciwy zarzad z powodu nie 
usprawiedliwionego 
zalegania z opłata składki członkowskiej ponad 6 miesiecy; 
4) skreslenia z listy członków wspierajacych przez Zarzad Aeroklubu 
Polskiego lub zarzad 
aeroklubu regionalnego w razie nie wywiazywania sie z 
zadeklarowanych swiadczen; 
5) skreslenie z listy członków stowarzyszonych przez zarzady 
aeroklubów regionalnych w 
razie nie realizowania celów Aeroklubu Polskiego; 
6) uprawomocnienia decyzji o wykluczeniu z Aeroklubu Polskiego; 
7) utraty praw publicznych. 
ROZDZIAŁ 4 
Zasady działania Aeroklubu Polskiego. 
§ 10.1. Struktura organizacyjna Aeroklubu Polskiego obejmuje: 
1) władze Aeroklubu Polskiego; 
2) aerokluby regionalne i ich władze; 
3) kluby specjalnosciowe. 
2. Regulaminy klubów specjalnosciowych uchwala Zarzad Aeroklubu 
Polskiego. 
3. Aeroklub Polski mo_e organizowac jednostki pomocnicze słu_ace 
realizacji jego zadan 
statutowych. 
§ 11.1. Wybory władz Aeroklubu Polskiego wszystkich stopni 
odbywaja sie w głosowaniu tajnym. 
2. Kadencja władz Aeroklubu Polskiego wszystkich stopni trwa 4 lata. 
3. Członkowie wybierani do władz Aeroklubu Polskiego nie moga byc 
jednoczesnie członkami 
innych władz tego samego szczebla. 
4. Członkami komisji rewizyjnej moga byc tylko osoby nie bedace 
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pracownikami Aeroklubu 
Polskiego i nie pełniace innych funkcji społecznych we władzach tego 
samego szczebla. 
5. Uchwały władz Aeroklubu Polskiego wszystkich szczebli 
podejmowane sa bezwzgledna 
wiekszoscia głosów w obecnosci co najmniej ½ ogólnej liczby osób 
uprawnionych do 
głosowania. 
6. Uchwały w sprawie zmian statutu wymagaja wiekszosci 2/3 
głosów w obecnosci co najmniej 
2/3 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. 
7. Uchwały w sprawie wniosku o rozwiazanie Aeroklubu Polskiego 
wymagaja wiekszosci ¾ 
głosów w obecnosci co najmniej 2/3 ogólnej liczby osób 
uprawnionych do głosowania. 
8. Uchwały podejmuje sie w głosowaniu jawnym. Na _adanie 
wiekszosci uprawnionych do 
głosowania, podjecie uchwały mo_e odbywac sie w głosowaniu 
tajnym. 
9. Postanowienia ustepów 1 – 5. i 8. stosuje sie odpowiednio do 
władz aeroklubu regionalnego. 
ROZDZIAŁ 5 
Władze Aeroklubu Polskiego. 
§ 12. Władzami Aeroklubu Polskiego sa: 
1) Walne Zgromadzenie Delegatów; 
2) Zarzad Aeroklubu Polskiego; 
3) Komisja Rewizyjna Aeroklubu Polskiego; 
4) Sad Kole_enski Aeroklubu Polskiego 
A. Walne Zgromadzenie Delegatów. 
§ 13.1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwy_sza władza 
Aeroklubu Polskiego. 
2. Walne Zgromadzenie Delegatów mo_e byc zwyczajne lub 
nadzwyczajne. 
3. Walne Zgromadzenie Delegatów zwyczajne jest zwoływane nie 
rzadziej ni_ raz na dwa lata. 
4. Walne Zgromadzenie Delegatów nadzwyczajne odbywa sie na 
wniosek: 
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1) Zarzadu Aeroklubu Polskiego; 
2) Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego; 
3) 1/3 ogólnej liczby zarzadów aeroklubów regionalnych. 
5. Walne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane przez Zarzad 
Aeroklubu Polskiego, który 
pisemnie zawiadamia o tym aerokluby regionalne co najmniej na 60 
dni przed terminem 
Walnego Zgromadzenia Delegatów. Zawiadomienie powinno 
okreslac termin, miejsce i 
porzadek obrad. 
6. Walne Zgromadzenie Delegatów nadzwyczajne powinno sie 
odbywac najpózniej w terminie 
2 miesiecy od dnia zło_enia wniosku o jego zwołanie. 
§ 14. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biora udział: 
1) z głosem decydujacym – delegaci wybrani w aeroklubach 
regionalnych; 
2) z głosem doradczym – członkowie Zarzadu, Komisji Rewizyjnej i 
Sadu Kole_enskiego 
Aeroklubu Polskiego, nie bedacy delegatami oraz osoby zaproszone; 
3) delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów sa wybierani w 
liczbie proporcjonalnej do 
liczby członków zwyczajnych i honorowych aeroklubów regionalnych 
w stosunku 1 delegat 
na 50 członków, 2 delegatów – od 51 do 100 członków i 3 delegatów 
– powy_ej 100 
członków, oraz 4 delegatów powy_ej 200 członków. 
Kadencja delegatów ustaje z chwila zakonczenia obrad Walnego 
Zgromadzenia Delegatów, 
na który zostali wybrani. 
§ 15.1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest uprawnione do 
decydowania o wszystkich sprawach, 
które nale_a do zakresu działania Aeroklubu Polskiego. 
2. Do Walnego Zgromadzenia Delegatów nale_y w szczególnosci: 
1) ustalanie głównych kierunków i programów działalnosci 
Aeroklubu Polskiego; 
2) wybór Prezesa Aeroklubu Polskiego; 
3) wybór członków Zarzadu Aeroklubu Polskiego, Komisji Rewizyjnej 
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oraz Sadu 
Kole_enskiego Aeroklubu Polskiego; 
4) rozpatrywanie sprawozdan z działalnosci Aeroklubu Polskiego i 
wniosków 
przedstawionych przez Zarzad Aeroklubu Polskiego oraz udzielanie 
na wniosek Komisji 
Rewizyjnej absolutorium ustepujacemu Zarzadowi Aeroklubu 
Polskiego; 
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdan i wniosków Komisji 
Rewizyjnej oraz Sadu 
Kole_enskiego Aeroklubu Polskiego; 
6) uchwalanie zmian statutowych; 
7) rozpatrywanie wniosków i odwołan zgłoszonych co najmniej na 14 
dni przed 
terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów przez aerokluby 
regionalne oraz członków 
Aeroklubu Polskiego; 
8) podjecie uchwały w sprawie wniosku o rozwiazanie Aeroklubu 
Polskiego; 
9) ustalenie wysokosci czesci składki członkowskiej uiszczanej na 
rzecz Aeroklubu 
Polskiego oraz sposobu przekazywania czesci składki przez aeroklub 
regionalny do 
Aeroklubu Polskiego. 
§ 16. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów rozpatruje 
sprawy, które stanowiły cel jego 
zwołania oraz podejmuje w tym zakresie uchwały. 
B. Zarzad Aeroklubu Polskiego. 
§ 17.1. Zarzad Aeroklubu Polskiego jest najwy_sza władza Aeroklubu 
Polskiego w okresie miedzy 
Walnymi Zgromadzeniami Delegatów i odpowiada za swoja 
działalnosc przed Walnym 
Zgromadzeniem Delegatów. 
2. Do Zarzadu Aeroklubu Polskiego nale_y w szczególnosci: 
1) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów; 
2) opracowywanie programów działalnosci Aeroklubu Polskiego; 
3) ustalanie zasad gospodarowania srodkami materialnymi w 
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jednostkach pomocniczych 
Aeroklubu Polskiego; 
4) zatwierdzanie preliminarza bud_etowego i bilansu rocznego 
Aeroklubu Polskiego 
z wyjatkiem bud_etów i bilansów aeroklubów regionalnych; 
5) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majatku 
Aeroklubu Polskiego 
z wyłaczeniem majatku aeroklubów regionalnych; 
6) uzgadnianie wysokosci i sposobu opłacania składek członkowskich 
dla członków 
wspierajacych przyjetych przez Zarzad Aeroklubu Polskiego; 
7) powoływanie i rozwiazywanie aeroklubów regionalnych, a tak_e 
organizowanie 
i rozwiazywanie pomocniczych jednostek organizacyjnych Aeroklubu 
Polskiego. 
Rozwiazanie aeroklubu regionalnego przez Zarzad Aeroklubu 
Polskiego mo_e nastapic 
tylko w przypadku braku mo_liwosci statutowej podjecia takiej 
uchwały przez walne 
zgromadzenie członków (delegatów) aeroklubu regionalnego; 
8) wybór prezesa w przypadku zwolnienia stanowiska miedzy 
Walnymi Zgromadzeniami 
Delegatów. Kadencja tak wybranego prezesa trwa do najbli_szego 
Walnego 
Zgromadzenia Delegatów; 
9) przedstawianie ministrowi własciwemu do spraw kultury fizycznej 
i sportu propozycji 
składu kadry narodowej w zakresie sportów lotniczych i lotniczego 
modelarstwa 
sportowego; 
10) nadawanie odznak honorowych, dyplomów i innych wyró_nien; 
11) rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego 
i informowanie tej 
komisji o ich realizacji; 
12) powoływanie i odwoływanie Sekretarza Generalnego Aeroklubu 
Polskiego oraz 
dyrektorów jednostek pomocniczych, a tak_e ustalanie ich 
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wynagrodzen; 
13) tworzenie i rozwiazywanie centralnych szkół lotniczych, 
nadawanie im regulaminów oraz 
powoływanie i odwoływanie dyrektorów tych szkół, a tak_e 
ustalanie ich wynagrodzen; 
14) zatwierdzanie regulaminów Zarzadu, Biura i komisji 
specjalnosciowych; 
15) powoływanie i rozwiazywanie komisji specjalnosciowych 
działajacych przy Zarzadzie 
Aeroklubu Polskiego oraz okreslenie ich regulaminów działania i 
kompetencji; 
16) nadawanie, ewidencjonowanie i pozbawianie licencji klubom 
sportowym oraz zwiazkom 
sportowym uczestniczacym w poszczególnych dyscyplinach sportu; 
17) okreslanie statusu zawodników chcacych uczestniczyc we 
współzawodnictwie 
sportowym, w tym tak_e zawodników nie bedacych członkami 
Aeroklubu Polskiego; 
18) nadawanie, ewidencjonowanie i pozbawianie licencji 
zawodnikom, trenerom, komisarzom 
i sedziom sportowym; 
19) stwierdzanie utraty praw członkowskich w przypadkach 
okreslonych w § 9. 
§ 18.1. W skład Zarzadu Aeroklubu Polskiego wchodza: 
1) Prezes; 
2) osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie Delegatów sposród 
członków zwyczajnych 
i honorowych Aeroklubu Polskiego w liczbie okreslonej przez Walne 
Zgromadzenie 
Delegatów. 
2. W obradach Zarzadu uczestnicza, z głosem doradczym, Sekretarz 
Generalny Aeroklubu 
Polskiego i przewodniczacy komisji specjalnosciowych, je_eli nie sa z 
wyboru członkami 
zarzadu. 
3. Zarzad Aeroklubu Polskiego mo_e dokooptowac do swojego 
składu nowych członków na 
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wakujace miejsca w liczbie nie wiekszej ni_ 25% liczby wybranych 
członków. 
4. Posiedzenia Zarzadu Aeroklubu Polskiego odbywaja sie w miare 
potrzeby, jednak nie 
rzadziej ni_ raz na trzy miesiace. 
§ 19.1. Prezydium Zarzadu Aeroklubu Polskiego składa sie z: 
1) Prezesa Aeroklubu Polskiego oraz osób wybranych przez Zarzad 
sposród swoich 
członków; 
2) dwóch wiceprezesów; 
3) sekretarza Zarzadu i Prezydium; 
4) skarbnika. 
2. Sekretarz Generalny Aeroklubu Polskiego, je_eli nie jest z wyboru 
członkiem Zarzadu 
Aeroklubu Polskiego, uczestniczy w posiedzeniach Prezydium z 
głosem doradczym. 
3. Prezydium działa w imieniu Zarzadu Aeroklubu Polskiego w 
okresach miedzy posiedzeniami 
Zarzadu Aeroklubu Polskiego. 
4. Posiedzenia Prezydium zwołuje Prezes lub z jego upowa_nienia 
wiceprezes w miare 
potrzeby. 
5. Zadania Prezydium oraz zakres jego uprawnien ustala Zarzad 
Aeroklubu Polskiego. 
6. Zarzad Aeroklubu Polskiego ustala zakresy obowiazków Prezesa, 
członków Prezydium oraz 
Sekretarza Generalnego. 
§ 20. Sekretarz Generalny mo_e byc pracownikiem Aeroklubu 
Polskiego i kieruje praca Biura 
Zarzadu Aeroklubu Polskiego. 
§ 21.1. Biuro Zarzadu Aeroklubu Polskiego tworzy sie z osób 
zatrudnionych w Aeroklubie Polskim 
w celu realizacji uchwał Zarzadu i Prezydium Zarzadu Aeroklubu 
Polskiego. 
2. Liczebnosc, strukture i regulamin organizacyjny biura okresla 
Zarzad Aeroklubu Polskiego. 
C. Komisja Rewizyjna Aeroklubu Polskiego. 
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§ 22.1. Komisja Rewizyjna Aeroklubu Polskiego kontroluje całokształt 
działalnosci statutowej 
Aeroklubu Polskiego i odpowiada za swoja prace przed Walnym 
Zgromadzeniem 
Delegatów. 
2. Komisja Rewizyjna Aeroklubu Polskiego składa sie z 9 członków. 
Komisja Rewizyjna 
Aeroklubu Polskiego wybiera sposród swoich członków 
przewodniczacego, zastepce 
przewodniczacego i sekretarza. 
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego odbywaja sie 
w miare potrzeby, nie 
rzadziej jednak ni_ raz na szesc miesiecy. 
4. Do zadan Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego nale_y w 
szczególnosci: 
1) uchwalanie regulaminu działalnosci Komisji Rewizyjnej Aeroklubu 
Polskiego oraz komisji 
rewizyjnych aeroklubów regionalnych; 
2) przeprowadzanie co najmniej raz do roku kontroli całokształtu 
działalnosci statutowej 
Aeroklubu Polskiego; 
3) przedstawianie Zarzadowi Aeroklubu Polskiego wniosków 
wynikajacych z ustalen kontroli 
i _adanie usuniecia stwierdzonych uchybien; 
4) nadzorowanie działalnosci komisji rewizyjnych w aeroklubach 
regionalnych; 
5) wystepowanie z wnioskiem w sprawie udzielania absolutorium 
ustepujacemu Zarzadowi 
Aeroklubu Polskiego; 
6) zwoływanie w trybie interwencyjnym nadzwyczajnych walnych 
zgromadzen członków 
(delegatów) aeroklubów regionalnych. 
5. Komisja Rewizyjna Aeroklubu Polskiego mo_e dokooptowac do 
swojego składu nie wiecej ni_ 
dwie osoby na miejsca zwolnione. 
6. Delegowany członek Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego 
uczestniczy w posiedzeniach 
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Zarzadu i Prezydium Zarzadu Aeroklubu Polskiego. 
D. Sad Kole_enski Aeroklubu Polskiego. 
§ 23.1. Sad Kole_enski Aeroklubu Polskiego składa sie z 11 członków. 
2. Sad Kole_enski Aeroklubu Polskiego mo_e dokooptowac do 
swojego składu nie wiecej ni_ 3 
osoby na miejsca zwolnione. 
3. Sad Kole_enski Aeroklubu Polskiego wybiera sposród swoich 
członków przewodniczacego, 
zastepce przewodniczacego oraz sekretarza. 
§ 24. Do Sadu Kole_enskiego Aeroklubu Polskiego nale_y: 
1) w pierwszej instancji rozpatrywanie spraw w co najmniej 
trzyosobowych zespołach 
orzekajacych i orzekanie o odpowiedzialnosci organizacyjnej 
członków Aeroklubu 
Polskiego w zwiazku z pełnieniem przez nich funkcji we władzach 
Aeroklubu Polskiego 
oraz rozpatrywanie sporów pomiedzy ró_nymi jednostkami 
Aeroklubu Polskiego; 
2) w drugiej instancji rozpatrywanie w co najmniej trzyosobowych 
zespołach orzekajacych, 
w zmienionym składzie, odwołan od orzeczen sadów kole_enskich 
aeroklubów 
regionalnych oraz od orzeczen wydanych przez zespoły orzekajace 
Sadu Kole_enskiego 
Aeroklubu Polskiego w pierwszej instancji. 
§ 25. Sad Kole_enski Aeroklubu Polskiego jest najwy_sza instancja 
wewnetrzna Aeroklubu Polskiego 
w sprawie wykładni statutu Aeroklubu Polskiego. 
§ 26. Szczegółowe zasady działania sadów kole_enskich oraz tryb 
postepowania przed sadami 
kole_enskimi okresla regulamin uchwalony przez Sad Kole_enski 
Aeroklubu Polskiego. 
ROZDZIAŁ 6 
Aerokluby regionalne. 
§ 27.1.Aerokluby regionalne sa podstawowymi jednostkami 
organizacyjnymi stowarzyszenia, realizuja 
cele statutowe Aeroklubu Polskiego na terenie całego kraju jak i za 
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granica i moga 
posiadac osobowosc prawna. 
Aerokluby regionalne moga prowadzic działalnosc gospodarcza oraz 
działalnosc rolnicza w 
celu pozyskania srodków na działalnosc statutowa. 
1a. Aeroklub regionalny posiadajacy co najmniej jedna sekcje 
specjalistyczna działajaca w 
zakresie sportów lotniczych jest klubem sportowym i mo_e podjac 
współzawodnictwo 
sportowe po uzyskaniu licencji. 
2. Nazwe aeroklubu regionalnego ustala walne zgromadzenie 
(zgromadzenie delegatów) 
aeroklubu. 
§ 28. Władzami aeroklubu regionalnego sa: 
1) walne zgromadzenie (zgromadzenie delegatów); 
2) zarzad; 
3) komisja rewizyjna; 
4) sad kole_enski. 
B. Walne zgromadzenie aeroklubu regionalnego. 
§ 29. 1. Walne zgromadzenie jest najwy_sza władza aeroklubu 
regionalnego. 
2. Walne zgromadzenie mo_e byc zwyczajne lub nadzwyczajne. 
3. Walne zgromadzenie zwyczajne sprawozdawcze jest zwoływane 
nie rzadziej ni_ raz na dwa 
lata, a sprawozdawczo-wyborcze raz na cztery lata. 
4. Nadzwyczajne walne zgromadzenie jest zwoływane na wniosek: 
1) zarzadu aeroklubu regionalnego; 
2) komisji rewizyjnej aeroklubu regionalnego; 
3) co najmniej1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych, zgłoszony na 
pismie do 
zarzadu aeroklubu regionalnego oraz na interwencyjne _adanie 
Komisji Rewizyjnej 
Aeroklubu Polskiego. 
5. Nadzwyczajne walne zgromadzenie powinno sie odbyc najpózniej 
w terminie 30 dni od dnia 
zło_enia wniosku. 
6. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarzad, który pisemnie lub droga 
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elektroniczna zawiadamia o 
tym członków zwyczajnych, honorowych i wspierajacych, bedacych 
osobami fizycznymi 
podajac termin, miejsce i porzadek obrad co najmniej na 14 dni 
przed zgromadzeniem. 
7. W aeroklubach regionalnych, których liczba członków przekracza 
150 osób, zamiast walnych 
zgromadzen moga odbywac sie zgromadzenia delegatów. Delegaci 
sa wówczas wybierani 
w liczbie proporcjonalnej do liczby członków zwyczajnych i 
honorowych aeroklubu w 
stosunku 1 delegat na 5 członków. 
Kadencja delegatów ustaje z chwila zakonczenia obrad walnego 
zgromadzenia, na który 
zostali wybrani. 
8. W walnym zgromadzeniu udział biora, z głosem decydujacym, 
członkowie zwyczajni, 
honorowi i wspierajacy bedacy osobami fizycznymi, którzy ukonczyli 
16 lat, a tak_e z 
głosem doradczym osoby zaproszone. W zgromadzeniu delegatów 
udział biora, z głosem 
decydujacym, delegaci członków, a z głosem doradczym – 
członkowie zarzadu, komisji 
rewizyjnej i sadu kole_enskiego, je_eli nie sa delegatami oraz osoby 
zaproszone. 
9. Walne zgromadzenie jest prawomocne w pierwszym terminie w 
obecnosci co najmniej ½ 
ogólnej liczby członków (delegatów), a w drugim terminie – bez 
wzgledu na liczbe obecnych 
członków (delegatów). 
§ 30. Do walnego zgromadzenia (zgromadzenia delegatów) nale_y w 
szczególnosci: 
1) ustalanie programów działalnosci aeroklubu regionalnego; 
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdan zarzadu aeroklubu 
regionalnego oraz 
sprawozdan i wniosków komisji rewizyjnej i sadu kole_enskiego; 
3) wybór członków zarzadu, komisji rewizyjnej i sadu kole_enskiego; 
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4) wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów; 
5) udzielenie absolutorium ustepujacemu zarzadowi; 
6) rozpatrywanie innych spraw przekazanych walnemu 
zgromadzeniu przez zarzad, komisje 
rewizyjna lub sad kole_enski oraz wniosków i odwołan zgłoszonych 
przez członków 
aeroklubu co najmniej 14 dni przed terminem walnego 
zgromadzenia; 
7) podjecie uchwały o rozwiazaniu aeroklubu regionalnego; 
8) udzielenie zgody na dysponowanie nieruchomosciami 
przekraczajace zakres zwykłego 
zarzadu. 
§ 31. Nadzwyczajne walne zgromadzenie (zgromadzenie delegatów) 
rozpatruje sprawy, które 
stanowiły cel jego zwołania oraz podejmuje w tym zakresie uchwały. 
C. Zarzad aeroklubu regionalnego. 
§ 32.1. W okresie pomiedzy walnymi zgromadzeniami najwy_sza 
władza aeroklubu regionalnego jest 
zarzad, który odpowiada za swoja działalnosc przed walnym 
zgromadzeniem 
(zgromadzeniem delegatów). 
2. Do zarzadu aeroklubu regionalnego nale_y w szczególnosci: 
1) realizowanie uchwał walnego zgromadzenia oraz uchwał Walnego 
Zgromadzenia 
Delegatów i Zarzadu Aeroklubu Polskiego; 
2) opracowanie programów działalnosci aeroklubu regionalnego 
oraz przyjmowanie 
sprawozdan z ich realizacji; 
3) zatwierdzanie preliminarza bud_etowego i bilansu; 
4) podejmowanie uchwał w sprawach majatkowych oraz w zakresie 
działalnosci 
gospodarczej; 
5) powoływanie i rozwiazywanie sekcji specjalistycznych i innych 
ogniw, uchwalanie ich 
regulaminów oraz nadzorowanie i koordynowanie ich działalnosci; 
6) zwoływanie walnych zgromadzen; 
7) powoływanie i odwoływanie dyrektora aeroklubu regionalnego 
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oraz ustalanie jego 
zakresu obowiazków i wynagrodzenia; 
8) ustalanie wysokosci czesci składki członkowskiej uiszczanej na 
rzecz aeroklubu 
regionalnego; 
9) okreslanie liczebnosci, struktury i regulaminu organizacyjnego 
słu_b etatowych 
aeroklubu; 
10) powoływanie i odwoływanie społecznego przewodniczacego 
zespołu bezpieczenstwa 
lotniczego. 
§ 33.1. W skład zarzadu aeroklubu regionalnego wchodza osoby 
wybrane przez walne zgromadzenie 
(zgromadzenie delegatów) w liczbie ustalonej przez walne 
zgromadzenie. Przewodniczacy 
sekcji specjalnosciowych, o ile nie sa z wyboru członkami zarzadu 
aeroklubu regionalnego, 
uczestnicza w posiedzeniach zarzadu z głosem doradczym. 
2. Zarzad mo_e dokooptowac do swojego składu nowych członków 
na wakujace 
miejsca w liczbie nie wiekszej ni_ 25% liczby wybranych członków. 
3. Posiedzenia Zarzadu odbywaja sie w miare potrzeb, nie rzadziej 
jednak ni_ raz na trzy 
miesiace. 
4. Dyrektor aeroklubu regionalnego, je_eli nie jest z wyboru 
członkiem zarzadu aeroklubu 
regionalnego uczestniczy w posiedzeniach zarzadu i prezydium 
zarzadu z głosem 
doradczym. 
§ 34.1. Zarzad aeroklubu regionalnego wybiera sposród swoich 
członków prezydium w liczbie przez 
siebie ustalonej, w tym: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. 
2. Prezydium zarzadu działa w imieniu zarzadu w okresach miedzy 
posiedzeniami zarzadu. 
3. Posiedzenia Prezydium zwołuje prezes lub z jego upowa_nienia 
wiceprezes w miare 
potrzeby. 
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4. Zadania Prezydium oraz zakres jego uprawnien ustala zarzad 
aeroklubu regionalnego. 
§ 35. Dyrektor aeroklubu regionalnego kieruje bie_aca praca 
aeroklubu regionalnego i jest 
przeło_onym wszystkich osób zatrudnionych w aeroklubie 
regionalnym w celu realizacji zadan 
aeroklubu. Dyrektor aeroklubu regionalnego w zakresie realizacji 
zadan statutowych i uchwał 
zarzadu aeroklubu odpowiada przed zarzadem aeroklubu 
regionalnego. 
C. Komisja rewizyjna aeroklubu regionalnego. 
§ 36.1. Komisja rewizyjna kontroluje całokształt działalnosci 
statutowej aeroklubu regionalnego 
i składa sprawozdania ze swojej działalnosci przed walnym 
zgromadzeniem 
(zgromadzeniem delegatów). 
2. Komisja rewizyjna aeroklubu regionalnego składa sie z minimum 3 
członków – w liczbie 
ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Komisja rewizyjna wybiera ze 
swego grona 
przewodniczacego, zastepce przewodniczacego i sekretarza. Komisja 
rewizyjna mo_e 
dokooptowac do swojego składu nowych członków na wakujace 
miejsca w liczbie nie 
wiekszej ni_ 1/3 wybranej liczby członków. 
3. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywaja sie w miare potrzeby, nie 
rzadziej jednak ni_ raz na 
szesc miesiecy. 
4. Do zadan komisji rewizyjnych nale_y: 
1) przeprowadzanie przynajmniej raz do roku kontroli całokształtu 
działalnosci statutowej 
aeroklubu regionalnego; 
2) przedstawianie zarzadowi aeroklubu regionalnego wniosków 
wynikajacych z ustalen 
kontroli i _adanie usuniecia stwierdzonych uchybien; 
3) zwracanie sie do komisji rewizyjnej Aeroklubu Polskiego w 
przypadku gdy realizacja 
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wniosków komisji rewizyjnej przez zarzad aeroklubu regionalnego 
jest niezadowalajaca; 
4) wystepowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium 
ustepujacemu zarzadowi aeroklubu 
regionalnego. 
5. Delegowany członek komisji rewizyjnej bierze udział w 
posiedzeniach zarzadu i prezydium 
zarzadu. 
D. Sad kole_enski aeroklubu regionalnego. 
§ 37.1. Sad kole_enski składa sie z minimum 3 członków – w liczbie 
ustalonej przez walne 
zgromadzenie (zgromadzenie delegatów). 
2. Sad kole_enski, wybiera sposród swego grona przewodniczacego, 
wiceprzewodniczacego 
i sekretarza. Sad kole_enski mo_e dokooptowac do swojego składu 
nowych członków na 
wakujace miejsca w liczbie nie wiekszej ni_ 1/3 wybranej liczby 
członków. 
3. Sad kole_enski rozpoznaje w co najmniej trzyosobowych 
zespołach orzekajacych sprawy 
dotyczace postepowania członków naruszajacych statut Aeroklubu 
Polskiego oraz 
działajacych na szkode stowarzyszenia. Od postanowien sadu 
kole_enskiego przysługuje 
odwołanie do Sadu Kole_enskiego Aeroklubu Polskiego. 
4. Posiedzenia sadu kole_enskiego odbywaja sie w miare potrzeby. 
5. Sad kole_enski składa sprawozdania ze swojej działalnosci 
walnemu zgromadzeniu 
(zgromadzeniu delegatów). 
E. Ogniwa organizacyjne aeroklubu regionalnego. 
§ 38.1. Podstawowymi ogniwami organizacyjnymi aeroklubów 
regionalnych sa sekcje specjalistyczne 
oraz afiliowane Kluby Seniorów Lotnictwa. 
2. Do powołania sekcji jest potrzebnych co najmniej 5 członków. 
§ 39.1. Sekcje specjalistyczne sa tworzone w aeroklubach 
regionalnych stosownie do uprawianych 
dyscyplin sportu lotniczego lub według zainteresowan członków 
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aeroklubu. 
2. Sekcje specjalistyczne działaja zgodnie z regulaminem ustalonym 
przez zarzad aeroklubu 
regionalnego. 
3. Sekcje specjalistyczne sa ogniwem aeroklubu regionalnego 
posiadajacym uprawnienie do 
wyboru delegatów na walne zgromadzenie delegatów aeroklubu 
regionalnego. Kandydaci 
na delegatów nie musza byc członkami sekcji specjalistycznych 
dokonujacych wyborów. 
§ 40.1. Zarzad aeroklubu regionalnego mo_e tworzyc i rozwiazywac 
inne ogniwa organizacyjne jak 
kluby i koła specjalistyczne w srodowiskach pracy, nauki, w 
miejscach zamieszkania, 
szkołach oraz w ramach innych stowarzyszen i organizacji, 
przestrzegajac przepisów prawa 
i statutów oraz uwzgledniajac zainteresowania chetnych. 
2. Powoływane ogniwa organizacyjne działaja zgodnie z 
regulaminami ustalonymi przez Zarzad 
Aeroklubu Polskiego lub regionalnego. 
ROZDZIAŁ 6a 
Status zawodników. 
§ 40a.1. Zawodnicy uprawiajacy sporty lotnicze moga posiadac 
status amatora lub zawodowca. 
2. Szczegółowe prawa i obowiazki zawodnika okresla regulamin 
uchwalany przez Zarzad 
Aeroklubu Polskiego. 
3. Niewykonywanie obowiazków przez zawodnika powoduje 
odpowiedzialnosc dyscyplinarna. 
Szczegółowe prawa i obowiazki w tym zakresie reguluje regulamin 
uchwalany przez 
Zarzad Aeroklubu Polskiego. 
ROZDZIAŁ 6b 
Prawa majatkowe i niemajatkowe. 
§ 40b.1. Aeroklub Polski prowadzi działalnosc gospodarcza zgodnie z 
Prawem o stowarzyszeniach 
i innymi obowiazujacymi w tym zakresie przepisami w szczególnosci 
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prowadzi 
działalnosc gospodarcza słu_aca pozyskiwaniu srodków na realizacje 
celów statutowych i 
w rozmiarach słu_acych realizacji celów statutowych. 
2. Aeroklub Polski prowadzi działalnosc gospodarcza obejmujaca w 
szczególnosci: 
a) pielegnowanie, zraszanie, opryskiwanie upraw, właczajac usługi 
agrolotnicze, 
b) loty czarterowe, 
c) loty widokowe i wycieczkowe, 
d) wynajem srodków lotniczego transportu pasa_erskiego z załoga, 
e) działalnosc lotnictwa ogólnego, taka jak: przewozy pasa_erów 
organizowane przez 
aerokluby w celach szkoleniowych lub dla przyjemnosci w ramach 
organizacji 
szkolenia, 
f) transport lotniczy towarów, nieobjety rozkładem lotów, 
g) wynajem srodków transportu lotniczego z załoga, w celu 
przewozu towarów, 
h) działalnosc usługowa wspomagajaca lotniczy transport 
pasa_erów, zwierzat i 
towarów, 
i) działalnosc terminali, takich jak: porty, dworce lotnicze itp., 
j) obsługa naziemna statków powietrznych itp., 
k) fotografie lotnicza, 
l) wynajem i dzier_awe srodków transportu lotniczego bez załogi 
m.in.: samolotów, 
balonów, 
m) prowadzenie działalnosci rolniczej. 
3. Cały dochód z działalnosci gospodarczej przeznaczany jest na 
działalnosc statutowa. 
ROZDZIAŁ 7 
Kluby Seniorów Lotnictwa. 
§ 41.1. Przy Aeroklubie Polskim działaja Kluby Seniorów Lotnictwa. 
2. Kluby Seniorów Lotnictwa sa autonomicznymi organizacjami 
posiadajacymi swoje władze 
oraz strukture organizacyjna. Wobec władz Aeroklubu Polskiego 
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Kluby Seniorów Lotnictwa 
reprezentowane sa przez Rade Seniorów Lotnictwa, zło_ona z 
przewodniczacych 
regionalnych Klubów Seniorów Lotnictwa. Afiliacja regionalnego 
Klubu Seniorów Lotnictwa 
do aeroklubu regionalnego nastepuje na mocy uchwały zarzadu tego 
aeroklubu, na wniosek 
Klubu Seniorów Lotnictwa. 
3. Kluby Seniorów Lotnictwa zrzeszaja długoletnich członków 
Aeroklubu, pracowników i 
działaczy lotnictwa oraz inne osoby zasłu_one dla lotnictwa, 
spełniajace regulaminowe 
kryteria senioratu. Członkowie Klubów Seniorów Lotnictwa 
afiliowanych do aeroklubów 
regionalnych sa ich członkami stowarzyszonymi. Moga byc te_ 
członkami zwyczajnymi i 
honorowymi aeroklubów, z wszystkimi zwiazanymi prawami i 
obowiazkami. 
4. Kluby Seniorów Lotnictwa realizuja zadania stowarzyszenia, a w 
szczególnosci: 
1) współdziałaja z innymi jednostkami organizacyjnymi Aeroklubu 
Polskiego w pracy 
wychowawczej i szkoleniowej; 
2) propaguja idee lotnictwa i tradycje lotnicze; 
3) gromadza i opracowuja materiały historyczne z dziedziny 
lotnictwa; 
4) pielegnuja pamiec o zmarłych ludziach lotnictwa. 
5. Zasady współdziałania Klubów Seniorów Lotnictwa z Aeroklubem 
Polskim oraz z 
aeroklubami regionalnymi, okresla regulamin zatwierdzony przez 
Zarzad Aeroklubu 
Polskiego. 
6. Rada Seniorów Lotnictwa ma prawo brania udziału w Walnych 
Zgromadzeniach Delegatów z 
dwoma (2) delegatami dysponujacymi głosem doradczym. 
Przewodniczacy Rady Seniorów 
Lotnictwa ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarzadu 
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Aeroklubu Polskiego z głosem 
doradczym. 
ROZDZIAŁ 8 
Majatek Aeroklubu Polskiego i aeroklubów regionalnych. 
§ 42.1. Majatek Aeroklubu Polskiego dzieli sie na: 
- majatek wspólny Aeroklubu Polskiego oraz 
- majatki odrebne aeroklubów regionalnych posiadajacych 
osobowosc prawna. 
2. Dysponowanie majatkiem wspólnym Aeroklubu Polskiego, w tym 
zbywanie i obcia_anie, le_y 
w gestii Zarzadu Aeroklubu Polskiego, z uwzglednieniem zasad i 
ograniczen okreslonych 
w uchwałach Walnego Zgromadzenia Delegatów. Dysponowanie 
majatkiem odrebnym 
aeroklubu regionalnego, w tym zbywanie i obcia_anie, le_y w 
wyłacznej gestii zarzadu 
aeroklubu regionalnego, przy czym dysponowanie nieruchomosciami 
aeroklubu 
regionalnego przekraczajace zakres zwykłego zarzadu, wymaga 
podjecia decyzji w formie 
uprzedniej uchwały Walnego Zgromadzenia aeroklubu regionalnego. 
3. Majatek wspólny Aeroklubu Polskiego mo_e byc udostepniany 
aeroklubom regionalnym na 
podstawie umów. Poszczególne składniki majatku wspólnego i 
majatków odrebnych moga 
byc przekazywane w ramach stowarzyszenia, na warunkach 
ka_dorazowo uzgodnionych 
pomiedzy zarzadami aeroklubów, w tym równie_ nieodpłatnie. 
4. Majatek Aeroklubu Polskiego i aeroklubów regionalnych stanowia 
nieruchomosci, 
ruchomosci, fundusze oraz prawa majatkowe. 
5. Na fundusze Aeroklubu Polskiego i aeroklubów regionalnych 
składaja sie w szczególnosci: 
1) dochody z organizowanych imprez, szkolenia lotniczego i 
wydawnictw; 
2) darowizny, zapisy i spadki; 
3) dochody osiagane z działalnosci gospodarczej; 
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4) dotacje; 
5) dochody z ofiarnosci społecznej; 
6) dochody z majatku własnego; 
7) składki członkowskie. 
6. Do wa_nosci umów, zobowiazan, pełnomocnictw i innych 
oswiadczen woli sa wymagane 
podpisy: w imieniu Aeroklubu Polskiego – Prezesa lub Wiceprezesa 
Aeroklubu Polskiego 
oraz Sekretarza Generalnego, a w imieniu aeroklubu regionalnego – 
prezesa lub 
wiceprezesa oraz dyrektora aeroklubu regionalnego. 
7. Dokumenty i pisma zwiazane z bie_aca działalnoscia Biura Zarzadu 
Aeroklubu 
Polskiego podpisuje Sekretarz Generalny, a w sprawach finansowych 
– równie_ główny 
ksiegowy Biura Zarzadu Aeroklubu Polskiego. 
8. Dokumenty i pisma zwiazane z bie_aca działalnoscia aeroklubu 
regionalnego podpisuje 
dyrektor aeroklubu regionalnego, a w sprawach finansowych - 
równie_ główny ksiegowy 
aeroklubu regionalnego. 
9. W przypadku uzyskania statusu organizacji po_ytku publicznego 
zabrania sie: 
1) udzielania po_yczek lub zabezpieczania zobowiazan majatkiem 
Aeroklubu Polskiego 
i aeroklubów regionalnych w stosunku do ich członków, członków 
organów lub 
pracowników oraz osób bliskich w rozumieniu ustawy z 24.04.2003 r. 
o działalnosci 
po_ytku publicznego i o wolontariacie; 
2) przekazywania majatku Aeroklubu Polskiego i aeroklubów 
regionalnych na rzecz ich 
członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich 
na zasadach 
innych ni_ w stosunku do osób trzecich, w szczególnosci je_eli 
przekazanie to 
nastepuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 
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3) wykorzystywania majatku na rzecz członków, członków organów 
lub pracowników oraz 
ich osób bliskich na zasadach innych ni_ w stosunku do osób 
trzecich, chyba, _e to 
wykorzystanie bezposrednio wynika ze statutowego celu Aeroklubu 
Polskiego; 
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od 
podmiotów, w których 
uczestnicza członkowie stowarzyszenia, członkowie organów 
Aeroklubu Polskiego i 
aeroklubów regionalnych lub pracownicy oraz ich osób bliskich. 
§ 43.1. W przypadku upadłosci – rozwiazania Aeroklubu Polskiego 
jego majatek zostaje przeznaczony 
na cele okreslone w uchwale Walnego Zgromadzenia Delegatów o 
likwidacji Aeroklubu 
Polskiego. 
2. W przypadku upadłosci – rozwiazania aeroklubu regionalnego 
jego majatek przechodzi na 
rzecz Aeroklubu Polskiego. 
§ 44. Tekst jednolity Statutu sporzadza Zarzad Aeroklubu Polskiego 
przyjmujac go w formie uchwały 
podjetej nie pózniej ni_ w terminie 30 dni od dnia uchwalenia ka_dej 
zmiany Statutu. 

Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjecia - 06.01.2010r.”. 

06.01.2010 1/XVII/2010 
Uchwała  Nr  99/1/XVII/2010 – „ Zarzad Aeroklubu Polskiego 
zgodnie z uchwała XXVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Delegatów Aeroklubu Polskiego nr 8 pkt. 3 powołuje na swoich 
przedstawicieli do Komisji ds. nadania osobowosci prawnej Szkołom 
Szybowcowym AP: 
1. Jacka Dankowskiego – członka Ząrzadu AP, trenera szybowcowej 
Kadry Narodowej. 
2. Włodzimierza Skalika – członka Zarządu AP. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 06.01.2010r.”. 

    

06.01.2010 1/XVII/2010 
Uchwała Nr 100/1/XVII/2010 – „Zarzad Aeroklubu Polskiego 
przyjmuje rezygnacje z funkcji członka Zarzadu Aeroklubu Polskiego 
kolegów Piotra Haberlanda i Wojciecha Krupy. Jednocześnie Zarząd 
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Aeroklubu Polskiego wyraża serdeczne podziekowania Panom 
Piotrowi Haberlandowi i Wojciechowi Krupie za dotychczasowa 
prace i zaangażowanie w trudnym dla Aeroklubu Polskiego okresie. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 06.01.2010.”. 

06.01.2010 1/XVII/2010 
Uchwała  Nr  101/1/XVII/2010 – „Na podstawie § 18 ust.3 Statutu 
Aeroklubu Polskiego – Zarząd Aeroklubu Polskiego w głosowaniu 
przeprowadzonym zgodnie z § 11 ust.1 i 5 Statutu Aeroklubu 
Polskiego wybrał na członka Zarzadu Aeroklubu Polskiego na 
wakujace miejsce Pana Andrzeja Wesołowskiego. W głosowaniu 
wzieło udział 6 członków Zarzadu AP. Pan Andrzej Wesołowski 
uzyskał 5 głosów. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 06.01.2010r.”. 

    

26.01.2010 2/XVII/2010 
Uchwała Nr 102/2/XVII/2010 – „Na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 12 
Statutu Aeroklubu Polskiego – Zarząd Aeroklubu Polskiego 
unieważnia konkurs na Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego 
z dnia 13 stycznia 2010r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 26.01.2010r.”. 

    

26.01.2010 2/XVII/2010 
Uchwała Nr 103/2/XVII/2010 – „Na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 2 i 14 
Statutu Aeroklubu Polskiego - Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zatwierdza Regulamin Gospodarki Finansowej Aeroklubu Polskiego o 
treści jak niżej: 
 

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ AEROKLUBU POLSKIEGO 
 

Dział I 
Przepisy ogólne 

Art.1. Regulamin gospodarki finansowej Aeroklubu Polskiego [AP], 
zwany dalej Regulaminem, jest 
uchwalany przez Zarząd Aeroklubu Polskiego [ZAP]. 
Art. 2. Regulamin stanowi wewnętrzny zbiór szczegółowych zasad 
regulujących gospodarowanie 
środkami finansowymi osoby prawnej jaką jest Aeroklub Polski. 
Regulamin słuŜy efektywnemu 
planowaniu i wykorzystaniu środków finansowych Aeroklubu 
Polskiego w tym równieŜ środków 
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finansowych jego terenowych jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości 
prawnej [TJO] oraz zapewnieniu dyscypliny gospodarki finansowej 
AP. 
Art. 3. Regulamin określa: 
1) Zasady funkcjonowania AP a zwłaszcza Biura Zarządu Aeroklubu 
Polskiego [BZAP] w zakresie 
gospodarki finansowej. 
2) Zasady i tryb opracowywania, uchwalania i wykonywania 
rocznego preliminarza budŜetowego 
[RPB] Aeroklubu Polskiego. 
3) Zasady kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w zakresie 
gospodarki finansowej. 

 
Dział II 

Podstawowe zasady gospodarki finansowej 
Art. 4. Gospodarka finansowa AP obejmuje procesy związane z 
gromadzeniem i wydatkowaniem 
środków finansowych w tym środków finansowych ze źródeł 
publicznych. 
Art.5. Do przestrzegania postanowień Regulaminu zobowiązane są 
wszystkie osoby uczestniczące w 
procesach pozyskiwania i wydatkowania środków finansowych AP a 
zwłaszcza: 
1) członkowie władz AP; 
2) pracownicy BZAP i TJO; 
3) osoby i pracownicy podmiotów realizujące stałą obsługę księgową 
AP w ramach tzw. 
outsourcingu; 
4) inne osoby uczestniczące w procesie wykorzystania i rozliczania 
środków finansowych AP jak 
teŜ środków finansowych dystrybuowanych poprzez AP. 
Art. 6. Gospodarka finansowa AP oparta jest o zasadę 
równowaŜenia sumy wydatków i kosztów z 
sumą przychodów zarówno w cząstkowych preliminarzach 
budŜetowych BZAP i TJO oraz w 
skonsolidowanym RPB AP. 
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Art. 7. Ponoszenie kosztów i wydatków przez AP powinno odbywać 
się zgodnie z uchwalonym RPB. 
Do chwili ostatecznego uchwalenia RPB dysponowanie środków 
finansowych powinno odbywać się 
zgodne z wstępnie uchwalonym RPB. 
Art. 8. Dla zapewnienia bezpieczeństwa gospodarki finansowej AP 
istnieje obowiązek tworzenia 
rezerwy budŜetowej przez BZAP i poszczególne TJO w wysokości 
10% planowanych rocznych 
kosztów ich funkcjonowania. 
Art. 9. Decyzję o wykorzystaniu rezerwy budŜetowej podejmuje ZAP 
po zamknięciu roku 
obrachunkowego. 
Art. 10. Zaciągnięcie przez AP kredytu lub poŜyczki moŜe odbyć się 
na podstawie uchwały, uprzednio 
podjętej przez ZAP, akceptującej szczegółowe warunki danej 
projektu umowy kredytu lub poŜyczki. 
Art. 11. Gospodarowanie środkami finansowymi AP jest jawne 
wobec członków AP. 
Art. 12. Zasada jawności gospodarowania środkami finansowymi 
wobec członków AP jest 
realizowana przez: 
1) jawność prac nad projektem RPB; 
2) jawność prac nad sprawozdaniem z wykonania RPB; 
3) jawność rocznych sprawozdań finansowych AP; 
4) udostępnianie wszystkim zainteresowanym członkom AP: 
a) szczegółowych danych RPB; 
b) informacji o bieŜącym wykonaniu RPB; 
c) informacji o zakresach zadań finansowanych ze środków AP w tym 
ze środków publicznych 
dystrybuowanymi przez AP; 
c) informacji o kwotach przydzielonych środków publicznych i 
sposobu ich rozdysponowania; 
d) zasad odpłatności za świadczone przez AP świadczenia; 
6) zapewnianie członkom władz AP dostępu do: 
a) wszelkiej niezbędnej informacji słuŜącej właściwemu planowaniu 
finansowemu i ocenie 
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wykorzystania środków finansowych AP; 
b) dowodów księgowych i dokumentów inwentaryzacyjnych - z 
zachowaniem przepisów o 
rachunkowości oraz o ochronie danych osobowych; 
c) informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli; 
7) podejmowanie przez Zarząd AP, w głosowaniu jawnym i 
imiennym, uchwał dotyczących 
gospodarowania środkami publicznymi; 
8) podawanie do wiadomości publicznej treści planów działalności, 
sprawozdań z wykonania planów 
działalności poprzez ich publikowanie na stronie internetowej AP. 

 
Dział III 

Roczny preliminarz budŜetowy [RPB] 
Art. 13. Podstawowym narzędziem gospodarki finansowej jest RPB. 
Art. 14. Aeroklub Polski dla potrzeb właściwego planowania i oceny 
wydatkowania środków 
finansowych wyodrębnia w ramach rocznego preliminarza 
budŜetowego cząstkowe preliminarze 
budŜetowe dla poszczególnych działów BZAP i dla poszczególnych 
TJO. 
Art. 15. Cząstkowe preliminarze budŜetowe dla poszczególnych 
działów BZAP i dla poszczególnych 
TJO oraz RPB sporządzane są na formularzach opracowanych i 
dostarczonych przez słuŜby 
księgowe AP. 
Art. 16. Organizacja procesu opracowywania i uchwalania RPB 
oparta jest o harmonogram 
obejmujący opis następujących po sobie etapów działań. 
Art. 17. Harmonogram opracowywania i uchwalania RPB 
przedstawia się następująco: 
1) Przygotowanie projektów cząstkowych preliminarzy budŜetowych 
dla poszczególnych działów 
BZAP i dla poszczególnych JTO oraz dostarczenie opracowanych 
projektów do ZAP; 
a) wykonawcy: szefowie działów BZAP i dyrektorzy TJO; 
b) osoba nadzorująca etap prac i odpowiedzialna za jego realizację: 
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Sekretarz Generalny 
AP [SG AP]; 
c) termin wykonania: do 31 października. 
2) Analiza cząstkowych preliminarzy budŜetowych i ich korygowanie; 
a) wykonawcy: ZAP we współpracy z SG AP, szefami działów BZAP, 
dyrektorami TJO, 
słuŜbami księgowymi AP, komisjami specjalnościowymi AP; 
b) osoba nadzorująca etap prac i odpowiedzialna za jego realizację – 
Prezes AP; 
c) termin wykonania: do 30 listopada . 
3) Przygotowanie całościowego rocznego preliminarza budŜetowego 
AP na podstawie 
zweryfikowanych cząstkowych projektów (skonsolidowanie RPB); 
a) wykonawcy: słuŜby księgowe AP; 
b) osoba nadzorująca etap prac i odpowiedzialna za jej realizację: SG 
AP; 
c) termin wykonania: do 15 grudnia. 
4) Wstępne zatwierdzenie RPB; 
a) wykonawcy: ZAP z głosem doradczym SG AP i komisji 
specjalnościowych AP; 
b) osoba nadzorująca etap prac i odpowiedzialna za jej realizację – 
Prezes AP; 
c) termin wykonania: do 31 grudnia. 
5) Weryfikacja RPB po uzyskaniu danych o poziomie uzyskanych 
środków finansowych z 
Ministerstwa Sportu oraz przedstawienie zweryfikowanego RPB dla 
ZAP; 
a) wykonawcy: BZAP (zwłaszcza dział sportu i szkolenia), słuŜby 
księgowe AP; 
b) osoba nadzorująca etap prac i odpowiedzialna za jej realizację – 
SG AP; 
c) termin wykonania: do 2 tygodni od chwili otrzymania danych o 
wysokości kwot środków 
finansowych uzyskanych z Ministerstwa Sportu. 
6) Uchwalenie RPB; 
a) wykonawcy: ZAP z głosem doradczym SG AP i komisji 
specjalnościowych AP; 
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b) osoba nadzorująca etap prac i odpowiedzialna za jego realizację – 
Prezes AP; 
d) termin wykonania: do 6 tygodni od chwili otrzymania danych o 
wysokości kwot środków 
finansowych uzyskanych z Ministerstwa Sportu. 
 

Dział IV 
Zasady kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego 

Art. 18. SG AP jest odpowiedzialnym za wydatkowanie środków 
finansowych zgodnie z RPB i 
sprawuje nadzór w tym zakresie nad podległymi sobie pracownikami 
BZAP i dyrektorami TJO. 
Art. 19. ZAP sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków 
wynikających z Regulaminu, 
spoczywających na SG AP oraz sprawuje ogólny nadzór nad realizacją 
RPB. 
Art. 20. Stan realizacji RPB podlega ciągłemu i systematycznemu 
monitorowaniu przez szefów 
działów BZAP i dyrektorów TJO. W przypadku wystąpienia 
okoliczności stwarzających zagroŜenie dla 
zachowania zasady zrównowaŜonego RPB, mogących doprowadzić 
do niedoboru środków 
finansowych, szefowie danych działów BZAP oraz dyrektorzy danych 
TJO są zobowiązani do 
niezwłocznego informowania SG AP o zaistniałej sytuacji celem jej 
oceny i opracowania stosownego 
wniosku o dokonanie korekty RPB. Opracowany wniosek wraz z 
uzasadnieniem SG AP jest 
zobowiązany do przedłoŜenia ZAP na pierwszym kolejnym jego 
posiedzeniu. 
Art. 21. Do składania wniosków do ZAP o skorygowanie RPB 
uprawnieni są: 
1) członkowie ZAP; 
2) Sekretarz Generalny AP; 
3) za pośrednictwem SG AP szefowie działów BZAP oraz dyrektorzy 
TJO; 
Art. 22. SłuŜby księgowe AP są zobowiązane do systematycznego 
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składania do ZAP za 
pośrednictwem SG AP informacji o bieŜącej sytuacji finansowej AP a 
w szczególności o stanie 
realizacji RPB według stanu na koniec kaŜdego kolejnego miesiąca. 
Art. 23. Szefowie działów BZAP oraz dyrektorzy TJO odpowiedzialni 
są za poinformowanie osób nie 
będących pracownikami AP, uczestniczących w procesie 
gromadzenia, wydatkowania i rozliczania 
środków finansowych danych działów BZAP oraz JTO, o zasadach 
obowiązujących w tym zakresie. 
Art. 24. Osoby nie będące pracownikami AP, uczestniczące w 
procesie gromadzenia lub 
wydatkowania i rozliczania środków finansowych AP, które nie 
przestrzegają zasad i przepisów 
obowiązujących w tym zakresie, mogą być decyzją SG AP wyłączone 
z uczestniczenia z tego typu 
działań. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia – 26.01.2010r.”. 

26.01.2010 2/XVII/2010 
Uchwała Nr 104/2/XVII/2010 – „Na podstawie § 17 ust. 2 pkt.4 
Statutu Aeroklubu Polskiego – Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zobowiązuje Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego do 
przygotowania projektu preliminarza budŜetowego Aeroklubu 
Polskiego na rok 2010 w terminie do dnia 05 lutego 2010r. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia – 26.01.2010r.”. 

    

26.01.2010 2/XVII/2010 
Uchwała Nr 105/2/XVII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zobowiązuje Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego do 
przygotowania planu wydatków traktowany jako minimum, w ujęciu 
miesięcznym na miesiące luty i marzec 2010r. z uwzględnieniem 
realnych źródeł finansowania, w terminie do 05.02.2010r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 26.01.2010r.”. 

    

26.01.2010 2/XVII/2010 
Uchwała Nr 106/2/XVII/2010 - „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
działając na podstawie § 13 ust.1, ust. 3 i ust.5 statutu 
stowarzyszenia, zwołuje XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów 
Aeroklubu Polskiego w dniach 27 i 28 marca 2010 roku (sobota, 
niedziela) o godzinie 09:00 w siedzibie PLL LOT przy ul.17 Stycznia 43 
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w Warszawie (szklany biurowiec), oraz ustala zgodnie z § 14 pkt 3 
statutu Aeroklubu Polskiego zasady wyboru delegatów na XXVII 
Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego, wg. 
następujących norm przedstawicielskich. 
1 delegat na 50 członków (zwyczajnych i honorowych) 
2 delegatów – od 51 do 100 członków (zwyczajnych i honorowych) 
3 delegatów – powyŜej 100 członków (zwyczajnych i honorowych) 
4 delegatów – powyŜej 200 członków (zwyczajnych i honorowych) 
Kadencja delegatów ustaje z chwilą zakończenia obrad Walnego 
Zgromadzenia Delegatów, na który zostali wybrani. 
Wyboru delegatów na XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów 
Aeroklubu Polskiego dokonują członkowie Aeroklubu posiadający 
czynne prawo wyborcze (członkowie zwyczajni i honorowi zgodnie 
z § 8 ust 2 pkt 1 oraz § 8 ust 3 statutu Aeroklubu Polskiego). 
Zarząd Aeroklubu Polskiego zobowiązuje takŜe Zarządy Aeroklubów 
Regionalnych do przeprowadzenia w terminie do dnia 14 marca 
2010r. Walnych Zgromadzeń w celu dokonania wyboru delegatów 
na XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego, 
zgodnie ze statutem Aeroklubu Polskiego. 
Zgodnie z § 15 ust. 1 statutu Aeroklubu Polskiego XXVII Walne 
Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego jest uprawnione do 
decydowania o wszystkich sprawach, które należą do zakresu 
działania Aeroklubu Polskiego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 26 stycznia 2010r.” 

26.01.2010 2/XVII/2010 
Uchwała Nr 107/2/XVII/2010 – „Na podstawie § 13 ust. 5 Statutu 
Aeroklubu Polskiego – Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza 
projekt Porządku obrad XXVII Walnego Zgromadzenia Delegatów 
Aeroklubu Polskiego w dniach 27 i 28 marca 2010r. (sobota i 
niedziela) o godzinie 09:00 w siedzibie PLL LOT przy ul.17 stycznia 43 
w Warszawie (szklany biurowiec), o treści jak niżej: 
1. Otwarcie XXVII Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu 
Polskiego – powitanie uczestników Zgromadzenia - Prezes Aeroklubu 
Polskiego.- uczczenie minutą ciszy zmarłych członków 
Stowarzyszenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Prezydium i pozostałych członków 
Prezydium. 
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3. Objęcie prowadzenia obrad przez Prezydium Zgromadzenia. 
4. Stwierdzenie przez Prezydium ważności XXVII Walnego 
Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego oraz jego zdolności 
do podejmowania uchwał. 
5. Przyjęcie Regulaminu obrad XXVII WZD AP. 
6. Powołanie Komisji roboczych XXVII WZD AP: Uchwał i Wniosków, 
Statutowej, Skrutacyjnej, Wyborczej i Odwoławczej. 
7. Wystąpienie Prezesa Aeroklubu Polskiego. 
8. Wystąpienie zaproszonych gości. 
9. Dyskusja nad porządkiem obrad (część merytoryczna). 
10. Przyjęcie Porządku obrad XXVII WZD AP. 
11. Sprawozdanie i wnioski Zarządu Aeroklubu Polskiego z 
działalności Aeroklubu Polskiego za rok 2009 – Prezes AP. 
12. Sprawozdanie Zarządu Aeroklubu Polskiego ze stanu realizacji 
uchwał XXV Walnego Zgromadzenia Delegatów AP i XXVI 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów AP. 
13. Sprawozdanie i wnioski Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego – 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej AP. 
14. Sprawozdanie i wnioski Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Polskiego 
– Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego AP. 
15. Dyskusja na temat złoŜonych sprawozdań i wniosków. 
16. Rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Zarządu Aeroklubu 
Polskiego. 
17. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania i wniosków Komisji 
Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego. 
18. Podjęcie uchwał zaproponowanych przez Komisję Rewizyjną AP. 
19. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania i wniosków Sądu 
Koleżeńskiego Aeroklubu Polskiego. 
20. Głosowanie nad wotum zaufania dla wszystkich władz 
statutowych Aeroklubu Polskiego. 
21. Ogłoszenie wyborów nowych władz lub wyborów 
uzupełniających do Zarządu AP. 
22. Zgłaszanie kandydatów do władz Aeroklubu Polskiego lub 
kandydatów do Zarządu Aeroklubu Polskiego na wakujące miejsce. 
23. Dyskusja. 
24. Wystąpienie Komisji Wyborczej prezentującej listę kandydatów 
do władz AP lub kandydatów do Zarządu Aeroklubu Polskiego na 
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wakujące miejsce. 
25. Wybory do władz AP lub do Zarządu Aeroklubu Polskiego. 
26. Ogłoszenie wyników wyborów władz AP lub do Zarządu 
Aeroklubu Polskiego. 
27. Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych 
za lata 2002 - 2009. 
28. Sprawozdanie Komisji ds. opracowania propozycji zapisów 
statutu AP nadających osobowość prawną Szkołom Szybowcowym 
Aeroklubu Polskiego – przewodniczący Komisji. 
29. Dyskusja. 
30. Podjęcie uchwały w sprawie nadania osobowości prawnej 
Górskiej Szkole Szybowcowej AP ŻAR i Centralnej Szkole 
Szybowcowej AP w Lesznie. 
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Aeroklubu Polskiego 
dotyczących wprowadzenia przepisów o nadaniu osobowości 
prawnej Górskiej Szkole Szybowcowej AP śAR i Centralnej Szkole 
Szybowcowej AP w Lesznie i dostosowania do tej zmiany obecnych 
zapisów Statutu. 
32. Wystąpienie Komisji Statutowej. 
33. Dyskusja. 
34. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Aeroklubu Polskiego. 
35. Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego 
Statutu Aeroklubu Polskiego ze zmianami przyjętymi przez XXVII 
Walne Zgromadzenie Delegatów AP. 
36. Sprawozdanie Komisji Odwoławczej. 
37. Dyskusja. 
38. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 
39. Głosowanie pozostałych uchwał i wniosków Walnego 
Zgromadzenia. 
40. Podsumowanie obrad oraz zamknięcie XXVII Walnego 
Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego (przewidywane 
zakończenie o godzinie 21:00). 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 26.01.2010r.”. 

26.01.2010 2/XVII/2010 
Uchwała Nr 108/2/XVII/2010 – „Na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 9 
Statutu Aeroklubu Polskiego, na wniosek Komisji Mikrolotowej AP - 
Zarząd Aeroklubu Polskiego rozszerza skład i powołuje pana Marcina 
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Krakowiaka do Mikrolotowej Kadry Narodowej PPG na rok 2010 
zatwierdzonej Uchwałą Nr 86/23/XVI/2009 z 01.12.2010r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 26.01.2010r.”. 

26.01.2010 2/XVII/2010 
Uchwała Nr 109/2/XVII/2010 - dotycząca wystawienia na sprzedaż 
szybowca depozytowego Jantar 2B SP-2585. 
Podstawa prawna: § 1 punkt 5 i 37 Regulaminu organizacyjnego 
Zarządu i Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego i punkt 3.3 
Ramowego Regulaminu Komisji Specjalnościowych AP.  
Z uwagi na konieczność sfinansowania modyfikacji depozytowego 
szybowca reprezentacyjnego ASG 29 będącego własnością 
Aeroklubu Polskiego Zarząd Aeroklubu Polskiego podejmuje 
następujące decyzje: 
1. Z dniem 26.01.2010 przeznacza się na sprzedaŜ szybowiec Jantar 2 
B SP-2585. 
2. Szybowiec wraz z wyposażeniem i dokumentami będzie 
przygotowany do sprzedaży przez CSS Leszno w terminie do 
09.02.2010. 
3. Pozyskane środki zostaną w całości przeznaczone na zapłatę za 
dorobienie 15 metrowych końcówek skrzydeł dla szybowca 
reprezentacyjnego ASG 29 i adaptację przyczepy transportowej 
polegającej na dorobieniu profili do transportu nowych końcówek. 
Ewentualna nadwyżka zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów 
przedłuŜenia resursu dwóch szybowców reprezentacyjnych Brawo. 
4. SprzedaŜ będzie realizowana w oparciu o aukcję internetową 
zorganizowaną na stronie Komisji Szybowcowej Aeroklubu Polskiego 
<komisja@szybowce.pl> . 
5. Cena wywoławcza wynosi 1.000 zł (jeden tysiąc złotych brutto). 
6. Jedynym kryterium oceny oferty będzie uzyskanie jak najwyŜszej 
ceny. 
7. Licytacja internetowa rozpocznie się dnia 10.02.2010 roku na 
stronie komisja@szybowce.pl. 
8. Szczegółowe zasady sprzedaży są określone w ofercie stanowiącej 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
9. Aeroklub Polski zastrzega sobie moŜliwość rezygnacji ze sprzedaży 
szybowca, także po zakończeniu aukcji internetowej, bez podania 
przyczyny. 
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10.Wykonanie Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu AP 
przy współudziale Trenera SKN i Przewodniczącego Komisji 
Szybowcowej AP. 

11.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – dnia 26 stycznia 
2010 roku”. 

26.01.2010 2/XVII/2010 
Uchwała Nr 110/2/XVII/2010 – dotyczaca wystawienia na sprzedaż 
motoszybowca depozytowego SZD 45A Ogar SP-0005. 
Podstawa prawna: § 17 ust. 2 pkt 5 Statutu Aeroklubu Polskiego i § 1 
punkt 5 i 37 Regulaminu organizacyjnego Zarzadu i Prezydium 
Zarzadu Aeroklubu Polskiego. 
Na wniosek Pana Ryszarda Andryszczaka Dyrektora CSS Leszno 
Zarzad Aeroklubu Polskiego podejmuje nastepujace uchwałe:   
1. Z dniem 26.01.2010 Motoszybowiec depozytowy Aeroklubu 
Polskiego SZD 45A Ogar nr fabr. B-599 SP-0005 zostaje przeznaczony 
na sprzedaż. 
2. Motoszybowiec wraz z wyposażeniem i dokumentami pozostaje w 
CSS Leszno w celu przygotowania do sprzedaży i umożliwienia 
oferentom zapoznania sie ze stanem technicznym motoszybowca – 
termin 22 marca 2010. 
3. Pozyskane srodki zostana w całosci przeznaczone na spłate 
zadłu_enia Aeroklubu Polskiego. 
4. Licytacja internetowa rozpocznie sie dnia 22.03.2010 roku na 
stronie komisja@szybowce.pl. 
5. Szczegółowe zasady sprzedaży sa okreslone w ofercie stanowiacej 
załacznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
6. Aeroklub Polski zastrzega sobie możliwość rezygnacji ze sprzedaży 
motoszybowca, takkże po zakonczeniu aukcji internetowej, bez 
podania przyczyny. 
7. Sekretarz Generalny AP w terminie do 3 dni od przyjecia uchwały 
opublikuje: 
a) Zarzadzenie wewnetrzne w celu sprawnego przeprowadzenia 
aukcji, w którym okresli osoby odpowiedzialne za przygotowanie 
motoszybowca i dokumentów do sprzedaży, sporządzenia oferty, 
opublikowania na stronie internetowej ogłoszenia z oferta i wysłania 
oferty do Aeroklubów 
regionalnych, poinformowania uczestników walnego zgromadzenia 
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o sprzedaży, wskaże komisję odpowiedzialna za sprawne i efektywne 
przeprowadzenie licytacji. 
b) Ogłoszenie wraz z oferta na stronie internetowej AP  
8. Wykonanie Uchwały powierza sie Sekretarzowi Generalnemu AP 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia – dnia 26 Stycznia 2010 
roku i unieważnia wszystkie poprzednie uchwały dotyczace 
sprzedaży motoszybowca okreslonego w pkt nr 1”. 

18.02.2010 3/XVII/2010 
Uchwała Nr 111/3/XVII/2010 -„Zarząd Aeroklubu Polskiego 
podejmuje decyzję o poddaniu pod 
głosowanie Zarządu Aeroklubu Polskiego projektu uchwały w 
brzmieniu przedstawionym przez wnioskodawców, składającej się z 
trzech punktów, z których kaŜdy dotyczy kolejno: przyjęciu 
rezygnacji i odwołaniu z funkcji Sekretarza Generalnego AP Piotra 
Niewiarowskiego, ogłoszeniu konkursu na Sekretarza Generalnego 
Aeroklubu Polskiego w terminie do 31 marca 2010, powołaniu na 
Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego Grzegorza Jankiewicza 
na czas i warunkach określonych w uchwale. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.02.2010r.”. 

    

18.02.2010 3/XVII/2010 
Uchwała Nr 112/3/XVII/2010 – „1. Zarząd Aeroklubu Polskiego 
przyjmuje rezygnację i odwołuje z dniem dzisiejszym, tj. 18 lutego 
2010r. Pana Piotra Niewiarowskiego z funkcji Sekretarza 
Generalnego Aeroklubu Polskiego. 
2. Zarząd Aeroklubu Polskiego postanawia ogłosić w terminie do 
dnia 31 marca 2010 roku konkurs na Sekretarza Generalnego 
Aeroklubu Polskiego z rozstrzygnięciem przez Zarząd Aeroklubu 
Polskiego w terminie do 90 dni od daty ogłoszenia konkursu. 
3. Zarząd Aeroklubu Polskiego, działając na podstawie § 17 ust. 2 
pkt. 12 Statutu AP, powołuje z dniem dzisiejszym, tj. 18 lutego 
2010r. Pana Grzegorza Jankiewicza na Sekretarza Generalnego 
Aeroklubu Polskiego w szczególności w celu przeprowadzenia 
skutecznej restrukturyzacji Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego oraz 
naprawy finansów Aeroklubu Polskiego za wynagrodzeniem w 
wysokości netto 7.500,- złotych plus 22% podatku VAT. Jednocześnie 
Zarząd Aeroklubu Polskiego ustala termin pełnienia funkcji 
Sekretarza Generalnego AP przez Pana Grzegorza Jankiewicza do 
dnia powołania na to stanowisko kandydata wyłonionego w drodze 
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konkursu, o którym mowa w punkcie 2 niniejszej Uchwały. 
Spośród obecnych na posiedzeniu Zarządu Aeroklubu Polskiego 10 
członków, za przyjęciem tej uchwały głosowało 6, przeciw 3, 
wstrzymał się 1. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.02.2010r.”. 

18.02.2010 3/XVII/2010 
Uchwała Nr 113/3/XVII/2010 – „Na wniosek członka Zarządu 
Aeroklubu Polskiego gen. Ryszarda Hacia – Zarząd Aeroklubu 
Polskiego zwołuje naradę roboczą z prezesami i dyrektorami 
aeroklubów regionalnych poświęconą dyskusji nad obecną kondycją 
stowarzyszenia Aeroklub Polski w terminie 02 marca 2010 r. w 
Centralnej Szkole Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.02.2010r.”. 

    

18.02.2010 3/XVII/2010 
Uchwała Nr 114/3/XVII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zatwierdza projekt Regulaminu obrad 
XXVII Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego 
zwołanego uchwałą Zarządu 
Aeroklubu Polskiego Nr 106/2/XVII/2010 z dn. 26.01.2010 w dniach 
27 i 28 marca 2010r. (sobota i 
niedziela) o godzinie 09:00 w siedzibie PLL LOT S.A. przy ul.17 
stycznia 43 w Warszawie (szklany 
biurowiec), o treści jak niŜej: 
1. XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego 
odbywa się zgodnie z § 13,14,15 
statutu Aeroklubu Polskiego. 
2. Obradami kieruje, wybrane przez Walne Zgromadzenie, 
pięcioosobowe Prezydium Walnego 
Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, dwóch Zastępców 
Przewodniczącego i dwóch 
Protokolantów Walnego Zgromadzenia. 
3. Przewodniczący wybierany jest bezpośrednio przez Delegatów. 
Wybór pozostałych członków 
Prezydium następuje na wniosek Przewodniczącego. 
4. Obrady prowadzi Przewodniczący lub z jego upowaŜnienia, 
Zastępca. 
5. Prezydium jest odpowiedzialne za realizację porządku obrad oraz 
organizację głosowań Walnego 
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Zgromadzenia Delegatów. 
6. Do kompetencji Prezydium naleŜy równieŜ stwierdzenie, w formie 
odrębnego protokółu, na 
podstawie listy obecności delegatów, prawomocności obrad 
Walnego Zgromadzenia Delegatów; w 
protokole stwierdza się, jaka jest ilość osób uprawnionych do 
głosowania, ustalona na moment 
rozpoczęcia Zgromadzenia. 
7. Walne Zgromadzenie Delegatów podczas obrad kieruje się 
przyjętym porządkiem obrad oraz 
niniejszym regulaminem. 
8. Walne Zgromadzenie Delegatów wybiera spośród delegatów na 
Walne Zgromadzenie Delegatów, 
w głosowaniu jawnym, następujące komisje: 
- 5 - osobową komisję wyborczą, której zadaniem jest opracowanie i 
przedstawienie 
propozycji personalnych do składu władz Aeroklubu Polskiego / do 
funkcji członka Zarządu 
AP; 
- 5 - osobową komisję statutową, której zadaniem jest: 
1. opracowanie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu projektów 
uchwał dotyczących 
zmian do statutu Aeroklubu Polskiego; 
2. przygotowanie, w formie odrębnego protokółu, uchwał podjętych 
przez Walne 
Zgromadzenia Delegatów, o zmianie statutu, w tym uchwały o 
przyjęciu przez Walne 
Zgromadzenie tekstu jednolitego statutu Aeroklubu Polskiego. 
- 5 - osobową komisję odwoławczą, której zadaniem jest 
przedstawienie do decyzji Walnego 
Zgromadzenia Delegatów spraw odwoławczych zgłoszonych przez 
aerokluby regionalne lub 
indywidualnych członków stowarzyszenia; 
- 5 - osobową komisję uchwał i wniosków, której zadaniem jest: 
(1) opracowanie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu 
projektów uchwał i wniosków, na 
podstawie zgłoszonych projektów uchwał i wniosków, 
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(2) przygotowanie, w formie odrębnego protokółu, uchwał 
podjętych przez Walne 
Zgromadzenia Delegatów. 
- 3 - osobową komisję skrutacyjną, której zadaniem jest nadzór nad 
technicznym 
przeprowadzaniem głosowań Walnego Zgromadzenia Delegatów. 
9. Po zakończeniu kaŜdego głosowania, komisja skrutacyjna 
stwierdza jego prawidłowość i podaje do 
wiadomości Prezydium wyniki głosowania. 
10. Prezydium podaje do informacji Walnego Zgromadzenia 
Delegatów: 
a. ilość głosujących z podaniem informacji o wymaganym qourum, 
b. ilość głosów oddanych za, przeciw i wstrzymujących się, 
c. wynik głosowania. 
PowyŜsze dane zamieszcza się w protokołach. 
11. Zgłoszenie do dyskusji następuje poprzez wypełnienie karty – 
zgłoszenia i doręczenie jej do 
Prezydium Walnego Zgromadzenia Delegatów. 
12. Przewodniczący obrad ustala kolejność dyskutantów z 
preferencją dla delegatów. 
Czas wystąpienia w dyskusji moŜe być przez Prowadzącego obrady 
ograniczony (jednak nie mniej 
niŜ 5 min.). Występujący posiadają prawo do jednorazowej repliki, 
której czas jest ograniczony do 3 
minut. 
13. Uczestnicy obrad mogą zgłaszać swoje wystąpienia i uwagi na 
piśmie do Prezydium Walnego 
Zgromadzenia Delegatów, które zostaną załączone do protokółu 
obrad. 
14. Walne Zgromadzenie Delegatów podejmuje uchwały 
bezwzględną większością głosów w 
obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do 
głosowania (§ 11 ust. 5 Statutu 
Aeroklubu Polskiego). Uchwały w sprawie zmian statutu wymagają 
większości 2/3 głosów w 
obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby osób uprawnionych do 
głosowania (§ 11 ust. 6 Statutu 
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Aeroklubu Polskiego). Uchwały podejmowane są w głosowaniu 
jawnym. Na Ŝądanie większości 
uprawnionych do głosowania podjęcie uchwały moŜe odbywać się w 
głosowaniu tajnym (§ 11 ust. 
8 Statutu Aeroklubu Polskiego). Wybory władz Aeroklubu Polskiego / 
wybory uzupełniające do 
Zarządu AP odbywają się w głosowaniu tajnym (§ 11 ust. 1 Statutu 
Aeroklubu Polskiego). 
15. W sprawach proceduralnych, nie ujętych w niniejszym 
regulaminie, decydują delegaci w 
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dnie podjęcia – 18.02.2010r.”. 

18.02.2010 3/XVII/2010 
Uchwała Nr 115/3/XVII/2010  
1. W związku z podjętą przez XXVI Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu 
Polskiego w dniu 12 grudnia 2009r Uchwała nr 1, w sprawie zakresu 
działalności i zasad 
finansowania Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego, Zarząd Aeroklubu 
Polskiego postanowił uchylić 
postanowienia pkt. 2.1; 2.2 i 2.3 Uchwały Nr 13/2/XVII/2009 z dnia 
14.04.2009 r wobec 
Aeroklubów Regionalnych opłacających składkę członkowską . 
2. Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego postanowił, dotychczas 
dokonane wpłaty przez 
Aerokluby Regionalne z tytułu udzielenia licencji niewyłącznej 
zostaną zaliczone tym aeroklubom 
jako składka członkowska. Lista aeroklubów stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 
3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia – 18.02.2010r. 

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu 
Aeroklubu Polskiego”. 

    

18.02.2010 3/XVII/2010 
Uchwała Nr 116/3/XVII/2010 – „Na wniosek członka Zarządu 
Aeroklubu Polskiego Jacka Dankowskiego – Zarząd Aeroklubu 
Polskiego przesuwa na najbliŜszy możliwy termin głosowanie w 
sprawie podjęcia decyzji dotyczącej przekazania sprzętu 
depozytowego do Aeroklubu Ziemi Pilskiej do czasu udostępnienia 
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członkom Zarządu AP przez Dyrektora Działu Majątkowego Pana 
Ryszarda Nowakowskiego dokumentów i propozycji, na podstawie 
których będzie można dokonać analizy i wypracować racjonalne 
decyzje. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.02.2010r.”. 

18.02.2010 3/XVII/2010 
Uchwała Nr 117/3/XVII/2010 – „Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu 
Fundacji GOBL-L – Fundacji Aeroklubu Polskiego – Zarząd Aeroklubu 
Polskiego zwiększa skład Rady Fundacji GOBL-L – Fundacji Aeroklubu 
Polskiego do czterech osób. 
Spośród obecnych na posiedzeniu Zarządu Aeroklubu Polskiego 10 
członków, za przyjęciem tej uchwały głosowało 6, przeciw 1, 
wstrzymał się 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.02.2010r.”. 

    

18.02.2010 3/XVII/2010 
Uchwała Nr 118/3/XVII/2010 – „Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu 
Fundacji GOBL-L – Fundacji Aeroklubu Polskiego – Zarząd Aeroklubu 
Polskiego powołuje do funkcji członka Rady Fundacji GOBLL – 
Fundacji Aeroklubu Polskiego Pana Marka Maciejaka na okres 
bieżącej kadencji. 
Spośród obecnych na posiedzeniu Zarządu Aeroklubu Polskiego 10 
członków, za przyjęciem tej uchwały głosowało 6, przeciw 0, 
wstrzymał się 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.02.2010r.”. 

    

18.02.2010 3/XVII/2010 
Uchwała Nr 119/3/XVII/2010 – „Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu 
Fundacji GOBL-L – Fundacji Aeroklubu Polskiego – Zarząd Aeroklubu 
Polskiego powołuje do funkcji członka Rady Fundacji GOBLL – 
Fundacji Aeroklubu Polskiego Pana Andrzeja Woźnego na okres 
bieżącej kadencji. 
Spośród obecnych na posiedzeniu Zarządu Aeroklubu Polskiego 10 
członków, za przyjęciem tej uchwały głosowało 5, przeciw 2, 
wstrzymał się 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.02.2010r.”. 

    

18.02.2010 3/XVII/2010 Uchwała nr 120/3/XVII/2010 - anulowana     

18.02.2010 3/XVII/2010 
Uchwała Nr 121/3/XVII/2010 – „ Na wniosek Dyrektora Sportowego 
Aeroklubu Polskiego, Zarząd Aeroklubu Polskiego, w związku z tym, 
że: 
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• stypendia sportowe wypłacane w pełnej wysokości, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 września 
2006 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków Kadry 
Narodowej (Dz. U. 06.169.1213 z pózn. zm.) pochłaniają prawie 1/3 
dotacji z budżetu przyznanego przez MSiT na „Organizacje 
przygotowań zawodników kadry narodowej do udziału we 
współzawodnictwie sportowym, w tym realizacje programu 
przygotowań do mistrzostw świata lub Europy w dyscyplinach 
nieolimpijskich”, we wszystkich dyscyplinach sportów lotniczych, 
• a także niespójnością reguł przyznawania medali druŜynowych w 
niektórych dyscyplinach sportowych, Zarząd Aeroklubu Polskiego 
podejmuje decyzje wypłacania w roku 2010 świadczeń 
stypendialnych, członkom kadry narodowej w sportach lotniczych, 
którzy zajęli 1-3 miejsca indywidualnie na mistrzostwach świata lub 
Europy w 2010. 
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu AP. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.02.2010 r.” 

18.02.2010 3/XVII/2010 
Uchwała Nr 122/3/XVII/2010 – „Na podstawie § 1 ust. 26 
„Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium 
Zarządu Aeroklubu Polskiego” – Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zatwierdza „Regulamin Kapituły Medalu im. Czesława Tańskiego” o 
treści jak niżej: 

 
„Regulamin Kapituły Medalu im. Czesława Tańskiego” 

 
W trosce o należytą rangę nagrody w postaci Medalu im. Czesława 
Tańskiego, przyznawanego od 1957 roku przez Zarząd Aeroklubu 
Polskiego pilotom szybowcowym lub osobom zasłużonym dla 
rozwoju szybownictwa polskiego, a także mając na względzie treść 
Regulaminu Medalu im. Czesława Tańskiego, zatwierdzonego 
Uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego nr 58/11/XII/1991 z dnia 24 
września 1991 r., pragnąc przywrócić tradycję odznaczania Medalem 
im. Czesława Tańskiego osób szczególnie zasłużonych dla polskiego 
szybownictwa, Komisja Szybowcowa Aeroklubu Polskiego ustanawia 
Kapitułę Medalu im. Czesława Tańskiego, dalej zwaną Kapitułą. 
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§ 1. 
[Podstawy działania Kapituły] 

1. Kapituła zostaje powołana na mocy uchwały Komisji Szybowcowej 
Aeroklubu Polskiego. 
2. Kapituła działa zgodnie z treścią Regulaminu Medalu im. Czesława 
Tańskiego, zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego nr 
58/11/XII/1991 z dnia 24 września 1991 r. 
 

§ 2. 
[Skład Kapituły] 

1. W skład Kapituły wchodzą wszyscy dotychczas odznaczeni 
Medalem im. Czesława Tańskiego, zwani dalej Członkami Kapituły. 
2. Członkostwo w Kapitule jest funkcją honorową i dożywotnią. 
3. Każdy Członek Kapituły może zrzec się w formie pisemnej 
członkostwa w Kapitule. 
 

§ 3. 
[Cele działania Kapituły] 

1. Celem działania Kapituły jest coroczna nominacja kandydata do 
odznaczenia Medalem im. Czesława Tańskiego. 
2. Członkowie Kapituły w swoich decyzjach winni kierować się 
względami merytorycznymi i winni być wolnymi od osobistych 
uprzedzeń. 
 

§ 4. 
[Nominacja kandydata przez Kapitułę] 

1. Wnioski wskazujące Kandydatury do nominacji za dany rok należy 
nadsyłać wraz z uzasadnieniem do Przewodniczącego Kapituły do 
dnia 31 stycznia następnego roku. Kapituła do dnia 31 marca 
powinna nominować kandydata za poprzedni rok. 
2. Kapituła może nominować tylko jednego kandydata do 
odznaczenia Medalem im. Czesława Tańskiego rocznie. 
3. Kapituła może nie dokonać nominacji kandydata do odznaczenia 
Medalem im. Czesława Tańskiego, jeżeli w danym roku nie 
zanotowano odpowiedniego osiągnięcia szybowcowego i nie 
stwierdzono innych powodów do przyznania Medalu im. Czesława 
Tańskiego. 
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4. Nominowany do odznaczenia Medalem im. Czesława Tańskiego 
może zostać jedynie pilot szybowcowy lub inna osoba zasłużona dla 
rozwoju szybownictwa polskiego: 
a) za dokonany w ciągu roku wyczyn szybowcowy, stanowiący 
wybitny sukces sportowy, 
b) za wykonanie pionierskiego lotu albo opracowanie teoretyczne, 
mające duże znaczenie dla rozwoju szybownictwa, 
c) za całokształt działalności wyczynowej albo wyszkoleniowej albo 
konstruktorskiej albo organizacyjnej na rzecz szybownictwa 
polskiego. 
5. Kapituła dokonuje nominacji kandydata do odznaczenia Medalem 
im. Czesława Tańskiego w formie uchwały, podjętej na posiedzeniu 
Kapituły, w głosowaniu tajnym. 
6. Kapituła niezwłocznie po podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 
5 powyżej, przesyła do Komisji Szybowcowej Aeroklubu Polskiego 
wniosek o złożenie do Zarządu Aeroklubu Polskiego wniosku o 
odznaczenie Medalem im. Czesława Tańskiego osoby nominowanej 
przez Kapitułę do odznaczenia Medalem im. Czesława Tańskiego. 
7. Komisja Szybowcowa Aeroklubu Polskiego niezwłocznie po 
otrzymaniu od Kapituły wniosku, o którym mowa w ust. 5 powyżej, 
przesyła do Zarządu Aeroklubu Polskiego wniosek o odznaczenie 
Medalem im. Czesława Tańskiego osoby nominowanej przez 
Kapitułę. Komisji Szybowcowej przysługuje prawo zatwierdzenia lub 
odrzucenia wniosku Kapituły. W przypadku odrzucenia wniosku, 
Kapituła powinna w ciągu miesiąca zgłosić kolejny wniosek, w 
którym poda nazwisko kolejnego kandydata lub oświadczenie o 
braku kolejnych kandydatów. 

 
§ 5. 

[Posiedzenia Kapituły] 
1. Członkowie Kapituły są powiadamiani o posiedzeniach Kapituły 
przez Przewodniczącego Kapituły co najmniej na miesiąc przed 
planowanym terminem posiedzenia. 
2. Powiadomienie o posiedzeniu Kapituły następuje w formie 
pisemnej lub e-mailowej. 
3. Posiedzenia Kapituły są wazne bez względu na ilość Członków 
przybyłych na jej posiedzenie. 
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4. Wszelkie uchwały Kapituły zapadają w głosowaniu jawnym, z 
wyjątkiem głosowania nad: 
a) nominacją kandydata do odznaczenia Medalem im. Czesława 
Tańskiego, 
b) wyborem Przewodniczącego Kapituły, 
które zapadają w głosowaniu tajnym. 
5. Członek Kapituły nie może głosować przy powzięciu uchwał 
dotyczących odznaczenia go Medalem im. Czesława Tańskiego. 
6. Posiedzenia Kapituły mają charakter poufny, a Członkowie 
Kapituły zobowiązani są zachować tajemnicę co do kwestii 
poruszanych na posiedzeniach Kapituły. 
 

§ 6. 
[Przewodniczący Kapituły] 

1. Członkowie Kapituły wybierają spośród siebie Przewodniczącego 
Kapituły w głosowaniu tajnym. 
2. Przewodniczącym Kapituły moŜe zostać osoba pełnoletnia o 
nieposzlakowanej opinii. 
3. Kadencja Przewodniczącego Kapituły trwa 5 lat. 
4. Przewodniczący Kapituły nie moŜe zostać wybrany na więcej niŜ 
dwie kadencje. 
5. Przewodniczący Kapituły odpowiada za: 
a) zwoływanie posiedzeń Kapituły co najmniej raz do roku, 
b) zbieranie wniosków wskazujących kandydatów do nominowania 
przez Komisję do odznaczenia Medalem im. Czesława Tańskiego, 
wraz z ich uzasadnieniami, 
c) przygotowanie listy kandydatów do nominowania przez Komisję 
do odznaczenia Medalem im. Czesława Tańskiego wraz z 
uzasadnieniami i przesłanie jej do członków Kapituły co najmniej na 
miesiąc przed posiedzeniem Kapituły, 
d) prowadzenie posiedzeń Kapituły i głosowań nad wyborem 
kandydata do odznaczenia Medalem im. Czesława Tańskiego, 
e) przygotowanie wniosku do Komisji Szybowcowej zawierającego 
imię i nazwisko nominowanego kandydata do odznaczenia Medalem 
im. Czesława Tańskiego wraz z uzasadnieniem, 
f) prowadzenie dokumentacji działalności Kapituły i przekazanie jej 
kolejnemu Przewodniczącemu Kapituły. 
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6. Mandat Przewodniczącego Kapituły wygasa w przypadku: 
a) rozpoczęcia pierwszego posiedzenia Kapituły po upływie kadencji, 
b) rezygnacji, 
c) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, 
d) śmierci. 
 

§ 7 
[Postanowienia końcowe]. 

1. Niniejszy Regulamin Kapituły Medalu im. Czesława Tańskiego 
wchodzi w Ŝycie w dniu 01.02.2010 r. Komisja Szybowcowa 
Aeroklubu Polskiego powierza zwołanie pierwszego Posiedzenia 
Kapituły, w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r., Jerzemu 
Kolasińskiemu”. 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.02.2010r.”. 

18.02.2010 3/XVII/2010 
Uchwała Nr 123/3/XVII/2010 – „Na podstawie § 17 ust. 2 pkt.18 
Statutu AP – Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza Regulamin 
przyznawania licencji trenerskich Aeroklubu Polskiego” o treści jak 
niżej, wraz z załącznikami: 
 
„Regulamin przyznawania licencji trenerskich Aeroklubu Polskiego” 
 
PODSTAWY PRAWNE: 
- Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (DZ. U. Nr 25, 
poz. 113 ze zmianami); 
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 
155, poz. 1298 – ze zmianami); 
- Statut Aeroklubu Polskiego 
§ 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
1. Regulamin przyznawania Licencji Trenera Aeroklubu Polskiego 
ustalany jest zgodnie ze wskazanymi powyŜej podstawami 
prawnymi. 
2. Za opracowanie i wprowadzanie zmian do niniejszego Regulaminu 
odpowiada Dyrektor Sportowy 
Aeroklubu Polskiego zwany w dalszej części tego regulaminu 
„Dyrektor” w porozumieniu z 
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Trenerami Kadry i Komisjami Specjalnościowymi AP. 
3. Przyjęcie i wprowadzanie zmian do niniejszego Regulaminu 
następuje na mocy uchwały Zarządu 
Aeroklubu Polskiego. 
§ 2 
ZASADY PRZYZNAWANIA LICENCJI 
1. O licencję Trenera Aeroklubu Polskiego (wzór zał. Nr 3) moŜe 
ubiegać się wyłącznie osoba 
posiadająca kwalifikacje trenera lub instruktora sportowego w danej 
dyscyplinie. 
2. Licencję trenera wydaje Dyrektor na wniosek osoby 
zainteresowanej, po stwierdzeniu, Ŝe osoba ta 
spełnia wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 44, ust. 3 ustawy z dnia 
18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej. 
3. Licencja trenera moŜe być wydana po zasięgnięciu opinii 
Przewodniczącego właściwej Komisji 
Specjalnościowej Aeroklubu Polskiego. 
4. Licencję trenera przyznaje się na okres 5 lat. 
5. Po upływie okresu, o którym mowa w § 2, pkt. 4 regulaminu, 
osoba zainteresowana moŜe złoŜyć 
wniosek do Dyrektora o przedłuŜenie licencji na kolejny okres 5 lat 
6. Aeroklub Polski pobiera opłatę za przyznanie i przedłuŜenie 
licencji trenera, w wysokości 100 zł. 
§ 3 
WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA LICENCJI 
1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji, o której mowa w § 2 
regulaminu, składa do Aeroklubu 
Polskiego pisemny wniosek (na obowiązującym druku – Załącznik nr 
1 do regulaminu). 
2. Do wniosku o przyznanie licencji naleŜy dołączyć: 
2.1. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności 
prawnych oraz korzystaniu z pełni praw 
publicznych (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do 
regulaminu); 
2.2. dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, o których 
mowa w § 2 pkt. 2; 
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2.3. 1 fotografię; 
2.4. zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania 
obowiązków trenera (zgodnie z art. 46 
ustawy o sporcie kwalifikowanym) lub udokumentowane posiadanie 
waŜnych badań lotniczo 
lekarskich wydanych w oparciu o przepisy zawarte w Rozdziale 2 
ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. 
Prawo lotnicze (tekst jednolity opublikowany Obwieszczeniem 
Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej 
Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. - Dz. U. Nr 100, poz. 696.. 
3. Koszty wydania zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w § 3 
pkt. 2.4. pokrywa osoba 
ubiegająca się o przyznanie licencji trenera (zgodnie z art. 46 ustawy 
o sporcie kwalifikowanym). 
4. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania licencji podejmuje 
Dyrektor w trybie 
administracyjnym. 
5. Dyrektor moŜe odmówić przyznania licencji, jeŜeli: 
5.1. wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w § 3 i braki 
nie zostały usunięte mimo 
wskazania ich uzupełnienia w określonym terminie; 
6. Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia. 
6.1 Dyrektor prowadzi ewidencję przyznanych licencji trenera. 
§ 4 
PRAWA I OBOWIĄZKI OSOBY POSIADAJĄCEJ LICENCJĘ TRENERA AP 
1. Osoba posiadająca licencję trenera Aeroklubu Polskiego Polskiego 
ma prawo do: 
1.1. prowadzenia zajęć szkoleniowych w zakresie dyscypliny 
określonej licencją; 
1.2. udziału we wszystkich formach doskonalenia zawodowego 
organizowanych przez Aeroklub 
Polski. 
1.3. ubiegania się o refundację przez Aeroklub Polski kosztów 
kształcenia w zawodzie; 
1.4. ubiegania się o wynagrodzenie lub stypendium trenerskie od 
klubu sportowego w związku z 
wykonywaniem swojej funkcji jako Trener Klubowy i ubieganie się o 
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wynagrodzenie lub 
stypendium trenerskie od Aeroklubu Polskiego w związku z 
wykonywaniem swojej funkcji jako 
Trener Kadry Narodowej; 
1.5. opieki sportowej i wychowawczej nad zawodnikami podczas 
zawodów sportowych, zajęć 
treningowych oraz zgrupowań; 
1.6. czynnego udziału w spotkaniach i dyskusjach na rzecz rozwoju 
dyscypliny sportowej, w której 
prowadzi działalność; 
1.7. zgłaszania wniosków, uwag i zastrzeŜeń dotyczących pracy biura 
Aeroklubu Polskiego oraz władz 
statutowych Aeroklubu Polskiego; 
1.8. pełnej i bieŜącej informacji dotyczącej: 
a) tendencji zmian i rozwoju dyscypliny w kraju i na świecie; 
b) moŜliwości poszerzenia własnych kompetencji i umiejętności; 
c) podnoszenia poziomu i rozwoju umiejętności sportowych swoich 
zawodników. 
2. Osoba posiadająca licencję trenera Aeroklubu Polskiego ma 
obowiązek: 
2.1. systematycznie doskonalić własne umiejętności i kompetencje; 
2.2. prowadzić zajęcia szkoleniowe oraz działalność sportową, 
przestrzegając przepisy 
obowiązującego prawa; 
2.3. postępować zgodnie ze Statutem Aeroklubu Polskiegio oraz 
obowiązującymi regulaminami; 
2.4. sprawować pełną i efektywną opiekę nad wychowankami 
podczas: zajęć treningowych, 
zgrupowań oraz zawodów sportowych; 
2.5. uczestniczyć w konferencjach, szkoleniach i spotkaniach 
trenerskich organizowanych i 
finansowanych przez Aeroklub Polski. 
2.6. zapoznawać się - na bieŜąco - z informacjami generowanymi 
przez Aeroklub Polski; 
2.7. kontrolować waŜność własnej licencji trenerskiej; 
§ 5 
TRYB POZBAWIANIA LICENCJI 
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1. Dyrektor Sportowy Aeroklubu Polskiego moŜe zawiesić lub 
pozbawić trenera licencji na podstawie 
złoŜonego wniosku wraz z uzasadnieniem. 
2. Wniosek o zawieszenie lub pozbawienie trenera licencji moŜe 
złoŜyć: 
2.1. Komisja specjalnościowa 
2.2. Osoba prawna lub fizyczna. 
3. Dyrektor, w trybie administracyjnym, podejmuje decyzję o 
zawieszeniu lub odebraniu licencji bądź 
o oddaleniu wniosku. 
4. Od decyzji Dyrektora Sportowego przysługuje odwołanie do 
Komisji Sportowej AP. 
4.1. w przypadku pozbawienia licencji - trenerowi, którego decyzja 
dotyczy; 
4.2. w przypadku oddalenia wniosku – Komisji specjalnościowej, 
osobie prawnej lub fizycznej, która 
złoŜyła wniosek. 
5. Odwołanie na piśmie z uzasadnieniem moŜna złoŜyć w ciągu 14 
dni od dnia otrzymania decyzji, do 
Komisji Sportowej AP. 
6. W przypadku podtrzymania decyzji przez Komisję Sportową AP, 
osobie zainteresowanej 
przysługuje odwołanie do Zarządu AP. 
§ 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Interpretacja regulaminu przysługuje Zarządowi Aeroklubu 
Polskiego. 
2. Wszystkie sytuacje sporne nie mające rozstrzygnięcia w niniejszym 
regulaminie, rozpatruje i 
rozstrzyga Zarząd Aeroklubu Polskiego. 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.02.2010r.”. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.02.2010r.”. 

18.02.2010 3/XVII/2010 
Uchwała Nr 124/3/XVI/2010 – „Na prośbę Gliwickiego 
Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych z dnia 29 grudnia 2009r., 
popartą przez Komisję Modelarską AP – Zarząd Aeroklubu Polskiego 
na podstawie § 7 ust. 3 przyjmuje Gliwickie Stowarzyszenie 
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Modelarzy Lotniczych z siedzibą w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 84 na 
członka wspierającego Aeroklubu Polskiego. 
Na podstawie § 8 ust. 4 pkt. 1 i 2 statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd 
Aeroklubu Polskiego zobowiązuje Gliwickie Stowarzyszenie 
Modelarzy Lotniczych do propagowania celów statutowych 
Aeroklubu Polskiego oraz regularnego opłacania składki 
członkowskiej w wysokości 300,00 zł. rocznie, a takŜe wywiązywania 
się z zadeklarowanych świadczeń. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia - 18.02.2010r.”. 

18.02.2010 3/XVII/2010 
Uchwała Nr 125/3/XVII/2010 – „Na wniosek członków Zarządu 
Aeroklubu Polskiego z dnia 18 lutego 2010r. - Zarząd Aeroklubu 
Polskiego, na podstawie § 19 ust. 1 Statutu AP, w głosowaniu 
przeprowadzonym zgodnie z § 11 ust. 1 i ust. 5 Statutu AP odwołał z 
funkcji Wiceprezesa Aeroklubu Polskiego Pana Marka Mazura. 
Spośród obecnych na posiedzeniu Zarządu Aeroklubu Polskiego 8 
członków, za przyjęciem tej uchwały głosowało 6, przeciw 1, 
wstrzymał się 1. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.02.2010r.”. 

    

18.02.2010 3/XVII/2010 
Uchwała Nr 126/3/XVII/2010 – „W związku z przyjętą Uchwałą Nr 
125/3/XVII/2010 z dnia 18.02.2010r., na wniosek członków Zarządu 
Aeroklubu Polskiego z dnia 18 lutego 2010r. – Zarząd Aeroklubu 
Polskiego, na podstawie § 19 ust. 1 Statutu AP, w głosowaniu 
przeprowadzonym zgodnie z § 11 ust. 1 i ust. 5 Statutu AP powołał 
do funkcji Wiceprezesa Aeroklubu Polskiego członka Zarządu 
Aeroklubu Polskiego Pana Włodzimierza Skalika. Spośród obecnych 
na posiedzeniu Zarządu Aeroklubu Polskiego 8 członków, za 
przyjęciem tej uchwały głosowało 6, przeciw 1, wstrzymał się 1. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.02.2010r.”. 

    

18.02.2010 3/XVII/2010 
Uchwała nr 127/3/XVII/2010 – „Na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 5 
Statutu AP, na wniosek Aeroklubu Śląskiego w Katowicach – Zarząd 
Aeroklubu Polskiego rezygnuje z prawa pierwokupu samolotów: 
- Zlin 42 M, nr babr. 0092, rok budowy 1976, z silnikiem o numerze 
fabr. 182181; 
- Zlin 42M, nr fabr. 0124, rok budowy 1977, z silnikiem o nr fabr. 
174163. 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.02.2010r”. 

02.03.2010 4/XVII/2010 
Uchwala Nr 128/4/XVII/2010 – „Na wniosek Komisji Rewizyjnej 
Aeroklubu Polskiego – Zarzad Aeroklubu Polskiego anuluje w całosci 
Uchwałe Nr 120/3/XVII/2010 z dnia 18 lutego 2010r. o podziale 
srodków z MSiT na poszczególne dyscypliny sportu lotniczego na 
realizacje „Programu przygotowan do udziału w miedzynarodowym 
współzawodnictwie sportowym kadry narodowej w sportach 
lotniczych w 2010r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia – 02.03.2010r.”. 

    

02.03.2010 4/XVII/2010 
Uchwała Nr 129/4/XVII/2010 - w sprawie zmian w strukturze 
organizacyjnej Biura Zarzadu Aeroklubu Polskiego. 
 
Na podstawie § 21 ust.1 i 2 Statutu AP oraz § 1 ust. 22 Regulaminu 
Organizacyjnego Działalnosci Zarzadu i Prezydium Zarzadu 
Aeroklubu Polskiego” - Zarzad Aeroklubu Polskiego: 
 
§ 1 
Okresla liczbe etatów w Biurze Zarzadu Aeroklubu Polskiego na 9, ¼, 
bez uwzglednienia stanowiska 
Sekretarza Generalnego – Dyrektora Biura Zarzadu AP. 
§ 2 
Wprowadza nowa strukture organizacyjna Biura Zarzadu Aeroklubu 
Polskiego, stanowiaca załacznik 
nr 1, dostosowana do liczby etatów, o których mowa w § 1 niniejszej 
uchwały z równoczesnym 
anulowaniem dotychczas obowiazujacej struktury Biura Zarzadu 
Aeroklubu Polskiego. 
W zwiazku z powy_szym ulegaja likwidacji stanowiska: 
- „Dyrektor Działu Majatkowego”, 
- „Dyrektor ds. Szkolenia”, 
- „sprzataczka”, 
- „specjalista ds. kadrowych”, 
- „specjalista ds. zaplecza lotniczego i technicznego”, 
- „główny specjalista ds. BL – specjalista ds. kontaktów z ULC i MT, 
- „specjalista ds. samolotowych”, 
- „specjalista ds. mikrolotowych, lotniowych i paralotniowych”, 

    



- 140 - 

- „inspektor ds. modelarstwa”, 
- „specjalista ds. majatku ruchomego AP” 
§ 3 
Upowa_nia Sekretarza Generalnego – Dyrektora Biura Zarzadu AP do 
opracowania Regulaminu 
Organizacyjnego Biura Zarzadu Aeroklubu Polskiego oraz zakresów 
obowiazków zgodnie z nowa 
struktura organizacyjna Biura Zarzadu AP, o której mowa w § 1 
niniejszej uchwały, w terminie do 
30.06.2010r. 
§ 4 
Wykonanie uchwały powierza sie Sekretarzowi Generalnemu – 
Dyrektorowi Biura Zarzadu AP. 
§ 5 

Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjecia – 02.03.2010r.”. 

02.03.2010 4/XVII/2010 
Uchwała Nr 130/4/XVII/2010 – „Na podstawie §17 ust.2 pkt.4 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz § 1 ust. 4 „Regulaminu 
Organizacyjnego Działalnosci Zarzadu i Prezydium Zarzadu AP” – 
Zarzad Aeroklubu Polskiego zatwierdza projekt preliminarza 
bud_etowego Biura Zarzadu Aeroklubu Polskiego na rok 2010, 
stanowiacy integralna czesc niniejszej uchwały. 
Wykonanie uchwały powierza sie Sekretarzowi Generalnemu AP. 

Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjecia – 02.03.2010r.”. 

    

08.03.2010 5/XVII/2010 
Uchwała Nr 131/5/XVII/2010 – „Zarzad Aeroklubu Polskiego 
zatwierdza poni_szy podział srodków z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki w łacznej wysokosci 1 144 480,00 zł. na poszczególne 
dyscypliny sportu lotniczego na realizacje „Programu przygotowan 
do udziału w miedzynarodowym współzawodnictwie sportowym 
kadry narodowej w sportach lotniczych w 2010r.: 
1. Komisja Samolotowa AP - 269 000,00 
2. Komisja Akrobacji Lotniczej AP - 81 300,00 
3. Komisja Szybowcowa AP - 258 150,00 
4. Komisja Spadochronowa AP - 59 300,00 
5. Komisja Balonowa AP - 63 100,00 
6. Komisja Mikrolotowa AP - 176 000,00 
7. Komisja Lotniowo – Paralotniowa AP - 30 580,00 
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8. Komisja Modelarska AP - 207 050,00 
Powy_szy podział został dokonany w wyniku spotkania pracowników 
Działu Sportu Biura Zarzadu Aeroklubu Polskiego z 
przewodniczacymi poszczególnych Komisji Specjalnosciowych 
Aeroklubu Polskiego i Trenerami oraz przedstawicielem Komisji 
Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego w dniu 05 marca 2010r. 
Wykonanie uchwały powierza sie Sekretarzowi Generalnemu AP. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia – 08.03.2010r.”. 

12.03.2010 6/XVII/2010 
Uchwała Nr 132/6/XVII/2010 - „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.9 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz ust. 1 „Regulaminu w sprawie 
powoływania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego – polskiego 
zwiazku sportowego” zatwierdzonego Uchwała Zarzadu AP Nr 
221/4/XVI/2007 z dn.13.02.2007r., na wniosek 
Dyrektora Sportowego Aeroklubu Polskiego oraz Trenera 
Paralotniowej Kadry Narodowej - Zarzad 
Aeroklubu Polskiego uzupełnia skład Paralotniowej Kadry Narodowej 
Aeroklubu Polskiego – Polskiego 
Zwiazku Sportu Lotniczego na okres od 01 marca 2010 r. do 31 
grudnia 2010 r. o zawodnika Pawła 
Witkowskiego. 

Uchwała wchodzi w _ycie z dniem obowiazywania na 01.03.2010r.”. 

    

12.03.2010 6/XVII/2010 
Uchwała  Nr  133/6/XVII/2010 – "W odpowiedzi na oczekiwania 
członków Aeroklubu Polskiego, na 
wniosek Dyrektora Sportowego Aeroklubu Polskiego - Zarzad 
Aeroklubu Polskiego zobowiazuje sie w 
terminie do 31 maja 2010r. zakonczyc prace nad systemem 
refundacji opłat za licencje zawodnika 
Aeroklubu Polskiego – polskiego zwiazku sportowego i FAI dla 
członków Aeroklubu Polskiego, którzy 
zapłaca składke członkowska w czesci uiszczanej na rzecz Aeroklubu 
Polskiego z góry za dany rok 
kalendarzowy. Opracowany system refundacji zostanie zatwierdzony 
przez Zarzad AP z data 
obowiazywania od 01.01.2011r. 
Wykonanie uchwały powierza sie Sekretarzowi Generalnemu AP. 

Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjecia - 12.03.2010r.". 
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12.03.2010 6/XVII/2010 
Uchwała Nr 134/6/XVII/2010 – „Na podstawie §17 ust.2 pkt. 12 
Statutu AP - Zarzad Aeroklubu 
Polskiego ogłasza konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego – 
Dyrektora Biura Zarzadu 
Aeroklubu Polskiego. 
Oczekiwania stawiane kandydatom: 
− wykształcenie wy_sze 
− minimum 5-letnie doswiadczenie zawodowe, w tym 2 lata na 
stanowisku kierowniczym 
− znajomosc jednego jezyka obcego, roboczego w Unii Europejskiej 
(preferowany j. angielski) 
− zdolnosci interpersonalne i reprezentacyjne 
− dyspozycyjnosc (czeste wyjazdy słu_bowe) 
− samodzielnosc w realizacji zadan 
− zaanga_owanie i pasja w działaniu 
− po_adana dobra znajomosc tematyki finansów przedsiebiorstw 
Ostateczny termin składania ofert ustala sie na dzien 16 kwietnia 
2010 r. Planowany jest 
dwustopniowy proces rozstrzygniecia konkursu: 
1. Na podstawie zło_onych ofert nastapi wybór kandydatów, którzy 
w oparciu o otrzymane 
informacje przygotuja pisemny projekt wieloletniego programu 
organizacji Biura Zarzadu 
Aeroklubu Polskiego. 
2. Spotkanie Komisji Konkursowej z kandydatami wyłonionymi w 
pierwszej fazie konkursu w celu 
przeprowadzenia rozmowy z kandydatem oraz prezentacji przez 
niego projektu programu 
organizacji Biura ZAP. 
Decyzja komisji konkursowej wymaga zatwierdzenia przez Zarzad AP, 
który okresli jednoczesnie 
sposób wykonywania obowiazków przez Sekretarza Generalnego 
GAP (umowa o prace, umowa 
cywilnoprawna) oraz ustali wysokosc wynagrodzenia. 
Realizacje uchwały powierza sie Sekretarzowi Generalnemu AP. 

Uchwała wchodzie w _ycie z dniem podjecia - 12.03.2010r.”. 
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12.03.2010 6/XVII/2010 
Uchwała Nr 135/6/XVII/2010 – „Zarzad Aeroklubu Polskiego ogłasza 
konkurs na stanowisko Dyrektora Sportowego Aeroklubu Polskiego. 
Oczekiwania minimalne stawiane kandydatom: 
- wykształcenie wy_sze 
- znajomosc przynajmniej jednego jezyka obcego, roboczego w Unii 
Europejskiej (preferowany jezyk 
angielski) 
- pisemne zobowiazanie do ustawicznego kształcenia 
Ostateczny termin składania ofert ustala sie na dzien 30 kwietnia 
2010 r. Planowany jest 
dwustopniowy proces rozstrzygniecia konkursu: 
1. Na podstawie zło_onych ofert nastapi wybór kandydatów, którzy 
w oparciu o otrzymane 
informacje przygotuja pisemny projekt wieloletniego programu 
organizacji Działu Sportu Biura 
Zarzadu Aeroklubu Polskiego. 
2. Spotkanie Komisji Konkursowej z kandydatami wyłonionymi w 
pierwszej fazie konkursu w celu 
przeprowadzenia rozmowy z kandydatem oraz prezentacji przez 
niego projektu programu 
organizacji Działu Sportu Biura ZAP. 
Decyzja komisji konkursowej wymaga zatwierdzenia przez Zarzad AP. 
Realizacje uchwały powierza sie Sekretarzowi Generalnemu AP. 

Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjecia - 12.03.2010r” 

    

12.03.2010 6/XVII/2010 
Uchwała Nr 136/6/XVII/2010 - "Zarzad Aeroklubu Polskiego w 
imieniu fundatora w osobie Aeroklubu Polskiego zwraca sie z prosba 
do Rady Fundacji GOBL-L - Fundacji Aeroklubu Polskiego o 
dokonanie zmiany statutu fundacji polegajacej na dodaniu w ust. 4 § 
10 statutu podpunktu „d” o nastepujacej tresci: 
"d. innych ważnych przyczyn." 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia – 12.03.2010r.”. 

    

12.03.2010 6/XVII/2010 
Uchwała  Nr  137/6/XVII/2010 – „Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu 
Fundacji GOBL-L – Fundacji 
Aeroklubu Polskiego – Zarzad Aeroklubu Polskiego powołuje do 
funkcji członka Rady Fundacji GOBLL 
– Fundacji Aeroklubu Polskiego Pana Ryszarda Andryszczaka na 
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okres bie_acej kadencji. 
Sposród obecnych na posiedzeniu Zarzadu Aeroklubu Polskiego 7 
członków, za kandydatura Pana 
Ryszarda Andryszczaka głosowało 5 osób. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia – 12.03.2010r.”. 

12.03.2010 6/XVII/2010 
Uchwała Nr 138/6/XVII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
przyjmuje, iŜ otrzyma niezwłocznie po przygotowaniu materiały 
dotyczące stanu realizacji uchwał XXV Walnego Zgromadzenia 
Delegatów AP i XXVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Delegatów AP oraz sprawozdanie z działalności Zarządu AP za 2009r. 
z wyjątkiem sprawozdania finansowego, celem ich zatwierdzenia na 
posiedzeniu w dniu 19.03.2010r. i przedstawienia delegatom na 
XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów AP. 
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu AP. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 12.03.2010r.”. 

    

12.03.2010 6/XVII/2010 
Uchwała  Nr  139/6/XVII/2010 – „Na wniosek Wiceprezesa AP 
Włodzimierza Skalika – Zarzad Aeroklubu Polskiego wprowadza 
korekte do Uchwały Nr 134/6/XVII/2010 z dnia 12.03.2010 w 
sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Sekretarza Generalnego 
Aeroklubu Polskiego i ustala ostateczny termin składania CV na dzien 
23 kwietnia 2010r.  
Realizacje uchwały powierza sie Sekretarzowi Generalnemu AP. 

Uchwała wchodzie w życie z dniem podjecia - 12.03.2010r.”. 

    

12.03.2010 6/XVII/2010 
Uchwała Nr 140/6/XVII/2010 – „Zarzad Aeroklubu Polskiego wyra_a 
zgode na zawarcie aneksu do Umowy Po_yczki 
706/12/2009/PO/JB/AW z dnia 18 grudnia 2009r. zawartej z firma 
INDOS S.A. z siedziba przy ul. Kosciuszki 63 w Chorzowie, wpisana do 
Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000343763, NIP: 627-23-
51-283 reprezentowana przez Prezesa Zarzadu Ireneusza 
Giensczyka, Wiceprezesa Zarzadu Andrzeja Wernicke, Prokurenta 
Katarzyne Sokoła, Prokurenta Witolda Przybyła, zgodnie z § 3 ust. 8 
powołanej umowy, wydłu_ajacego termin spłaty po_yczki okreslony 
w § 1 ust. 1 umowy o jeden miesiac, bez zmiany warunków umowy 
zawartych w § 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia – 12 marca 2010 r. 
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12.03.2010 6/XVII/2010 Uchwała nr 141/6/XVII/2010 – anulowana.     

12.03.2010 6/XVII/2010 
Uchwała Nr 142/6/XVII/2010 – „Po zapoznaniu sie z trescia 
uzasadnienia postanowienia Prokuratury Rejonowej z dnia 
01.08.2009 r. o umorzeniu sledztwa 3 Ds.1049/09/VI, (data wpływu 
do Aeroklubu Polskiego 22.02.2010 r.) wobec upłyniecia terminu 
zgłoszenia za_alenia na ww. postanowienie Zarzad Aeroklubu 
Polskiego swiadom małej szansy wzruszenia postanowienia oraz 
biorac pod uwage to, jakie szkody wyrzadza reputacji stowarzyszenia 
przeciagajace sie sledztwo prokuratorskie, podejmuje decyzje o 
przyjeciu argumentacji prokuratury i zaniechaniu przez AP kroków 
prawnych majacych na celu wzruszenie przedmiotowego 
postanowienia o umorzeniu sledztwa. 
Jednoczesnie anuluje sie w całosci Uchwałe nr 141/6/XVII/2010 z 
dnia 12.03.2010r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia – 12.03.2010r.”. 

    

19.03.2010 7/XVII/2010 
Uchwała Nr 143/7/XVII/2010 – „Na podstawie § 7 ust. 2, na wniosek 
Aeroklubów Stalowowolskiego i 
Poznańskiego – Zarząd Aeroklubu Polskiego zwraca się z wnioskiem 
do XXVII Walnego 
Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego o nadanie godności 
Członka Honorowego Aeroklubu 
Polskiego za wybitną działalność w lotnictwie i na rzecz Aeroklubu 
Polskiego, niŜej wymienionym 
osobom: 
1. Stanisławowi Klukowi (ur. 1939r.) – wieloletniemu członkowi 
szybowcowej kadry narodowej, 
ośmiokrotnemu Szybowcowemu Mistrzowi Polski oraz 
Wicemistrzowi Świata, instruktorowi 
szybowcowemu i samolotowemu, który w dalszym ciągu 
zaangaŜowany jest w szkolenie 
młodzieŜy i przyszłych pilotów. 
2. Wacławowi Strózikowi (ur. 1934r.) – członkowi i pracownikowi 
Aeroklubu Stalowowolskiego, 
który całe swoje Ŝycie poświęcił lotnictwu, pracując od 1957r. jako 
mechanik lotniczy, a następnie 
Szef Techniczny w Aeroklubie Stalowowolskim. Po przejściu na 
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emeryturę nadal pracował, 
pomagał, szkolił, będąc związany z lotnictwem sportowym. Obecnie 
równieŜ członek Klubu 
Seniorów Lotnictwa. 
3. Adeli Dankowskiej – w 1954r. rozpoczęła karierę lotniczą, 
zdobywając w krótkim czasie 
wszystkie stopnie wyszkolenia szybowcowego i odznaczenia, wśród 
których znajduje się: Złota 
Odznaka z trzema diamentami, Medal Cz. Tańskiego (1954r), Medal 
O. Lilienthala (1975r.), 
ZasłuŜony Mistrz Sportu. Sześciokrotnie odznaczona została Złotym 
Medalem za Wybitne 
Osiągnięcia Sportowe – 15 rekordów świata i 43 rekordy Polski. 
Ponadto została odznaczona KrzyŜem Kawalerskim, Medalem 
Edukacji Narodowej, odznaką Za 
Zasługi dla Województwa Poznańskiego, Za Zasługi dla Miasta Leszna 
i wieloma innymi 
wyróŜnieniami. Całe swoje dorosłe Ŝycie poświęciła pracy dla 
lotnictwa sportowego, pełniąc 
funkcję instruktora, a takŜe Szefa Wyszkolenia Centralnej Szkoły 
Szybowcowej AP w Lesznie. Do 
dnia dzisiejszego czynnie zaangaŜowana jest w lotnictwie 
sportowym. 
W latach 1959 – 1976 latała w barwach Aeroklubu Poznańskiego, 
gdzie pobiła swoje pierwsze 
szybowcowe rekordy Polski i świata. Od kilku lat jest członkiem 
Klubu Seniorów Lotnictwa 
Aeroklubu Poznańskiego. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia – 19.03.2010r.”. 

19.03.2010 7/XVII/2010 
Uchwała Nr 144/7/XVII/2010 – „ Na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 4 
Statutu AP – Zarząd Aeroklubu 
Polskiego składa wniosek do XXVII Walnego Zgromadzenia 
Delegatów Aeroklubu Polskiego o 
przyjęcie rekomendowanego „Regulaminu Obrad Walnego 
Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu 
Polskiego” o treści jak niŜej: 
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„REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW 
AEROKLUBU POLSKIEGO 
§ 1 
Niniejszy regulamin jest uzupełnieniem zasad wynikających ze 
Statutu Aeroklubu Polskiego, 
określonych w § 13,14 i 16 Statutu Aeroklubu Polskiego. 
§ 2 
1. Walne Zgromadzenie moŜe być Zwyczajne lub Nadzwyczajne, przy 
czym o rodzaju Walnego 
Zgromadzenia decyduje uchwała Zarządu Aeroklubu Polskiego 
zwołująca dane Zgromadzenie. W 
przypadku braku określenia rodzaju Walnego Zgromadzenia 
przyjmuje się, Ŝe zwołane 
Zgromadzenie jest Zwyczajne, z zastrzeŜeniem ust. 2. 
2. JeŜeli uchwała Zarządu Aeroklubu Polskiego wynika z wniosku 
Komisji Rewizyjnej Aeroklubu 
Polskiego lub 1/3 ogólnej liczby zarządów aeroklubów regionalnych, 
określenie rodzaju Walnego 
Zgromadzenia uwzględnia treść złoŜonego wniosku. 
3. Walne Zgromadzenie Zwyczajne uprawnione jest do decydowania 
we wszelkich sprawach, które 
naleŜą do zakresu działania Aeroklubu Polskiego, a które mieszczą 
się w zakresie przyjętego 
przez Zgromadzenie porządku obrad. 
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatruje sprawy, które 
stanowiły cel jego zwołania oraz 
podejmuje w tym zakresie uchwały. 
§ 3 
1. Walne Zgromadzenie Zwyczajne (sprawozdawcze) jest 
zwoływane co najmniej raz na dwa lata, 
przed końcem pierwszego kwartału. 
2. Przedmiotem obrad w/w zgromadzenia jest w szczególności: 
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności 
Aeroklubu Polskiego, 
b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z 
kontroli działalności 
Aeroklubu Polskiego, 
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c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Sądu 
KoleŜeńskiego, 
d) rozpatrzenie wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu 
KoleŜeńskiego, przedłoŜonych 
Walnemu Zgromadzeniu. 
§ 4 
1. Walne Zgromadzenie Zwyczajne (sprawozdawczo-wyborcze) jest 
zwoływane nie rzadziej niŜ 
raz na cztery lata, przed upływem kadencji władz Aeroklubu. 
2. Przedmiotem obrad w/w Zgromadzenia jest w szczególności: 
a) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Aeroklubu 
Polskiego w trakcie kadencji 
Zarządu, 
b) rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 
trakcie kadencji oraz 
zapoznanie się z wnioskiem o udzielenie ustępującemu Zarządowi 
absolutorium, 
c) rozpatrzenie sprawozdania z działalności Sądu KoleŜeńskiego w 
trakcie kadencji, 
d) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium 
ustępującemu Zarządowi Aeroklubu, 
e) dokonanie wyboru nowych władz Aeroklubu Polskiego, 
f) rozpatrzenie wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu 
KoleŜeńskiego, przedłoŜonych 
Walnemu Zgromadzeniu. 
§ 5 
1. JeŜeli Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane częściej, 
niŜ w terminach określonych w 
§ 3 i § 4, przedmiot jego obrad moŜe obejmować zarówno sprawy 
sprawozdawcze, jak i 
wyborcze. 
§ 6 
1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą 
być takŜe inne sprawy oprócz 
określonych w § 3 - 5, w szczególności: 
a) uchwalanie głównych kierunków i programów działalności 
Aeroklubu Polskiego, 
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b) uchwalanie zmian statutowych, 
c) ustalanie wysokości składki członkowskiej w wysokości uiszczanej 
na rzecz Aeroklubu 
Polskiego oraz sposobu przekazywania części składki przez aeroklub 
regionalny do 
Aeroklubu Polskiego. 
2. Porządek obrad ustala Zarząd Aeroklubu, uwzględniając takŜe 
konieczność rozpoznania 
wniosków przekazanych Walnemu Zgromadzeniu przez Komisję 
Rewizyjną lub Sąd KoleŜeński 
oraz rozpoznanie wniosków i odwołań złoŜonych przez aerokluby 
regionalne oraz członków 
Aeroklubu w terminie określonym w § 15 ust. 2 p. 7 Statutu AP. 
§ 7 
1. Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd, który zawiadamia pisemnie 
aerokluby regionalne, podając 
termin, miejsce oraz porządek obrad, co najmniej na 60 dni przed 
terminem Zgromadzenia. 
2. Do zawiadomienia załącza się dokumenty niezbędne dla 
stwierdzenia prawidłowości wybrania 
delegatów (zgłoszenia aeroklubów regionalnych obejmujące podanie 
stan liczebności członków 
danego Aeroklubu oraz zgłoszenie wybranych delegatów). 
3. Wybór delegatów w Aeroklubie Regionalnym powinien nastąpić w 
terminie określonym w uchwale 
Zarządu. 
4. Na podstawie zgłoszeń Aeroklubów Regionalnych, o których 
mowa w ust. 2 Zarząd przygotowuje 
listę obecności delegatów wybranych w Aeroklubach Regionalnych, 
uprawnionych do wzięcia 
udziału w Walnym Zgromadzeniu, z uwzględnieniem zasad 
określonych w § 14 Statutu AP. 
5. Lista obecności, o której mowa w ust. 4 wraz ze zgłoszeniami, o 
których mowa w ust. 2 
przekazywana jest Prezydium Walnego Zgromadzenia i stanowi 
podstawę stwierdzenia 
prawomocności obrad oraz ilości osób uprawnionych do głosowania. 
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6. Za uprawnionych do głosowania uwaŜa się Delegatów aeroklubów 
regionalnych wybranych 
zgodnie ze Statutem AP oraz uchwałą Zarządu AP o zwołaniu danego 
Zgromadzenia. Podstawą 
uznania prawidłowości wyboru Delegata jest zgłoszenie Delegata 
zaopatrzone w pieczęć danego 
Aeroklubu Regionalnego. 
7. Delegaci uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia 
Delegatów AP osobiście. 
§ 8 
Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Aeroklubu Polskiego, 
lub osoba przez niego 
upowaŜniona. Następnie Walne Zgromadzenie wybiera spośród 
osób zgłoszonych z sali 
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Głosowanie jest jawne. 
Przewodniczącym zostaje osoba, 
która otrzyma największą liczbę głosów. 
§ 9 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, lub z jego upowaŜnienia 
Zastępca Przewodniczącego, 
kieruje obradami Walnego Zgromadzenia, a w szczególności: 
1. czuwa nad realizacją porządku obrad, 
2. udziela głosu osobom uprawnionym, 
3. kieruje przebiegiem dyskusji, 
4. odpowiada za prawidłowość sporządzanej dokumentacji. 
Od decyzji Przewodniczącego moŜna odwołać się do Prezydium 
Walnego Zgromadzenia. 
§ 10 
1. Nad prawidłowością obrad Walnego Zgromadzenia czuwa 
Prezydium Walnego Zgromadzenia w 
składzie: Przewodniczący, dwóch Zastępców Przewodniczącego, 
dwóch Protokolantów Walnego 
Zgromadzenia. 
2. Członków Prezydium wybiera Walne Zgromadzenie spośród 
kandydatów zgłoszonych z sali na 
poszczególne stanowiska. Głosowanie jest jawne. Do składu 
Prezydium wchodzą osoby, które 
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otrzymają największą liczbę głosów. 
3. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia bądź członkiem 
Prezydium moŜe zostać wyłącznie 
delegat uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu. 
§ 11 
1. Do zadań Zastępców Przewodniczącego naleŜy: 
a. prowadzenie obrad z upowaŜnienia Przewodniczącego, 
b. przyjmowanie zgłoszeń na kandydatów do władz Aeroklubu i 
sporządzanie listy kandydatów 
na członków tych władz, 
2. Do zadań Protokolantów naleŜy prawidłowe prowadzenie 
protokołu obrad. Protokół ten powinien 
zawierać: 
a) zwięzłe przedstawienie przebiegu obrad, w tym dyskusji, 
b) podanie wyników przeprowadzonych głosowań, 
c) treść podjętych uchwał wraz z poprawną ich numeracją, 
d) podpisy Przewodniczącego oraz Protokolantów. 
§ 12 
1. Do kompetencji Prezydium naleŜy równieŜ stwierdzenie, w formie 
odrębnego protokółu, 
prawomocności obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów. W 
protokole stwierdza się, jaka jest 
ilość osób uprawnionych do głosowania, ustalona na moment 
rozpoczęcia Zgromadzenia 
(quorum), w tym liczba osób uprawnionych (delegatów) obecnych w 
momencie rozpoczęcia 
obrad. 
2. Walne zgromadzenie moŜe podejmować uchwały do czasu, gdy 
ilość osób obecnych przy 
podjęciu uchwały jest większa od połowy ilości osób uprawnionych 
do głosowania, ustalonej 
zgodnie z ust. 1. 
3. W przypadku, gdy w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia dojdzie 
do zwiększenia liczby osób 
uprawnionych do głosowania (quorum) w wyniku przybycia 
delegatów po rozpoczęciu obrad, 
Prezydium informuje o tym Walne Zgromadzenie i Komisję 



- 152 - 

Skrutacyjną, podając nową ilość osób 
uprawnionych do głosowania (quorum). 
§ 13 
Po ukonstytuowaniu się Prezydium oraz stwierdzeniu 
prawomocności Walnego Zgromadzenia, Walne 
Zgromadzenie Delegatów wybiera spośród uprawnionych 
delegatów, w głosowaniu jawnym, określone 
niŜej komisje. Do składu danej komisji wchodzą te osoby, które 
otrzymają największą liczbę głosów. 
Walne Zgromadzenie powołuje Komisje: 
1. 3-osobowa Komisja Skrutacyjna, której zadaniem jest techniczny 
nadzór nad prowadzonymi 
głosowaniami i przekazywanie wyników głosowań Prezydium, a 
takŜe prowadzenie głosowań 
tajnych, 
2. 3-osobowa Komisja Odwoławcza, której zadaniem jest 
przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu 
propozycji załatwienia odwołań zgłoszonych przez członków 
Aeroklubu oraz aerokluby regionalne 
na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, 
3. 5-osobowa Komisja Uchwał i Wniosków, której zadaniem jest: 
a. Przygotowanie projektów uchwał na podstawie wniosków 
przekazanych Walnemu 
Zgromadzeniu przez Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Sąd KoleŜeński, 
a takŜe na podstawie 
wniosków zgłoszonych przez członków Aeroklubu oraz aerokluby 
regionalne na 14 dni przed 
terminem Walnego Zgromadzenia 
b. Przygotowanie projektów uchwał i wniosków w sprawach ujętych 
w porządku obrad, a nie 
będących przedmiotem uchwał lub wniosków, o których mowa w 
punkcie a), 
c. Przygotowanie projektów uchwał i wniosków w sprawach 
przekazanych Komisji do ponownego 
przygotowania przez Walne Zgromadzenie, 
d. Przygotowanie, w formie odrębnego protokółu, uchwał podjętych 
przez Walne Zgromadzenie 
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Delegatów. 
4. 5-osobowa Komisja Statutowa, której zadaniem jest 
przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu 
projektów uchwał dotyczących zmian do statutu Aeroklubu 
Polskiego oraz przygotowanie, w 
formie odrębnego protokółu, uchwał o zmianie statutu, podjętych 
przez Walne Zgromadzenie 
Delegatów. 
§ 14 
1. Po dokonaniu wyborów, o których mowa w §8- §13, 
Przewodniczący odczytuje porządek obrad 
Walnego Zgromadzenia przygotowany przez Zarząd Aeroklubu 
Polskiego. 
2. Walne Zgromadzenie moŜe zmienić kolejność spraw w porządku 
przygotowanym przez Zarząd 
Aeroklubu Polskiego. 
3. Uzupełnienie porządku obrad w zakresie wykraczającym poza 
sprawy określone w § 3, § 4 i § 6 
ust. 2, obejmujące wnioski delegatów zgłoszone w trakcie dyskusji 
nad porządkiem obrad, moŜe 
nastąpić za zgodą większości 2/3 obecnych delegatów. 
4. W przypadku Zgromadzenia Nadzwyczajnego nie dopuszcza się 
uzupełnienia porządku obrad o 
sprawy, które nie stanowią celu jego zwołania, określonego uchwałą 
Zarządu. 
5. Walne zgromadzenie moŜe podejmować uchwały jedynie w 
sprawach objętych porządkiem obrad. 
Ograniczenie niniejsze nie dotyczy uchwał ustalających program 
działalności Aeroklubu oraz 
uchwał porządkowych. 
§ 15 
1. Uprawnionym do głosowania, jak i zaproszonym gościom 
przysługuje prawo do zabrania głosu w 
dyskusji. Zgłoszenie do dyskusji następuje poprzez wypełnienie karty 
– zgłoszenia i doręczenie jej 
do Prezydium Walnego Zgromadzenia Delegatów. 
2. Kolejność wypowiedzi ustala Przewodniczący, z preferencja dla 
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Delegatów. 
3. Czas wystąpienia w dyskusji moŜe być przez Prowadzącego obrady 
ograniczony (jednak nie 
mniej niŜ 5 min.). Występujący posiadają prawo do jednorazowej 
repliki, której czas jest 
ograniczony do 3 minut. 
4. Na wniosek Przewodniczącego Prezydium moŜe zakończyć 
dyskusję w sprawie danego punktu 
porządku obrad. 
5. Uczestnicy obrad mogą zgłaszać swoje wystąpienia i uwagi na 
piśmie do Prezydium Walnego 
Zgromadzenia Delegatów, które zostaną załączone do protokółu 
obrad. 
§ 16 
1. Dla podjęcia uchwały wymagana jest bezwzględna większość 
oddanych głosów w obecności co 
najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. 
2. Uchwały w sprawie zmian statut wymagają większością 2/3 
głosów w obecności co najmniej 2/3 
ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. 
3. W sprawach proceduralnych, nie ujętych w niniejszym 
regulaminie, decydują delegaci w 
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 
§ 17 
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym. 
2. W głosowaniu tajnym podejmuje się jedynie uchwały w sprawach: 
a) wniosku – wotum nieufności, wotum zaufania 
b) wniosków o odwołanie władz Aeroklubu, 
c) wyborów do władz Aeroklubu, 
d) udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi, 
e) w innych sprawach, w których tajne głosowanie uchwali Walne 
Zgromadzenie. 
3. Głosowanie tajne prowadzi Komisja Skrutacyjna, z 
uwzględnieniem zasad określonych przez 
Prezydium Walnego Zgromadzenia. 
§ 18 
1. Po kaŜdym głosowaniu Komisja Skrutacyjna stwierdza jego 
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prawidłowość i podaje do wiadomości 
Prezydium wyniki głosowania. 
2. Prezydium podaje do informacji Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Delegatów: 
a. ilość głosujących z podaniem informacji o wymaganym qourum, 
b. ilość głosów oddanych za, przeciw i wstrzymujących się, 
c. wynik głosowania. 
PowyŜsze dane zamieszcza się w protokołach. 
§ 19 
1. Przed wyborami władz Aeroklubu Polskiego Walne Zgromadzenie 
ustala liczbę osób 
wchodzących w skład kaŜdego organu, chyba Ŝe wynika ona ze 
Statutu AP. 
2. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom 
zwyczajnym i honorowym Aeroklubu 
Polskiego z wyjątkiem delegatów małoletnich do 16 roku Ŝycia. 
3. Czynne prawo wyborcze oraz prawo zgłaszania kandydatów do 
władz Aeroklubu Polskiego, 
przysługuje wyłącznie delegatom na Walne Zgromadzenie. 
4. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Zastępca Przewodniczącego, 
który zapytuje kandydata o zgodę 
na kandydowanie lub przyjmuje pisemną zgodę na kandydowanie. 
5. Nie wolno kandydować do dwóch władz jednocześnie. Członkowie 
wybierani do władz Aeroklubu 
Polskiego nie mogą być jednocześnie członkami innych władz tego 
samego szczebla. Do Komisji 
Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego mogą kandydować jedynie osoby nie 
będące pracownikami 
Aeroklubu Polskiego i nie pełniące innych funkcji społecznych we 
władzach tego samego 
szczebla. 
6. Prezydium Walnego Zgromadzenia ustala termin przyjmowania 
zgłoszeń, a następnie ogłasza 
listy kandydatów do władz Aeroklubu Polskiego w alfabetycznej 
kolejności zgłoszeń. Listy te nie 
mogą być uzupełniane, chyba, Ŝe umieszczone na niej osoby 
zrezygnują z kandydowania. 
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Kandydaci mogą zrezygnować z kandydowania w kaŜdej fazie 
wyborów. 
7. Lista, o której mowa w ust. 6 - za pośrednictwem Komisji 
Skrutacyjnej - zostaje opatrzona 
pieczęcią Aeroklubu Polskiego i wręczona kaŜdemu z obecnych 
uprawnionych do głosowania. 
§ 20 
1. Głosowanie odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku „TAK”, przy 
głosowaniu na nazwiska tych 
kandydatów, na których się głosuje. 
2. Głosy na większą liczbę kandydatów niŜ ustalona dla kaŜdej 
władzy Aeroklubu Polskiego liczbę 
członków, są niewaŜne. 
§ 21 
1. Za wybranych uwaŜa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno 
największą ilość głosów 
stosownie do liczby członków kaŜdej z wybieranych władz Aeroklubu 
Polskiego. 
2. W przypadku równej ilości głosów oddanych na kandydatów 
znajdujących się na ostatnim miejscu 
mandatowym, przeprowadza się dodatkowe głosowanie między 
nimi. 
§ 22 
1. Po zakończeniu obrad Przewodniczący wraz z członkami 
Prezydium kompletują dokumentację 
obrad Walnego Zgromadzenia tj.: 
a) protokół obrad, 
b) protokół Komisji Skrutacyjnej, wraz z załącznikami (karty głosów), 
c) protokół Komisji Uchwał i Wniosków, 
d) protokół Komisji Statutowej, 
e) dokumenty przedłoŜone Walnemu Zgromadzeniu, w tym 
sprawozdania władz sporządzone w 
formie pisemnej. 
§ 23 
Niezwłocznie po jej sporządzeniu, dokumentację Walnego 
Zgromadzenia Przewodniczący przekazuje 
Prezesowi Aeroklubu Polskiego”. 
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Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia - 19.03.2010r. 

19.03.2010 7/XVII/2010 
Dot.: zmiany adresu siedziby Aeroklubu Polskiego. 
Uchwała Nr 145/7/XVII/2010 
w sprawie zmiany adresu siedziby Aeroklubu Polskiego 
Działając na podstawie § 17 w zw. z § 2 ust. 2 Statutu Aeroklubu 
Polskiego – Zarząd Aeroklubu 
Polskiego postanawia: 
§ 1 
Zmienić dotychczasowy adres siedziby Aeroklubu Polskiego („ul. 
Świętokrzyska 20 lok. 512 00-002 
Warszawa”) na następujący: 
„ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa”. 
§ 2 
1. W wykonaniu uchwały zostaną podjęte działania w celu 
wypowiedzenia umowy najmu 
dotychczasowej siedziby Aeroklubu Polskiego. 
2. Zmiana zostanie zgłoszona do KRS celem ujawnienia nowej 
siedziby Aeroklubu Polskiego. 
§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu AP. 
§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia - 19.03.2010r. 

    

19.03.2010 7/XVII/2010 
Dot.: określenie warunków zabezpieczenia przekazywanych 
nieruchomości przy wykonaniu uchwały 
nr 6 XXVI NWZDAP 
Uchwała Nr 146/7/XVII/2010 – „ Na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 4 
Statutu AP – Zarząd Aeroklubu 
Polskiego składa wniosek do XXVII Walnego Zgromadzenia 
Delegatów Aeroklubu Polskiego o 
podjęcie uchwały w przedmiocie określenia warunków 
zabezpieczenia przekazywanych 
nieruchomości przy wykonaniu uchwały nr 6 XXVII NWZDAP, o treści 
jak niŜej: 
„Uchwała nr ….. XXVII Walnego Zgromadzenia Delegatów 
Aeroklubu Polskiego. 
Działając na podstawie § 42 ust. 2 Statutu AP XXVII Walne 
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Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu 
Polskiego w przedmiocie określenia warunków zabezpieczenia 
przekazywanych nieruchomości przy 
wykonaniu uchwały nr 6 XXVII NWZDAP postanawia: 
W związku z Uchwałą nr 6 XXVI NWZDAP zobowiązującą Zarząd AP 
do dokonania czynności 
prawnych prowadzących do ujawnienia – jako właścicieli/ 
uŜytkowników wieczystych w KW 
nieruchomości, na których znajdują się lotniska – Aeroklubów 
Regionalnych, które uŜytkują je na 
podstawie protokołów przekazania – XXVII Walne Zgromadzenie 
Delegatów AP zobowiązuje Zarząd 
Aeroklubu Polskiego do wprowadzania odpowiednich zapisów do 
aktów notarialnych przy 
przenoszeniu prawa własności/uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości na Aerokluby Regionalne, z 
zachowaniem następujących zasad: 
1. zastrzeŜenie zgody Aeroklubu Polskiego na sprzedaŜ części lub 
całości nieruchomości (prawa 
własności/uŜytkowania wieczystego) osobie trzeciej, 
2. zastrzeŜenie zgody Aeroklubu Polskiego na ustanowienie udziału 
w nieruchomości (prawie 
własności/uŜytkowania wieczystego) na rzecz osoby trzeciej, 
3. wprowadzenie zasady, Ŝe w przypadkach, o których mowa w ust. 
1 i 2 Aeroklub Polski otrzymuje 
od Aeroklubu Regionalnego 20 % uzyskanej ceny sprzedaŜy, 
4. zastrzeŜenie zgody Aeroklubu Polskiego na przeniesienie 
własności części lub całości 
nieruchomości (prawa własności/uŜytkowania wieczystego) na rzecz 
osoby trzeciej, innej niŜ 
sprzedaŜ (wkład do spółki, majątek fundacji, nieodpłatne 
przekazanie, darowizna, itd.), 
5. zabezpieczenie wykonania zobowiązań Aeroklubu Regionalnego 
kary umowne, zabezpieczone 
poddaniem się egzekucji w akcie notarialnym 
6. Procedura wyraŜenia zgody przez Aeroklub Polski zostaje 
określona następująco: 
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a. Wniosek o wyraŜenie zgody składa do Zarządu Aeroklubu 
Polskiego Zarząd Aeroklubu 
Regionalnego, załączając uchwałę Walnego Zgromadzenia 
wymaganą Statutem, 
b. Brak stanowiska Zarządu Aeroklubu w terminie 90 dni od daty 
wpływu wniosku wraz z 
uchwałą uwaŜa się za wyraŜenie zgody, 
c. Odmowa wyraŜenia zgody przez Zarząd Aeroklubu Polskiego 
wymaga pisemnego 
uzasadnienia. Zarząd Aeroklubu Regionalnego moŜe odwołać się od 
tej decyzji do 
najbliŜszego Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu 
Polskiego. Decyzja Walnego 
Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego jest ostateczna. 
Uchwałą wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia - 19.03.2010r i ma 
zastosowanie takŜe do wniosków 

złoŜonych przed jej wejściem w Ŝycie.” 

19.03.2010 7/XVII/2010 
Dot.: zmiany statutowe w zakresie dotyczącym organu 
uprawnionego do zatwierdzania sprawozdania 
finansowego Aeroklubu Polskiego 
Uchwała Nr 147/7/XVII/2010 – „ Na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 4 
Statutu AP – Zarząd Aeroklubu 
Polskiego składa wniosek do XXVII Walnego Zgromadzenia 
Delegatów Aeroklubu Polskiego o 
podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do Statutu AP zmian w 
zakresie dotyczącym organu 
uprawnionego do zatwierdzania sprawozdania finansowego 
Aeroklubu Polskiego, o treści jak niŜej: 
„Uchwała nr ….. XXVII Walnego Zgromadzenia Delegatów 
Aeroklubu Polskiego. 
Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 6 Statutu AP XXVII Walne 
Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu 
Polskiego wprowadza do Statutu AP następujące zmiany w zakresie 
dotyczącym organu 
uprawnionego do zatwierdzania sprawozdania finansowego: 
I. W § 15 ust. 2 dodaje się punkt 4a w brzmieniu: 
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„zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Aeroklubu 
Polskiego” 
II. W § 17 ust.2 punkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„ zatwierdzanie preliminarza budŜetowego Aeroklubu Polskiego” 
III. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i dotyczy równieŜ 
zatwierdzenia sprawozdań 
finansowych (bilansów) za lata 2002-2009” 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia - 19.03.2010r. 

19.03.2010 7/XVII/2010 
Uchwała Nr 148/7/XVII/2010 – „ Na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 4 
Statutu AP – Zarząd Aeroklubu 
Polskiego składa wniosek do XXVII Walnego Zgromadzenia 
Delegatów Aeroklubu Polskiego o 
podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Komisji Statutowej, o 
treści jak niŜej: 
„Uchwała nr ….. XXVII Walnego Zgromadzenia Delegatów 
Aeroklubu Polskiego. 
Działając na podstawie § 15 ust. 2 punkt 1 Statutu AP XXVII Walne 
Zgromadzenie Delegatów 
Aeroklubu Polskiego w przedmiocie powołania stałej Komisji 
Statutowej postanawia: 
W związku z koniecznością przygotowywania zmian w Statucie 
Aeroklubu Polskiego Walne 
Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego zobowiązuje Zarząd 
Aeroklubu Polskiego do 
powołania stałej Komisji Statutowej, która będzie proponować i 
przygotowywać zmiany do Statutu 
Aeroklubu Polskiego i przedstawiać je Walnemu Zgromadzenie 
Delegatów Aeroklubu Polskiego” 

Uchwałą wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia - 19.03.2010r. 

    

19.03.2010 7/XVII/2010 
Uchwała Nr 149/7/XVII/2010 – „ Na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 4 
Statutu AP – Zarząd Aeroklubu 
Polskiego składa wniosek do XXVII Walnego Zgromadzenia 
Delegatów Aeroklubu Polskiego o 
podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości składek 
członkowskich od członków 
zwyczajnych i wspierających Aeroklubu Polskiego w części uiszczanej 
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na rzecz AP, o treści jak niŜej: 
„Uchwała nr ….. XXVII Walnego Zgromadzenia Delegatów 
Aeroklubu Polskiego. 
Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt.9 Statutu AP XXVII Walne 
Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu 
Polskiego w przedmiocie ustalenia wysokości składek członkowskich 
od członków zwyczajnych i 
wspierających Aeroklubu Polskiego postanawia: 
I. Określa się wysokość części składki członkowskiej uiszczanej na 
rzecz Aeroklubu Polskiego w 
wysokości: 
a. 20 zł miesięcznie od członka zwyczajnego 
b. 10 zł miesięcznie od członka wspierającego. 
II. Przekazującym składki są aerokluby regionalne. Płatność składek 
następuje miesięcznie, z dołu 
do 10 dnia miesiąca następnego, na zasadach określonych odrębną 
uchwałą (uchwała nr 4 XXVI 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia). 
III. Członkowie zwyczajni i wspierający Aeroklubu Polskiego, którzy 
nie ukończyli 16 roku Ŝycia są 
zwolnieni z obowiązku części składki członkowskiej uiszczanej na 
rzecz Aeroklubu Polskiego. 
IV. Członkowie zwyczajni i wspierających Aeroklubu Polskiego, którzy 
są członkami Klubu Seniora 
Lotnictwa są zwolnieni z obowiązku części składki członkowskiej 
uiszczanej na rzecz Aeroklubu 
Polskiego. 
V. Członkowie zwyczajni i wspierający Aeroklubu Polskiego, będący 
uczniami lub studentami 
(niepracujący), którzy nie ukończyli 25 roku Ŝycia płacą 50% ww. 
części składki członkowskiej 
uiszczanej na rzecz Aeroklubu Polskiego. 
VI. Uchyla się Uchwałę Nr 6 XXV Walnego Zgromadzenia Delegatów, 
z zastrzeŜeniem punktu VIII 
niniejszej uchwały. 
VII. Uchyla się Uchwałę Nr 3 i 7 XXVI Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Delegatów, z 



- 162 - 

zastrzeŜeniem punktu IX niniejszej uchwały 
VIII. Składki członkowskie w części uiszczanej na rzecz Aeroklubu 
Polskiego za rok 2009 pobierane 
są na zasadach wynikających z uchwały Nr 6 XXV Walnego 
Zgromadzenia Delegatów. 
IX. Składki członkowskie w części uiszczanej na rzecz Aeroklubu 
Polskiego za rok 2010 pobierane 
są na zasadach wynikających z niniejszej uchwały. Uchylenie uchwał, 
o których mowa w punkcie 
VII niniejszej uchwały nie zwalnia z uiszczenia składek za okres od 
01.01.2010 r. do dnia 
podjęcia niniejszej uchwały. 
X. Uchwała obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 
czerwca 2011 roku, jednak termin 
ten moŜe zostać przedłuŜony przez Uchwałę Walnego Zgromadzenia 
Delegatów Aeroklubu 
Polskiego”. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia - 19.03.2010r.” 

19.03.2010 7/XVII/2010 
Dot.: umowy dzierŜawy z Miastem Jelenia Góra 
Uchwała Nr 150/7/XVII/2010 
w sprawie umowy dzierŜawy z Miastem Jelenia Góra 
Działając na podstawie § 17 ust. 1 w zw. z § 42 ust. 2 Statutu 
Aeroklubu Polskiego – Zarząd 
Aeroklubu Polskiego postanawia: 
Po zapoznaniu się z pismem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 
22.02.2010 r. oraz informacją 
przekazaną przez przedstawicieli Aeroklubu Jeleniogórskiego Zarząd 
Aeroklubu Polskiego uchwala, 
co następuje: 
§ 1 
Do końca marca 2010 r. wystąpić do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry 
o wyraŜenie zgody na 
bezpłatne uŜyczenie na rzecz Aeroklubu Jeleniogórskiego 
nieruchomości uŜytkowanej na podstawie 
umowy dzierŜawy z dnia 11 lipca 1986r. 
§ 2 
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Zobowiązać SGAP do podpisania umowy bezpłatnego uŜyczenia 
nieruchomości, na warunkach 
uzgodnionych pomiędzy Aeroklubem Jeleniogórskim i Prezydentem 
Miasta Jeleniej Góry. 
§ 3 
NiezaleŜnie od podjęcia działań, o których mowa w par. 1 i 2, podjąć 
niezwłoczne działania w celu 
przekazania Aeroklubowi Jeleniogórskiemu praw i obowiązków 
wynikających z umowy dzierŜawy z 
dnia 11 lipca 1986r. 
§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu AP. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia - 19.03.2010r.”. 

19.03.2010 7/XVII/2010 
Uchwała Nr 151/7/XVII/2010 
w sprawie zmiany pkt. 3 Załącznika do Uchwały Nr 82/20/XVII/2009 
z dnia 03.11.2009 r. 
Działając na podstawie § 17 ust. 1 w zw. z § 42 ust. 2 Statutu 
Aeroklubu Polskiego – Zarząd 
Aeroklubu Polskiego postanawia: 
§ 1 
Zmienić brzmienie punktu 3 Załącznika do uchwały Nr 
82/20/XVII/2009 z dnia 03.11.2009 r. poprzez 
nadanie mu brzmienia: 
UpowaŜnienie obejmuje równieŜ prawo do zawierania umów najmu 
i dzierŜawy, z zastrzeŜeniem Ŝe, 
dochody z tego tytułu będą wydawane na zasadach uzgodnionych 
pomiędzy stronami. 
§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia - 19.03.2010r. 

    

19.03.2010 7/XVII/2010 
Dot.: stawki za godzinę lotu sprzętu lotniczego, własności Aeroklubu 
Polskiego w ramach umów na 
jego uŜytkowanie przez aerokluby regionalne 
Uchwała Nr 152/7/XVII/2010 – „Zarządu Aeroklubu Polskiego, po 
zapoznaniu się z wnioskiem o 
ustalenie stawek za godzinę lotu sprzętu lotniczego, własności 
Aeroklubu Polskiego w ramach umów 
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na jego uŜytkowanie przez aerokluby regionalne, postanawia 
wprowadzić na 2010 rok, niŜej 
wymienione stawki za kaŜdą godzinę lotu – zuŜyty resurs, jako 
podstawę opłat za faktycznie 
wykonany nalot – zuŜyty resurs – w umowach na uŜytkowanie 
lotniczego sprzętu własności Aeroklubu 
Polskiego przez aerokluby regionalne „AR” : 
1. Samoloty uŜytkowane przez „AR” według kosztu technicznego : 
w 2010 r. 
· An-2P, T, TP, TD, i TPD - 420,- zł./h - 438,- zł./h 
· PZL-104 WILGA 35A - 222,- zł./h - 228,- zł./h 
· Z-42M i Z-142 - 222,- zł./h - 228,- zł./h 
· PZL-101 „G” i JAK-12A i M - 192,- zł./h - 198,- zł./h 
· CESSNA 150, 152, (samoloty kadry) - 150,- zł./h - 156,- zł./h 
· CESSNA 185A - 210,- zł./h - 216,- zł./h 
· Z-50LA i LS - 324,- zł./h - 336,- zł./h 
· EXTRA 300L i EA-300L (samolot kadry) - 360,- zł./h - 372,- zł./h 
jako kosztów netto, plus podatek VAT. 
W umowach na uŜytkowanie, zawieranych z aeroklubami 
regionalnymi, obowiązują opłaty 
ryczałtowe : 
· 8.380,- zł., jednorazowa opłata (netto), w ramach której bez 
dodatkowych opłat jest do 
wykorzystania 10 h nalotu samolotu An-2T, TD, P, TP i TPD ; 
· 7.560,- zł., jednorazowa opłata (netto), w ramach której bez 
dodatkowych opłat jest do 
wykorzystania 20 h nalotu samolotu PZL-104 WILGA 35A i Z-142 ; 
· 6.960,- zł., jednorazowa opłata (netto), w ramach której bez 
dodatkowych opłat jest do 
wykorzystania 20 h nalotu samolotu PZL-104 GAWRON i JAK-12A i M 
; 
2. Szybowce uŜytkowane przez „AR” według stanu technicznego : 
W umowach na uŜytkowanie, zawieranych z aeroklubami 
regionalnymi, obowiązują opłaty 
ryczałtowe : 
· 1.664,- zł., rocznie (netto), za uŜytkowanie szybowca własności 
Aeroklubu Polskiego, 
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niezaleŜnie od wielkości wykorzystanego nalotu – zuŜytego resursu. 
Aeroklub Polski w 
ramach opłaty finansuje koszty przeglądu 1000 h w odniesieniu do 
godzin wylatanych w 
okresie od 01 stycznia 2006 roku. 
Zryczałtowane opłaty za uŜytkowanie sprzętu lotniczego własności 
Aeroklubu Polskiego, przez pilotów 
kadry w czasie treningu i na zawodach (mistrzostwach) nie dotyczą 
statków powietrznych 
przydzielonych komisjom specjalnościowym. 
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu AP. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 
01.01.2010 roku”. 

19.03.2010 7/XVII/2010 
Dot.: stawki za godzinę lotu samolotu / szybowca w ramach usług na 
rzecz MON, LFOC i innych 
kontrahentów 
Uchwała Nr 153/7/XVII/ 2010 – „Zarządu Aeroklubu Polskiego, po 
zapoznaniu się z wnioskiem o 
ustalenie stawek za godzinę lotu samolotu / szybowca w ramach 
usług na rzecz MON, LFOC i innych 
kontrahentów, postanawia wprowadzić na 2010 rok niŜej 
wymienione stawki za godzinę lotu – zuŜyty 
resurs samolotu / szybowca, jako kosztu eksploatacyjnego do 
rozliczeń zadań zleconych – 
świadczonych usług, będącego podstawą opłat równowartości w 
lotach za faktycznie wykonany nalot 
– zuŜyty resurs. 
1. Samoloty, według kosztu eksploatacyjnego (bez paliwa) - 
2009 2010 
· An-2P, T, TP, TD, i TPD - 768,- zł/h 798,- zł/h 
· PZL-104 WILGA 35A - 552,- „ 576,- zł/h 
· Z-42M i Z-142 - 576,- „ 600,- zł/h 
· PZL-101 „G” i JAK-12A i M - 504,- „ 522,- zł/h 
· PZL-110 i 150 KOLIBER - 516,- „ 534,- zł/h 
· Z-526 F i 526AFS - 588,- „ 600,- zł/h 
· CESSNA 150 i 152 - 354,- „ 366,- zł/h 
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· CESSNA 172 i 185A - 465,- „ 486,- zł/h 
· EXTRA 300L i EA-300L - 660,- „ 684,- zł/h 
2. Szybowce typu, według kosztu eksploatacyjnego : 
· SZD-9bis BOCIAN 1E - 42,- zł/h 45,- zł/h 
· SZD-50.3 PUCHACZ i PUCHATEK - 57,- „ 60,- zł/h 
3. Wyciągarka szybowcowa : - 108,- zł/h 114,- zł/h 
jako kosztów netto, plus podatek VAT. 
Ustalenia ujmują minimalny koszt jednej godziny lotu podczas 
szkolenia personelu lotniczego 
LFOC, udziału w treningach i ćwiczeniach OC, a takŜe podczas 
realizacji zadań w systemie 
ratowniczo – gaśniczym. 
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu AP. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 
01.01.2010 r.”. 

19.03.2010 7/XVII/2010 
Uchwała Nr 154/7/XVII/2010 – "W odpowiedzi na oczekiwanie 
członków Komisji Specjalnościowych 
Aeroklubu Polskiego, wyraŜone w trakcie spotkania w dniu 5 marca 
2010r., Zarząd Aeroklubu 
Polskiego zobowiązuje Sekretarza Generalnego AP do powołania w 
terminie do 31 marca 2010 r. 
Komisji, której zadaniem powinno być opracowanie projektu 
transparentnego Regulaminu 
określającego zasady podziału dotacji z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki i przedłoŜenia projektu tego 
Regulaminu w terminie do 30 listopada 2010 do Zarządu Aeroklubu 
Polskiego w celu jego 
zatwierdzenia. 
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu AP. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia - 12.03.2010r.". 

    

19.03.2010 7/XVII/2010 
Uchwała Nr 155/7/XVII/2010 
w sprawie podania się Zarządu Aeroklubu Polskiego do dymisji 
„Zarząd Aeroklubu Polskiego z dniem 27.03.2010 roku podaje się do 
dymisji. 
Uzasadnienie: 
W trakcie trwania kadencji (od 15 marca 2009) z funkcji członka 
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Zarządu Aeroklubu Polskiego 
zrezygnowały trzy osoby – Wojciech Lesiuk, Piotr Haberland i 
Wojciech Krupa. Zarząd wyczerpał 
statutowe moŜliwości uzupełnienia składu wybierając dwóch 
członków. Rezygnację równieŜ 
zapowiedział Prezes Aeroklubu Polskiego Pan Jerzy Makula. W 
świetle powyŜszego Zarząd 
Aeroklubu Polskiego postanowił podać się do dymisji celem 
umoŜliwienia wyboru nowego składu 

Zarządu Aeroklubu Polskiego”. 

25.03.2010 8/XVII/2010 
Uchwała Nr 156/8/XVII/2010 – "W zwiazku z planowanym 
przyjeciem przez XXVII WZD AP uchwał w 
sprawie usamodzielnienia Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu 
Polskiego w Lesznie, zgodnie z 
koncepcja opracowana przez Komisje ds. opracowania projektu 
zmian statutu Aeroklubu Polskiego w 
zakresie nadania osobowosci prawnej CSSzyb. AP w Lesznie oraz 
GSSzyb. AP _ar, Zarzad 
Aeroklubu Polskiego rekomenduje Pana  Stefana  Grysa jako 
swojego przedstawiciela do 
projektowanej Rady CSSzyb. AP w Lesznie. 
Wykonanie uchwały powierza sie Sekretarzowi Generalnemu AP. 

Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjecia - 25.03.2010r.". 

    

25.03.2010 8/XVII/2010 
Uchwała Nr 157/8/XVII/2010 – "W zwiazku z planowanym 
przyjeciem przez XXVII WZD AP uchwał w 
sprawie usamodzielnienia Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu 
Polskiego w Lesznie, zgodnie z 
koncepcja opracowana przez Komisje ds. opracowania projektu 
zmian statutu Aeroklubu Polskiego w 
zakresie nadania osobowosci prawnej CSSzyb. AP w Lesznie oraz 
GSSzyb. AP _ar, Zarzad 
Aeroklubu Polskiego rekomenduje Pana Stanisława Malinowskiego 
jako swojego przedstawiciela do 
projektowanej Rady CSSzyb. AP w Lesznie. 
Wykonanie uchwały powierza sie Sekretarzowi Generalnemu AP. 

Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjecia - 25.03.2010r.". 
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25.03.2010 8/XVII/2010 
Uchwała Nr 158/8/XVII/2010 – "W zwiazku z planowanym 
przyjeciem przez XXVII WZD AP uchwał w 
sprawie usamodzielnienia Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu 
Polskiego _ar, zgodnie z 
koncepcja opracowana przez Komisje ds. opracowania projektu 
zmian statutu Aeroklubu Polskiego w 
zakresie nadania osobowosci prawnej CSSzyb. AP w Lesznie oraz 
GSSzyb. AP _ar, Zarzad 
Aeroklubu Polskiego rekomenduje Pana Marcina  Prusaczyka jako 
swojego przedstawiciela do 
projektowanej Rady GSSzyb. AP _AR. 
Wykonanie uchwały powierza sie Sekretarzowi Generalnemu AP. 

Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjecia - 25.03.2010r.". 

    

25.03.2010 8/XVII/2010 
Uchwała Nr 159/8/XVII/2010 – "W zwiazku z planowanym 
przyjeciem przez XXVII WZD AP uchwał w 
sprawie usamodzielnienia Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu 
Polskiego _ar, zgodnie z 
koncepcja opracowana przez Komisje ds. opracowania projektu 
zmian statutu Aeroklubu Polskiego w 
zakresie nadania osobowosci prawnej CSSzyb. AP w Lesznie oraz 
GSSzyb. AP _ar, Zarzad 
Aeroklubu Polskiego rekomenduje Pana  Tadeusza  Kmiecia jako 
swojego przedstawiciela do 
projektowanej Rady GSSzyb. AP _AR. 
Wykonanie uchwały powierza sie Sekretarzowi Generalnemu AP. 

Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjecia - 25.03.2010r.". 

    

25.03.2010 8/XVII/2010 
Uchwała Nr 160/8/XVII/2010  
ZARZADU AEROKLUBU POLSKIEGO  
W sprawie przyjecia sprawozdan finansowych za lata 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006, 207 i 2008 
„Na podstawie ustawy o rachunkowosci (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z 
pózn. zmianami) oraz § 17 
ust.2 pkt. 4 Statutu Aeroklubu Polskiego - Zarzad Aeroklubu 
Polskiego postanawia przyjac 
sprawozdania finansowe za lata 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 
i 2008 składajace sie z bilansu i 
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rachunku wyników, przedło_one przez Sekretarza Generalnego AP i 
Główna Ksiegowa AP. 

Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjecia – 25.03.2010r.”. 

25.03.2010 8/XVII/2010 
Uchwała Nr 161/8/XVII/2010  
ZARZADU AEROKLUBU POLSKIEGO  
W sprawie skierowania do zbadania sprawozdania finansowego za 
2009 rok 
„Na podstawie ustawy o rachunkowosci (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z 
pózn. zmianami) oraz § 17 
ust.2 pkt. 4 Statutu Aeroklubu Polskiego - Zarzad Aeroklubu 
Polskiego postanawia skierowac do 
zbadania przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za rok 
2009 składajace sie z bilansu i 
rachunku wyników, przedło_one przez Sekretarza Generalnego AP i 
Główna Ksiegowa AP. 

Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjecia – 25.03.2010r.”. 

    

Posiedzenie Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 28 marca 2010r. w Warszawie (Protokół Nr 1/XVIII/2010) 

28.03.2010 1/XVIII/2010 Dot.: ukonstytuowanie się Zarządu AP. 
 
Uchwała Nr 1/1/XVIII/2010 – „W wyniku głosowania 
przeprowadzonego zgodnie z § 11 ust. 5 Statutu AP, wybrany w dniu 
27 marca 2010r. przez XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów 
Aeroklubu Polskiego Zarząd Aeroklubu Polskiego ukonstytuował się 
następująco: 

1. Prezes Aeroklubu Polskiego  - Włodzimierz Skalik 
2. Wiceprezes Aeroklubu Polskiego - Marcin Prusaczyk 
3. Skarbnik Aeroklubu Polskiego  - Andrzej Siembida 
4. Sekretarz Zarządu i Prezydium Zarządu AP - Wiktor 

Wyszywacz 
5. Członek Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego - Jacek 

Dankowski 
6. Członek Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego - Paweł 

Świerczyński  
7. Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego  - Stanisław Haczyński 
8. Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego - gen. bryg. Ryszard 

Prezes AP Zarząd AP 28.03.2010 
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Hać 
9. Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego - Michał Lewczuk 
10. Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego - Jarosław Szołtysek 
11. Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego - Stanisław Szpera 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 28.03.2010r.”. 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 02 kwietnia 2010r. (Protokół Nr 2/XVIII/2010) 

02.04.2010 2/XVIII/2010 Dot.: ukonstytuowanie się Zarządu AP. 
 
Uchwała Nr 2/2/XVIII/2010 – „W związku z Uchwałą Nr 
1/1/XVIII/2010 z dnia 28.03.2010r. podjętą w oparciu o stare 
przepisy § 19 ust. 1 Statutu AP, na wniosek Prezesa Aeroklubu 
Polskiego – Zarząd Aeroklubu Polskiego, w głosowaniu 
przeprowadzonym zgodnie z § 11 ust. 5 Statutu AP w oparciu o § 8 
Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium 
Zarządu Aeroklubu Polskiego, postanawia co następuje: 
 

§ 1. 
Anuluje się Uchwałę Nr 1/1/XVIII/2010 z dnia 28 marca 2010r. 

 
§ 2. 

Zarząd Aeroklubu Polskiego XVIII kadencji, wybrany w dniu 27 marca 
2010r. przez XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu 
Polskiego, na podstawie § 19 ust. 1 Statutu AP przyjętego przez XXV 
Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego w dniu 15 
marca 2009r., ukonstytuował się następująco: 

1. Prezes Aeroklubu Polskiego  - Włodzimierz Skalik 
2. Wiceprezes Aeroklubu Polskiego - gen. bryg. Ryszard 

Hać 
3. Wiceprezes Aeroklubu Polskiego - Marcin Prusaczyk 
4. Skarbnik Aeroklubu Polskiego  - Andrzej Siembida 
5. Sekretarz Zarządu i Prezydium Zarządu AP - Wiktor 

Wyszywacz 
6. Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego - Jacek Dankowski 
7. Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego  - Stanisław Haczyński 
8. Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego - Michał Lewczuk 

Prezes AP Zarząd AP 

 

02.04.2010 zrealizowa
na 
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9. Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego - Jarosław Szołtysek 
10. Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego - Stanisław Szpera 
11. Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego - Paweł Świerczyński 

§ 3. 
Spośród uczestniczących w głosowaniu w drodze korespondencyjnej 
11 członków Zarządu Aeroklubu Polskiego, za przyjęciem tej uchwały 
głosowało 11, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 02.04.2010r.”. 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 07 kwietnia 2010r. (Protokół Nr 3/XVIII/2010) 

07.04.2010 3/XVIII/2010 Dot.: zmian w tekście „Regulaminu eksploatacji szybowców 
depozytowych, będących własnością Aeroklubu Polskiego, 
pozostających w dyspozycji Komisji Szybowcowej AP” 
 
Uchwała Nr 3/3/XVIII/2010 – „Na wniosek Komisji Szybowcowej AP 
- Zarząd Aeroklubu Polskiego po zapoznaniu się z propozycją zmian 
w tekście „Regulaminu eksploatacji szybowców depozytowych, 
będących własnością Aeroklubu Polskiego, pozostających w 
dyspozycji Komisji Szybowcowej AP” przyjętego Uchwałą Nr 
154/8/XVI/2006 z dnia 09.05.2006 r., ze zmianami wprowadzonymi 
Uchwałą Nr 331/10/XVI/2008 z dnia 15.04.2008r., zatwierdza 
proponowane zmiany w całości. 
Znowelizowany Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 07.04.2010r.”. 
 
Za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Komisja 
Szybowcowa AP 

Sekretarz 
Generalny AP 

bez 
terminu 

zrealizowa
na 

07.04.2010 3/XVIII/2010 Dot.: zmian w tekście „Umowy przekazania w czasowe użytkowanie 
szybowca depozytowego będącego własnością Aeroklubu Polskiego, 
pozostającego w dyspozycji eksploatacyjnej Komisji Szybowcowej 
AP” 
 
Uchwała Nr 4/3/XVIII/2010 – „Na wniosek Komisji Szybowcowej AP 
- Zarząd Aeroklubu Polskiego po zapoznaniu się z propozycją zmian 

Komisja 
Szybowcowa AP 

Sekretarz 
Generalny AP 

bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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w tekście „Umowy przekazania w czasowe użytkowanie szybowca 
depozytowego będącego własnością Aeroklubu Polskiego, 
pozostającego w dyspozycji eksploatacyjnej Komisji Szybowcowej 
AP” przyjętej Uchwałą Nr 154/8/XVI/2006 z dnia 09.05.2006 r., ze 
zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 331/10/XVI/2008 z dnia 
15.04.2008r. i uchwałą Nr 393/26/XVI/2008 z dnia 16.12.2008r., 
zatwierdza proponowane zmiany w całości. 
Znowelizowana Umowa stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 07.04.2010r.”. 
 
Za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

07.04.2010 3/XVIII/2010 Dot.: zmian w tekście „Regulaminu eksploatacji depozytowych 
szybowców reprezentacyjnych, będących własnością Aeroklubu 
Polskiego” 
 
Uchwała Nr 5/3/XVIII/2010 – „Na wniosek Komisji Szybowcowej AP 
- Zarząd Aeroklubu Polskiego po zapoznaniu się z propozycją zmian 
w tekście „Regulaminu eksploatacji depozytowych szybowców 
reprezentacyjnych, będących własnością Aeroklubu Polskiego” 
przyjętego Uchwałą Nr 154/8/XVI/2006 z dnia 09.05.2006 r., ze 
zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 331/10/XVI/2008 z dnia 
15.04. 2008r. i uchwałą Nr 417/2/XVI/2009 z dn. 03.02.2009r., 
zatwierdza proponowane zmiany w całości. 
Znowelizowany Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 07.04.2010r.”. 
 
Za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Komisja 
Szybowcowa AP 

Sekretarz 
Generalny AP 

bez 
terminu 

zrealizowa
na 

Posiedzenie Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 18 kwietnia 2010r. w Warszawie (Protokół Nr 4/XVIII/2010) 

18.04.2010 4/XVIII/2010 Dot.: zatwierdzenie zmian Regulaminu Organizacyjnego Działalności 
Zarządu i Prezydium Zarządu AP 

Uchwała Nr 6/4/XVIII/2010 Zarządu Aeroklubu Polskiego 
z dnia 18 kwietnia 2010r. 

Zarząd AP Zarząd AP bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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dotycząca przyjęcia zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

Działalności 
Zarządu i Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego oraz Załączniku 

Nr 1 
 

Na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 14 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd 
Aeroklubu Polskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 
Zatwierdza się poniższe zmiany w Regulaminie Organizacyjnym 
Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego 
zatwierdzonym Uchwałą Zarządu AP Nr 37/6/XVII/2009 z dn. 
19.06.2009r. ze zmianami zatwierdzonymi Uchwałą Nr 
88/23/XVIII/2009 z dn. 01.12.2009r.:  
 
§ 1 ust. 4 Zatwierdzanie preliminarza budżetowego AP. skreśla się i 

bilansu rocznego AP z wyjątkiem budżetów i bilansów 
aeroklubów regionalnych. 

§ 1 ust. 5 Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania 
majątku AP z wyłączeniem majątku aeroklubów 
regionalnych dodaje się „i szkół lotniczych” 

§ 1 ust. 13 skreśla się  Tworzenie i rozwiązywanie centralnych szkół 
lotniczych, nadawanie im regulaminów.  

§ 1 ust. 14 Zatwierdzanie regulaminów: Zarządu, Biura dodaje się 
„Zarządu” i komisji specjalnościowych dodaje się „AP”. 

§ 1 ust.15 Powoływanie i rozwiązywanie komisji specjalnościowych 
działających przy ZAP dodaje się „oraz określanie ich 
regulaminów działania i kompetencji”. 

§ 1 ust. 19 Stwierdzanie utraty praw członkowskich w przypadkach 
określonych w  skreśla się § 9. Statucie AP. 

§ 2 ust. 3 dodaje się drugie zdanie: „W obradach uczestniczy 
delegowany członek Komisji Rewizyjnej AP”. 

§ 2 ust. 4 pkt. 4.2 słowo „wiceprezesów” z małej litery 
§ 2 ust. 4 pkt. 4.3 słowo „sekretarza” z małej litery  
§ 2 ust. 5 pkt. 5.2 nadaje się brzmienie: zawierania umowy z biegłym 

rewidentem wybranym przez Komisję Rewizyjną 
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AP, celem badania rocznego sprawozdania 
finansowego AP 

§ 2 ust. 6 Sekretarz Generalny AP, skreśla się jeżeli nie jest z wyboru 
członkiem ZAP, uczestniczy w posiedzeniach Prezydium z 
głosem doradczym. 

§ 5 ust. 4 zmienia się „pięć” na „siedem” 
§ 6 ust. 4 nadaje się brzmienie: Podczas posiedzeń powinni być 

obecni zaproszeni pracownicy AP. 
§ 8 preambuła nadaje się brzmienie: Procedura podejmowania 

uchwał i decyzji w drodze 
korespondencji w tym 
elektronicznie może być 
stosowana przez ZAP lub 
Prezydium ZAP. 

§ 8 ust. 2 skreśla się ust. 2.1 i 2.2  
§ 8 ust. 3 pkt. 3.1 nadaje się brzmienie: Sekretarz wysyła projekt 

uchwały do każdego z członków Zarządu Aeroklubu 
Polskiego; członkowie ZAP elektronicznie lub 
telefonicznie wymieniają poglądy prowadząc 
dyskusję dotyczącą wniosku, ustalają ostateczną 
formę uchwały, którą wnioskodawca zgłasza 
sekretarzowi ZAP; 

§ 8 ust. 3 pkt. 3.2 nadaje się brzmienie: Sekretarz ZAP ogłasza 
głosowanie. Nieprzekraczalny termin zajęcia 
stanowiska – oddania głosu przez członków ZAP, 
minimum 72 godziny od wysłania 
powiadomienia przez e-mail lub SMS; 

§ 8 ust. 3 pkt. 3.2 otrzymuje numer 3.3 
§ 8 ust. 3 pkt. 3.3 otrzymuje numer 3.4 
§ 8 ust. 3 pkt. 3.4 otrzymuje numer 3.5 
§ 8 ust. 3 pkt. 3.5 otrzymuje numer 3.6 
§ 8 ust. 3 pkt. 3.6 otrzymuje numer 3.7 
§ 8 ust. 3 pkt. 3.8 otrzymuje numer 3.9 

§ 2 
Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i 
Prezydium ZAP „Zakresy działania, uprawnienia i kompetencje osób 
funkcyjnych i członków ZAP” otrzymuje następujące brzmienie: 
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1. Prezes ZAP - Włodzimierz Skalik 
Reprezentowanie AP wobec władz państwowych i 

samorządowych oraz organizacji krajowych i 
międzynarodowych 

Współpraca z Ministerstwem Sportu 
Kierowanie pracami ZAP, w tym zwoływanie posiedzeń oraz 

ustalanie projektu porządku posiedzeń ZAP i Prezydium ZAP 
Bieżąca współpraca z Sekretarzem Generalnym AP, nadzór nad 

organizacją pracy BZAP 
Określenie i nadzór nad realizacją strategii ZAP 

 
2. Wiceprezes ZAP - gen. bryg. Ryszard Hać 

Współpraca AP z Ministerstwem Obrony Narodowej i 
Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 
3. Wiceprezes ZAP - Marcin Prusaczyk 

Monitorowanie stanu realizacji zadań podjętych przez ZAP 
Komunikacja zewnętrzna, promocja, pozyskiwanie sponsorów 

 
4. Skarbnik ZAP - Andrzej Siembida 

Nadzór nad sprawami finansowymi AP 
Planowanie finansowej działalności AP i nadzór nad realizacją 

budżetu 
Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji finansowo-księgowej 

AP 
Pozyskiwanie funduszy z programów pomocowych 
 

5. Sekretarz ZAP - Wiktor Wyszywacz 
Nadzór nad przygotowaniem dokumentów na posiedzenia ZAP 

oraz głosowania korespondencyjne 
Nadzór nad dokumentacją prac WZDAP i ZAP 
Komunikacja wewnętrzna z AR, upowszechnianie dobrych 

praktyk 
 

6. Członek ZAP - Jacek Dankowski 
Problematyka dostępu do przestrzeni powietrznej 
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7. Członek ZAP - Stanisław Haczyński 
Nadzór nad GOBLL 
Zagospodarowanie kamienic we Wrocławiu 
Nadzór nad nieruchomościami AP 
Sprawy statutowe AP, przekształcenie w związek stowarzyszeń 
 

8. Członek ZAP - Michał Lewczuk  
Nadzór nad szkołami lotniczymi AP 
 

9. Członek ZAP - Jarosław Szołtysek 
Nadzór nad zarządzaniem lotniskami 
 

10. Członek ZAP - Stanisław Szpera 
Nadzór nad działalnością sportową AP 
Przejęcie nadzoru nad lotnictwem ultralekkim 
 

11. Członek ZAP - Paweł Świerczyński 

 Rozwijanie współpracy z ULC. Problematyka techniki 
lotniczej 

 Nadzór nad szkoleniem lotniczym i bezpieczeństwem lotów 

 Popularyzacja lotnictwa 
§ 3 

Pozostałe przepisy Regulaminu Organizacyjnego Działalności 
Zarządu i Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego nie ulegają 
zmianie. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18 kwietnia 2010r. 

§ 5 
Wykonanie postanowień niniejszej uchwały, Zarząd Aeroklubu 
Polskiego powierza Sekretarzowi Generalnemu Aeroklubu 
Polskiego”. 

Za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0 

18.04.2010 4/XVIII/2010 Dot.: przesunięcie decyzji w sprawie podpisania umowy z biegłym 
rewidentem 
 

Zarząd AP Zarząd AP bez 
terminu 

zrealizowa
na 



- 177 - 

Uchwała Nr 7/4/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego z 
powodu czasowej nieobecności osoby odpowiedzialnej za księgi 
rachunkowe Aeroklubu Polskiego decyzję w sprawie podpisania 
umowy z biegłym rewidentem przesuwa na następne swoje 
posiedzenie. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.04.2010r.”. 

Za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0 

18.04.2010 4/XVIII/2010 Dot.: przyjęcie tekstu jednolitego Statutu AP 

Uchwała Nr 8/4/XVIII/2010 Zarządu Aeroklubu Polskiego 
z dnia 18 kwietnia 2010r. 

 
„Zarząd Aeroklubu Polskiego na podstawie § 44 Statutu Aeroklubu 
Polskiego przyjmuje tekst jednolity Statutu Aeroklubu Polskiego ze 
zmianami przyjętymi uchwałami nr 5, 9 i 10 XXVII Walnego 
Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującego w 
dniach 27 i 28 marca 2010r. w Warszawie, w następującym 
brzmieniu: 
 

STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO 
przyjęty na  XXVII Walnym Zgromadzeniu Delegatów  

Aeroklubu Polskiego  
obradującym w dniach 27 – 28 marca 2010r. w Warszawie. 

 
Polskie lotnictwo sportowe, skupione w Aeroklubie, od zarania jest 
trwałym elementem historii i kultury narodu. 
Dzięki zaangażowaniu społeczności lotniczej, dla której lotnictwo 
stało się pasją życia i służby, działalność Aeroklubu zdobyła wysokie 
uznanie w kraju i na arenie międzynarodowej. 
Aeroklub Polski, organizacja społeczna, spadkobierca pięknych 
tradycji wielu lotniczych pokoleń Polaków, pragnie wzbogacić te 
tradycje o nowe wartości. 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne. 

 
§  1.1.  Aeroklub Polski jest stowarzyszeniem i posiada osobowość 

XXVII WZDAP Zarząd AP 30 dni od 
uchwalenia 

zniany 
statutu AP 

zrealizowa
na 
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prawną. 
 2. W kontaktach międzynarodowych Aeroklub Polski obok 

nazwy polskiej, używa nazwy w języku angielskim „Aero Club 
of Poland”.  

§ 2.1. Terenem działania Aeroklubu Polskiego jest obszar 
Rzeczypospolitej Polskiej, a dla właściwego realizowania 
swych celów Aeroklub może także prowadzić działalność 
poza jej granicami.  

 
  2. Siedzibą władz Aeroklubu Polskiego jest miasto stołeczne 

Warszawa. 
  3.  Nazwa Aeroklubu Polskiego jest prawnie zastrzeżona. 
 

§ 3.1. Aeroklub Polski samodzielnie określa swoje cele, programy 
działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty 
wewnętrzne określające jego działalność. Zasady regulujące 
sposób realizacji przez aerokluby regionalne i szkoły lotnicze 
zadań zleconych Aeroklubowi Polskiemu – określa Zarząd 
Aeroklubu Polskiego. 

2.  Aeroklub Polski ma emblemat, flagę i proporzec oraz używa 
pieczęci, ubiorów i odznak organizacyjnych. 

3.  Aeroklub Polski jest w kraju i za granicą jedynym 
reprezentantem działającym w zakresie sportów lotniczych. 

4. Aeroklub Polski może posiadać status organizacji pożytku 
publicznego. 

5. Aeroklub Polski realizuje swoje cele przy pomocy aeroklubów 
regionalnych i szkół lotniczych, a także współdziała z 
organizacjami o zbieżnych do swoich celach. 

6. Aeroklub Polski opiera swoją działalność na pracy społecznej 
członków. 

7. Do prowadzenia swoich spraw Aeroklub Polski może 
zatrudniać pracowników. 

 
§ 4.1. Aeroklub Polski jest neutralny pod względem politycznym, 

religijnym, etnicznym i rasowym. 
2. Aeroklub Polski może być członkiem krajowych i 

międzynarodowych organizacji o tych samych lub podobnych 
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założeniach programowych.  
3. Aeroklub Polski reprezentuje sporty lotnicze na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na forum organizacji 
międzynarodowych, a w szczególności Międzynarodowej 
Federacji Lotniczej (FAI).  

4. Aeroklub Polski działa w oparciu o niniejszy statut oraz 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

5. Aeroklub Polski prowadzi działalność w zakresie sportów 
lotniczych i ma status polskiego związku sportowego. 

 
ROZDZIAŁ 2 

Cele i sposoby ich realizacji. 
 
§ 5.1.  Aeroklub Polski ma następujące cele: 
 

1) organizacja i prowadzenie współzawodnictwa 
sportowego w poszczególnych dyscyplinach sportu 
lotniczego; 

2) przygotowanie kadry narodowej i reprezentantów 
Polski do uczestnictwa w międzynarodowym 
współzawodnictwie sportowym w zakresie sportów 
lotniczych; 

3) prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej 
i popularyzatorskiej w zakresie sportów lotniczych; 

4) reprezentowanie polskiego sportu lotniczego w 
międzynarodowych organizacjach sportowych oraz 
organizowanie udziału w międzynarodowym 
współzawodnictwie w sporcie lotniczym; 

5) przedstawianie propozycji składu kadry narodowej 
ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej i 
sportu; 

6) organizowanie szkoleń i przeprowadzanie egzaminów 
oraz doskonalenie zawodowe trenerów, a także 
szkolenie sędziów sportowych; 

7) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem 
licencji klubom sportowym, zawodnikom, trenerom i 
sędziom sportowym; 
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8) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach 
dotyczących danej dyscypliny  sportu, 
niezastrzeżonych w ustawie dla organów administracji 
rządowej lub innych podmiotów; 

9) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym 
dzieci i młodzieży, w zakresie sportów lotniczych; 

10) pielęgnowanie narodowych tradycji lotniczych, 
rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności lotniczych, 
pielęgnowanie polskości, jako czynnika rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

11) integracji poprzez lotnictwo osób niepełnosprawnych, 
promocji poprzez lotnictwo, zatrudnienia i aktywizacji 
zawodowej osób pozostających bez pracy i 
zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

12) prowadzenie oraz wspieranie inicjatyw szkolenia, 
edukacji, wychowania, krajoznawstwa oraz 
wypoczynku dzieci i młodzieży w szczególności w 
powiązaniu z lotnictwem i modelarstwem lotniczym; 

13) zatwierdzanie i ewidencjonowanie lotniczych 
wyczynów sportowych, w tym rekordów; 

14) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz 
obronności państwa, działanie na rzecz ratownictwa, 
ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof i klęsk 
żywiołowych;  

15) szkolenie i doskonalenie członków organizacji dla 
potrzeb lotnictwa wojskowego, transportu lotniczego, 
ratownictwa i służb państwowych w ramach 
organizacji szkolenia.  

 
2.  Swoje cele Aeroklub Polski realizuje w szczególności przez 

wykonywanie zadań w ramach działalności nieodpłatnej: 
 

1) koordynacji i wspierania działalności statutowej 
aeroklubów regionalnych, szkół lotniczych oraz 
poszczególnych członków; 

2) reprezentowanie interesów aeroklubów regionalnych, 
szkół lotniczych oraz poszczególnych członków wobec 
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władz instytucji krajowych i międzynarodowych; 
3) integracji środowiska lotniczego i sympatyków 

lotnictwa; 
4) ustalania regulaminów sportowych, powoływania 

sędziów i komisarzy sportowych; 
5) powoływania reprezentantów polskich sportów 

lotniczych na imprezy międzynarodowe oraz 
wszechstronnego przygotowania ich do udziału w tych 
imprezach; 

6) inspirowania i popierania postępu i twórczości 
technicznej, artystycznej, naukowej w dziedzinie 
lotnictwa; 

7) współdziałania z innymi stowarzyszeniami, 
organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą; 

8) udziału członków w naradach, zjazdach i 
konferencjach związanych z lotnictwem; 

9) współpracy z organami administracji cywilnej oraz 
jednostkami wojskowymi w sprawach będących 
przedmiotem działalności statutowej Aeroklubu 
Polskiego; 

10) występowanie do władz i instytucji popierając 
inicjatywy i wnioski aeroklubów regionalnych oraz 
szkół lotniczych, związanych z działalnością statutową 
Aeroklubu Polskiego; 

11) nadawania odznak honorowych, dyplomów i innych 
wyróżnień; 

12) inicjowania oraz opiniowania aktów prawnych 
mających wpływ na działalność statutową Aeroklubu 
Polskiego, w szczególności w zakresie sportów 
lotniczych i lotnictwa amatorskiego; 

13) upowszechniania wiedzy o lotnictwie, kultywowania 
tradycji lotniczych, kształtowania zasad etycznych 
wśród członków Aeroklubu Polskiego; 

14) pielęgnowania pamięci o zmarłych ludziach lotnictwa. 
 

3.  Swoje cele Aeroklub Polski realizuje w szczególności przez 
wykonywanie zadań w ramach działalności odpłatnej: 
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1) organizowania kursów teoretycznych i praktycznych w 

zakresie wszystkich specjalności lotniczych, 
pilotażowych i technicznych uprawianych w 
Aeroklubie; 

2) prowadzenia szkół pilotażu, wydających certyfikaty i 
uprawnienia inne niż zawodowe w ramach organizacji 
szkolenia;  

3) nadzoru nad działalnością lotniczą w zakresie sportów 
lotniczych i lotnictwa amatorskiego obejmującego 
wydawanie i cofanie uprawnień, rejestracji i 
dopuszczanie do eksploatacji sprzętu lotniczego, 
latającego i naziemnego, wydawanie instrukcji 
operacyjnych szkolenia lotniczego i technicznego (w 
powyższym zakresie Aeroklub Polski może również 
wykonywać czynności nadzoru państwowego na 
podstawie delegacji udzielonej przez władze                
lotnicze); 

4) organizowania zjazdów i konferencji związanych z 
uprawianiem sportów lotniczych; 

5) organizowania lotniczych imprez sportowych, 
zawodów oraz turystyki i rekreacji lotniczej; 

6) prowadzenia działalności wydawniczej i 
popularyzatorskiej; 

7) przyznawania licencji klubom sportowym, 
zawodnikom, trenerom i sędziom sportowym. 

 
§ 5a. Dla osiągnięcia celów i realizacji zadań Aeroklubu, Zarząd 

Aeroklubu Polskiego podejmuje uchwały i decyzje wiążące 
członków Aeroklubu Polskiego, inne organizacje działające w 
zakresie sportów lotniczych, zawodników, trenerów, 
instruktorów, sędziów i komisarzy sportowych oraz działaczy 
związanych z zakresem sportów lotniczych. 

 
ROZDZIAŁ 3 

Członkowie, ich prawa i obowiązki. 
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§ 6.1. Członkiem Aeroklubu Polskiego może być obywatel 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, posiadający 
pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony 
praw publicznych, a także osoba prawna. W miejscach, w 
których statut mówi o „członku aeroklubu regionalnego” 
należy przez to rozumieć członka Aeroklubu Polskiego, który 
został przyjęty w danym aeroklubie regionalnym. 
W powyższym rozumieniu można być członkiem zwyczajnym 
tylko jednego aeroklubu regionalnego. 

2. Małoletni w wieku 16 – 18 lat mogą należeć do 
stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa 
wyborczego z tym, że w składzie Zarządu Aeroklubu 
Polskiego i zarządów aeroklubów regionalnych większość 
muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności 
prawnych. 

 
3.  Małoletni poniżej 16 lat mogą za zgodą ustawowych 

przedstawicieli należeć do stowarzyszenia bez prawa 
głosowania na walnych zebraniach członków oraz bez 
korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do 
władz stowarzyszenia. 

4.  Jeżeli jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza 
wyłącznie małoletnich mogą oni wybierać i być wybierani do 
władz tej jednostki. 

5.  Członkowie Aeroklubu Polskiego dzielą się na: 
 

1) zwyczajnych; 
2) honorowych; 
3) wspierających; 
4) stowarzyszonych. 

 
6.  Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne pragnące 

czynnie realizować cele statutowe Aeroklubu Polskiego. 
7. Członkami honorowymi mogą zostać osoby fizyczne 

szczególnie zasłużone dla rozwoju lotnictwa i sportów 
lotniczych. 

8. Członkami wspierającymi mogą zostać osoby fizyczne lub 
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osoby prawne, które popierają działalność Aeroklubu 
Polskiego i zadeklarują świadczenia na rzecz Aeroklubu 
Polskiego. 

9. Członkami stowarzyszonymi mogą zostać osoby fizyczne, 
które zamierzają realizować cele Aeroklubu Polskiego bez 
obowiązku uiszczania składek członkowskich; członkowie 
stowarzyszeni nie posiadają czynnego i biernego prawa 
wyborczego do władz oraz prawa głosowania na walnych 
zgromadzeniach członków.  

10. Osoby nie będące obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i 
nie mające stałego miejsca zamieszkania na terytorium RP 
mogą być tylko członkami honorowymi lub wspierającymi 
Aeroklubu Polskiego. 

 
§ 7.1. Członkowie zwyczajni są przyjmowani decyzją zarządu 

aeroklubu regionalnego na podstawie wypełnionej deklaracji 
członkowskiej. Zarząd aeroklubu regionalnego może 
upoważnić prezydium zarządu do podejmowania decyzji w 
sprawie przyjmowania członków  zwyczajnych. 

2. Godność członka honorowego Aeroklubu Polskiego nadaje 
osobom fizycznym, za wybitną działalność w lotnictwie lub 
na rzecz Aeroklubu Polskiego, Walne Zgromadzenie 
Delegatów na wniosek Zarządu Aeroklubu Polskiego. Walne 
zgromadzenie aeroklubu regionalnego, na wniosek zarządu 
tego aeroklubu, może nadawać godność członka 
honorowego aeroklubu regionalnego. 

3. Członków wspierających przyjmuje i skreśla Zarząd Aeroklubu 
Polskiego oraz zarządy aeroklubów regionalnych. 

4.  Członków stowarzyszonych przyjmują i skreślają zarządy 
aeroklubów regionalnych. 

 
§ 8.1.  Członkowie zwyczajni są obowiązani: 
 

1) realizować cele Aeroklubu Polskiego; 
2) brać czynny udział w działalności aeroklubu 

regionalnego, w którym zostali przyjęci na członka 
zwyczajnego; 
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3) przestrzegać postanowień statutu, uchwał, zarządzeń 
władz aeroklubu oraz godnie reprezentować polskie 
lotnictwo sportowe; 

4) opłacać regularnie składki członkowskie. 
 

2.  Członkowie zwyczajni Aeroklubu Polskiego mają prawo: 
 

1) wybierać i być wybieranymi do władz: Aeroklubu 
Polskiego, aeroklubu regionalnego, w którym zostali 
przyjęci na członka zwyczajnego, oraz szkół lotniczych; 

2) korzystać z urządzeń i pomocy Aeroklubu Polskiego oraz 
uczestniczyć w krajowych i międzynarodowych 
imprezach lotniczych, zgodnie z regulaminem zasad 
uczestnictwa; 

3) nosić ubiór i odznaki organizacyjne; 
4) korzystać ze sprzętu i infrastruktury szkół lotniczych, na 

zasadach obowiązujących w danej szkole lotniczej. 
 

3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków 
zwyczajnych oraz są zwolnieni od opłacania składek 
członkowskich. 

4.  Członkowie wspierający mają obowiązek: 
 

1) propagować cele statutowe Aeroklubu Polskiego; 
2) regularnie opłacać składki członkowskie oraz 

wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń. 
 
5. Członkowie wspierający, będący osobami fizycznymi, mają 

prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem biernego i 
czynnego prawa wyborczego. 

6.  Zarząd aeroklubu regionalnego ma prawo ustalać dodatkowe 
prawa i związane z nimi obowiązki, dotyczące tylko członków 
tego aeroklubu. 

7.  Członkowie Aeroklubu Polskiego za aktywny udział w 
realizacji celów Aeroklubu Polskiego mogą być wyróżniani 
dyplomami uznania i odznakami honorowymi. Zasady 
wyróżniania oraz wzory odznak i wyróżnień ustala Zarząd 
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Aeroklubu Polskiego. 
8.  Członkowie Aeroklubu Polskiego, którzy działają na szkodę 

Stowarzyszenia bądź naruszają postanowienia statutu, 
podlegają karom organizacyjnym: 

 
1) upomnienia; 
2) nagany; 
3) zawieszenia w prawach członka na okres do dwóch lat; 
4) wykluczenia z Aeroklubu Polskiego. 

 
9.  O nałożeniu kar organizacyjnych określonych w ust.8. pkt.1 – 

3. decydują sądy koleżeńskie z inicjatywy własnej lub na 
wniosek zarządu aeroklubu regionalnego. O nałożeniu kary 
określonej w punkcie 4. decydują sądy koleżeńskie na 
wniosek zarządu aeroklubu regionalnego. Od decyzji sądu 
koleżeńskiego ukaranemu członkowi, jak również zarządowi 
aeroklubu, przysługuje prawo odwołania do Sądu 
Koleżeńskiego AP w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
decyzji. Odwołanie skierowane do Sądu Koleżeńskiego AP 
powinno być rozpatrzone w możliwie krótkim terminie, nie 
dłużej niż 90 dni. 

10.  Członkowie Aeroklubu Polskiego, naruszający przepisy i 
regulaminy sportowe podlegają karom sportowym 
ustalonym przez Zarząd Aeroklubu Polskiego. 

11. Członkowie Aeroklubu Polskiego są obowiązani do opłacania 
składki członkowskiej. Składka członkowska składa się z 
części uiszczanej na rzecz aeroklubu regionalnego i z części 
uiszczanej na rzecz Aeroklubu Polskiego. Wysokość części 
uiszczanej na rzecz Aeroklubu Polskiego określa Walne 
Zgromadzenie Delegatów. Część składki uiszczanej na rzecz 
Aeroklubu Polskiego opłacana jest za pośrednictwem 
aeroklubu regionalnego na zasadach określonych w uchwale 
Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego. 

 
§ 9.     Przynależność do Aeroklubu Polskiego ustaje w razie: 
 

1) śmierci członka; 



- 187 - 

2) dobrowolnego wystąpienia, o czym członek ma 
obowiązek zawiadomić pisemnie odpowiedni zarząd 
aeroklubu z trzydziestodniowym wyprzedzeniem; 

3) skreślenia z listy członków przez właściwy zarząd z 
powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą 
składki członkowskiej ponad 6 miesięcy; 

4) skreślenia z listy członków wspierających przez Zarząd 
Aeroklubu Polskiego lub zarząd aeroklubu regionalnego 
w razie nie wywiązywania się z zadeklarowanych 
świadczeń; 

5) skreślenie z listy członków stowarzyszonych przez 
zarządy aeroklubów regionalnych w razie nie 
realizowania celów Aeroklubu Polskiego; 

6) uprawomocnienia decyzji o wykluczeniu z Aeroklubu 
Polskiego; 

7) utraty praw publicznych. 
 

ROZDZIAŁ 4 
Zasady działania Aeroklubu Polskiego. 

 
§ 10.1.  Struktura organizacyjna Aeroklubu Polskiego obejmuje: 
 

1) władze Aeroklubu Polskiego; 
2) aerokluby regionalne, szkoły lotnicze i ich władze;  
3) kluby specjalnościowe. 

 
2.  Regulaminy klubów specjalnościowych uchwala Zarząd 

Aeroklubu Polskiego. 
3.  Aeroklub Polski może organizować jednostki pomocnicze 

służące realizacji jego zadań statutowych. 
 
§ 11.1. Wybory władz Aeroklubu Polskiego odbywają się w 

głosowaniu tajnym. 
2.  Kadencja władz Aeroklubu Polskiego trwa cztery lata. 
3. Członkowie wybierani do władz Aeroklubu Polskiego nie 

mogą być jednocześnie członkami innych władz Aeroklubu 
Polskiego.   
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4.  Członkami komisji rewizyjnej Aeroklubu Polskiego mogą być 
tylko osoby, nie będące pracownikami Aeroklubu 
Polskiego, aeroklubu regionalnego lub szkoły lotniczej. 

5. Uchwały władz Aeroklubu Polskiego podejmowane są 
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 
½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. 

6.  Uchwały w sprawie zmian statutu wymagają większości 2/3 
głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby osób 
uprawnionych do głosowania. 

7. Uchwały w sprawie wniosku o rozwiązanie Aeroklubu 
Polskiego wymagają większości ¾ głosów w obecności co 
najmniej 2/3 ogólnej liczby osób uprawnionych do 
głosowania. 

8. Uchwały podejmuje się w głosowaniu jawnym. Na żądanie 
większości uprawnionych do głosowania, podjęcie uchwały 
może odbywać się w głosowaniu tajnym. 

9.  Postanowienia ustępów 1 – 5. i 8. stosuje się odpowiednio 
do władz aeroklubu regionalnego oraz władz szkoły 
lotniczej z tym, że regulamin szkoły może wprowadzać 
bardziej wymagające kryteria odnośnie podejmowania 
uchwał przez władze szkoły lotniczej. 

 
ROZDZIAŁ 5 

Władze Aeroklubu Polskiego. 
 
§ 12.  Władzami Aeroklubu Polskiego są: 
 

1) Walne Zgromadzenie Delegatów; 
2) Zarząd Aeroklubu Polskiego; 
3) Komisja Rewizyjna Aeroklubu Polskiego; 
4) Sąd Koleżeński Aeroklubu Polskiego. 

 
A. Walne Zgromadzenie Delegatów. 

 
§ 13.1.  Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą 

Aeroklubu Polskiego. 
2. Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne lub 
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nadzwyczajne. 
3.  Walne Zgromadzenie Delegatów zwyczajne jest zwoływane 

nie rzadziej niż raz na rok. 
4.  Walne Zgromadzenie Delegatów nadzwyczajne odbywa się 

na wniosek: 
 

1) Zarządu Aeroklubu Polskiego; 
2) Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego; 
3) 1/3 ogólnej liczby zarządów aeroklubów regionalnych. 

 
5. Walne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane przez 

Zarząd Aeroklubu Polskiego, który pisemnie zawiadamia o 
tym aerokluby regionalne co najmniej na 60 dni przed 
terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów. 
Zawiadomienie powinno określać termin, miejsce i 
porządek obrad. 

6. Walne Zgromadzenie Delegatów nadzwyczajne powinno się 
odbywać najpóźniej w terminie 2 miesięcy od dnia 
złożenia wniosku o jego zwołanie. 

 
§ 14.  W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział: 
 

1) z głosem decydującym – delegaci wybrani w 
aeroklubach regionalnych; 

2) z głosem doradczym – członkowie Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Polskiego, 
nie będący delegatami oraz osoby zaproszone; 

3) delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów są 
wybierani w liczbie proporcjonalnej do liczby członków 
zwyczajnych i honorowych aeroklubów regionalnych w 
stosunku 1 delegat na 50 członków, 2 delegatów – od 51 
do 100 członków i 3 delegatów – powyżej 100 członków, 
oraz 4 delegatów powyżej 200 członków. 

 
§ 15.1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest uprawnione do 

decydowania o wszystkich sprawach, które należą do 
zakresu działania Aeroklubu Polskiego. 
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2.  Do Walnego Zgromadzenia Delegatów należy w 
szczególności: 
 

1) ustalanie głównych kierunków i programów 
działalności Aeroklubu Polskiego; 

2) wybór Prezesa Aeroklubu Polskiego; 
3) wybór członków Zarządu Aeroklubu Polskiego, Komisji 

Rewizyjnej oraz Sądu           Koleżeńskiego Aeroklubu 
Polskiego; 

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań 
finansowych wraz ze sprawozdaniem z działalności 
Aeroklubu Polskiego, wniosków przedstawionych 
przez Zarząd Aeroklubu Polskiego oraz udzielanie na 
wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium 
ustępującemu Zarządowi Aeroklubu Polskiego; 

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków 
Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu 
Polskiego; 

6) uchwalanie zmian statutowych; 
7) rozpatrywanie wniosków i odwołań zgłoszonych co 

najmniej na 14 dni przed             terminem Walnego 
Zgromadzenia Delegatów przez aerokluby regionalne  
oraz członków Aeroklubu Polskiego; 

8)    podjęcie uchwały w sprawie wniosku o rozwiązanie 
Aeroklubu Polskiego; 

9) ustalenie wysokości części składki członkowskiej 
uiszczanej na rzecz Aeroklubu Polskiego oraz sposobu 
przekazywania części składki przez aeroklub regionalny 
do Aeroklubu Polskiego; 

10) powoływanie i rozwiązywanie szkół lotniczych, 
uchwalanie regulaminów szkół, rozpatrywanie i 
zatwierdzanie rocznych sprawozdań rad szkół; 

11) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, 
użytkowania wieczystego (udziału w tych prawach) 
oraz ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych 
na nieruchomościach, użytkowaniu wieczystym 
(udziałach w tych prawach) szkół lotniczych. 
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§ 16.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów rozpatruje 

sprawy, które stanowiły cel jego zwołania oraz podejmuje w 
tym zakresie uchwały. 

 
B. Zarząd Aeroklubu Polskiego. 

 
§ 17.1.Zarząd Aeroklubu Polskiego jest najwyższą władzą Aeroklubu 

Polskiego w okresie między Walnymi Zgromadzeniami 
Delegatów i odpowiada za swoją działalność przed Walnym 
Zgromadzeniem Delegatów. 

   2.  Do Zarządu Aeroklubu Polskiego należy w szczególności: 
 

1) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia 
Delegatów; 

2) opracowywanie programów działalności Aeroklubu 
Polskiego; 

3) ustalanie zasad gospodarowania środkami 
materialnymi w jednostkach pomocniczych 
Aeroklubu Polskiego; 

4) zatwierdzanie preliminarza budżetowego; 
5) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i 

zbywania majątku Aeroklubu Polskiego, z 
wyłączeniem majątku aeroklubów regionalnych oraz 
szkół lotniczych; 

6) uzgadnianie wysokości i sposobu opłacania składek 
członkowskich dla członków wspierających 
przyjętych przez Zarząd Aeroklubu Polskiego;  

7) powoływanie i rozwiązywanie aeroklubów 
regionalnych, a także organizowanie i rozwiązywanie 
pomocniczych jednostek organizacyjnych Aeroklubu 
Polskiego. 

          Rozwiązanie aeroklubu regionalnego przez Zarząd 
Aeroklubu Polskiego może nastąpić tylko w 
przypadku braku możliwości statutowej podjęcia 
takiej uchwały przez walne zgromadzenie członków 
(delegatów) aeroklubu regionalnego; 
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8) wybór prezesa w przypadku zwolnienia stanowiska 
między Walnymi Zgromadzeniami Delegatów. 
Kadencja tak wybranego prezesa trwa do 
najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów; 

9) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw 
kultury fizycznej i sportu propozycji składu kadry 
narodowej w zakresie sportów lotniczych i 
lotniczego modelarstwa sportowego; 

10) nadawanie odznak honorowych, dyplomów i innych 
wyróżnień; 

11) rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej 
Aeroklubu Polskiego i informowanie tej komisji o ich 
realizacji; 

12) powoływanie i odwoływanie Sekretarza 
Generalnego Aeroklubu Polskiego oraz dyrektorów 
jednostek pomocniczych, a także ustalanie ich 
wynagrodzeń; 

13) skreślony; 
14) zatwierdzanie regulaminów Zarządu, Biura i komisji 

specjalnościowych; 
15) powoływanie i rozwiązywanie komisji 

specjalnościowych działających przy Zarządzie 
Aeroklubu Polskiego oraz określenie ich 
regulaminów działania i kompetencji; 

16) nadawanie, ewidencjonowanie i pozbawianie licencji 
klubom sportowym oraz związkom sportowym 
uczestniczącym w poszczególnych dyscyplinach 
sportu; 

17) określanie statusu zawodników chcących 
uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym, w 
tym także zawodników nie będących członkami 
Aeroklubu Polskiego; 

18) nadawanie, ewidencjonowanie i pozbawianie licencji 
zawodnikom, trenerom, komisarzom i sędziom 
sportowym; 

19) stwierdzanie utraty praw członkowskich w 
przypadkach określonych w § 9. 



- 193 - 

 
§ 18.1.  W skład Zarządu Aeroklubu Polskiego wchodzą: 
 

1)  Prezes; 
2)  osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie Delegatów 

spośród członków zwyczajnych i honorowych Aeroklubu 
Polskiego w liczbie określonej przez Walne 
Zgromadzenie Delegatów. 
 

2. W obradach Zarządu uczestniczą, z głosem doradczym, 
Sekretarz Generalny Aeroklubu Polskiego i przewodniczący 
komisji specjalnościowych, jeżeli nie są z wyboru 
członkami zarządu. 

3. Zarząd Aeroklubu Polskiego może dokooptować do swojego 
składu nowych członków na wakujące miejsca w liczbie nie 
większej niż 25% liczby wybranych członków. 

4. Posiedzenia Zarządu Aeroklubu Polskiego odbywają się w 
miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na trzy 
miesiące. 

 
§ 19.1.  Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego składa się z: 
 

1) Prezesa Aeroklubu Polskiego oraz osób wybranych 
przez Zarząd spośród swoich członków; 

2) dwóch wiceprezesów; 
3) sekretarza Zarządu i Prezydium; 
4) skarbnika. 

 
2. Sekretarz Generalny Aeroklubu Polskiego, jeżeli nie jest z 

wyboru członkiem Zarządu  Aeroklubu Polskiego, 
uczestniczy w posiedzeniach Prezydium z głosem 
doradczym. 

3. Prezydium działa w imieniu Zarządu Aeroklubu Polskiego w 
okresach między posiedzeniami Zarządu Aeroklubu 
Polskiego. 

4. Posiedzenia Prezydium zwołuje Prezes lub z jego 
upoważnienia wiceprezes w miarę potrzeby. 
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5.  Zadania Prezydium oraz zakres jego uprawnień ustala 
Zarząd Aeroklubu Polskiego. 

6. Zarząd Aeroklubu Polskiego ustala zakresy obowiązków 
Prezesa, członków Prezydium oraz Sekretarza 
Generalnego. 

 
§ 20.   Sekretarz Generalny może być pracownikiem Aeroklubu 

Polskiego i kieruje pracą Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego. 
 

§ 21.1.  Biuro Zarządu Aeroklubu Polskiego tworzy się z osób 
zatrudnionych w Aeroklubie  Polskim w celu realizacji 
uchwał Zarządu i Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego. 

2. Liczebność, strukturę i regulamin organizacyjny biura 
określa Zarząd Aeroklubu Polskiego. 

 
C. Komisja Rewizyjna Aeroklubu Polskiego. 

 
§ 22.1. Komisja Rewizyjna Aeroklubu Polskiego kontroluje całokształt 

działalności statutowej Aeroklubu Polskiego, w tym szkół 
lotniczych i odpowiada za swoją pracę przed Walnym 
Zgromadzeniem Delegatów. 

2.  Komisja Rewizyjna Aeroklubu Polskiego składa się z 9 
członków.  Komisja Rewizyjna Aeroklubu Polskiego 
wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, 
zastępcę przewodniczącego i sekretarza. 

3.  Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego 
odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz 
na sześć  miesięcy. 

4.  Do zadań Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego należy w 
szczególności: 

 
1) uchwalanie regulaminu działalności Komisji Rewizyjnej 

Aeroklubu Polskiego oraz komisji rewizyjnych 
aeroklubów regionalnych; 

2) przeprowadzanie co najmniej raz do roku kontroli 
całokształtu działalności statutowej Aeroklubu 
Polskiego oraz szkół lotniczych;  
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3) przedstawianie Zarządowi Aeroklubu Polskiego 
wniosków wynikających z ustaleń kontroli i żądanie 
usunięcia stwierdzonych uchybień; 

4) nadzorowanie działalności komisji rewizyjnych w 
aeroklubach regionalnych; 

5) występowanie z wnioskiem w sprawie udzielania 
absolutorium ustępującemu  Zarządowi Aeroklubu 
Polskiego; 

6) zwoływanie w trybie interwencyjnym nadzwyczajnych 
walnych zgromadzeń członków (delegatów) 
aeroklubów regionalnych; 

7) wybór biegłego rewidenta. 
 

5.  Komisja Rewizyjna Aeroklubu Polskiego może dokooptować 
do swojego składu nie więcej niż dwie osoby na miejsca 
zwolnione. 

6. Delegowany członek Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego 
uczestniczy w posiedzeniach Zarządu i Prezydium Zarządu 
Aeroklubu Polskiego oraz w posiedzeniach rad szkół. 

 
D. Sąd Koleżeński Aeroklubu Polskiego. 

 
§ 23.1.   Sąd Koleżeński Aeroklubu Polskiego składa się z 11 
członków. 

   2.  Sąd Koleżeński Aeroklubu Polskiego może dokooptować do 
swojego składu nie więcej niż 3 osoby na miejsca 
zwolnione. 

3. Sąd Koleżeński Aeroklubu Polskiego wybiera spośród swoich 
członków przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 
oraz sekretarza. 

 
§ 24.   Do Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Polskiego należy: 
 

1) w pierwszej instancji rozpatrywanie spraw w co najmniej 
trzyosobowych zespołach orzekających i orzekanie o 
odpowiedzialności organizacyjnej członków Aeroklubu 
Polskiego w związku z pełnieniem przez nich funkcji we 
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władzach Aeroklubu Polskiego oraz szkół lotniczych, a 
także rozpatrywanie sporów pomiędzy różnymi 
jednostkami Aeroklubu Polskiego; 

2) w drugiej instancji rozpatrywanie w co najmniej 
trzyosobowych zespołach orzekających, w zmienionym 
składzie, odwołań od orzeczeń sądów koleżeńskich 
aeroklubów regionalnych oraz od orzeczeń wydanych 
przez zespoły orzekające Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu 
Polskiego w pierwszej instancji. 

 
§ 25. Sąd Koleżeński Aeroklubu Polskiego jest najwyższą instancją 

wewnętrzną Aeroklubu Polskiego w sprawie wykładni 
statutu Aeroklubu Polskiego. 

 
§ 26.  Szczegółowe zasady działania sądów koleżeńskich oraz tryb 

postępowania przed sądami koleżeńskimi określa regulamin 
uchwalony przez Sąd Koleżeński Aeroklubu Polskiego. 

 
ROZDZIAŁ 6 

Aerokluby regionalne. 
 
§ 27.1. Aerokluby regionalne są podstawowymi jednostkami 

organizacyjnymi stowarzyszenia, realizują cele statutowe 
Aeroklubu Polskiego na terenie całego kraju jak i za granicą i 
mogą posiadać osobowość prawną. 
Aerokluby regionalne mogą prowadzić działalność 
gospodarczą oraz działalność rolniczą w celu pozyskania 
środków na działalność statutową. 

 
1a. Aeroklub regionalny posiadający co najmniej jedną sekcję 

specjalistyczną działającą w zakresie sportów lotniczych 
jest klubem sportowym i może podjąć współzawodnictwo 
sportowe po uzyskaniu licencji. 

 
2. Nazwę aeroklubu regionalnego ustala walne zgromadzenie 

(zgromadzenie delegatów) aeroklubu. 
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§ 28.   Władzami aeroklubu regionalnego są: 
 

1) walne zgromadzenie (zgromadzenie delegatów); 
2) zarząd; 
3) komisja rewizyjna; 
4) sąd koleżeński. 

 
Walne zgromadzenie aeroklubu regionalnego. 

 
§ 29. 1.  Walne zgromadzenie jest najwyższą władzą aeroklubu 

regionalnego. 
2.   Walne zgromadzenie może być zwyczajne lub 

nadzwyczajne. 
 
3.  Walne zgromadzenie zwyczajne sprawozdawcze jest 

zwoływane nie rzadziej niż raz na dwa lata, 
a sprawozdawczo-wyborcze raz na cztery lata. 

4.  Nadzwyczajne walne zgromadzenie jest zwoływane na 
wniosek: 

 
1) zarządu aeroklubu regionalnego; 
2) komisji rewizyjnej aeroklubu regionalnego; 
3) co najmniej1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych, 

zgłoszony na piśmie do zarządu aeroklubu 
regionalnego oraz na interwencyjne żądanie Komisji 
Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego. 

 
5.  Nadzwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć 

najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 
6. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, który pisemnie lub 

drogą elektroniczną zawiadamia o tym członków  
zwyczajnych, honorowych i wspierających, będących 
osobami fizycznymi podając termin, miejsce i porządek 
obrad co najmniej na 14 dni przed zgromadzeniem. 

7.   W aeroklubach regionalnych, których liczba członków 
przekracza 150 osób, zamiast walnych zgromadzeń mogą 
odbywać się zgromadzenia delegatów. Delegaci są  
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wówczas wybierani w liczbie proporcjonalnej do liczby 
członków zwyczajnych  i honorowych aeroklubu w 
stosunku 1 delegat na 5 członków. 
Kadencja delegatów ustaje z chwilą zakończenia obrad 
walnego zgromadzenia, na który zostali wybrani. 

8.  W walnym zgromadzeniu udział biorą, z głosem 
decydującym, członkowie zwyczajni, honorowi 
i wspierający będący osobami fizycznymi, którzy ukończyli 
16 lat, a także z głosem doradczym osoby zaproszone. W 
zgromadzeniu delegatów udział biorą, z głosem 
decydującym, delegaci członków, a z głosem doradczym – 
członkowie zarządu, komisji rewizyjnej i sądu 
koleżeńskiego, jeżeli nie są delegatami oraz osoby 
zaproszone. 

9.   Walne zgromadzenie jest prawomocne w pierwszym 
terminie w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby 
członków (delegatów), a w drugim terminie – bez względu 
na liczbę obecnych członków (delegatów). 

 
§ 30.  Do walnego zgromadzenia (zgromadzenia delegatów) należy w 

szczególności: 
 

1) ustalanie programów działalności aeroklubu 
regionalnego; 

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu 
aeroklubu regionalnego oraz sprawozdań i wniosków 
komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego; 

3) wybór członków zarządu, komisji rewizyjnej i sądu 
koleżeńskiego; 

4) ustalenie zasad oraz wybór delegatów na Walne 
Zgromadzenie Delegatów na kadencję nie dłuższą niż 2 
lata; 

5) udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi; 
6) rozpatrywanie innych spraw przekazanych walnemu 

zgromadzeniu przez zarząd, komisję rewizyjną lub sąd 
koleżeński oraz wniosków i odwołań zgłoszonych przez 
członków aeroklubu co najmniej 14 dni przed terminem 
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walnego zgromadzenia; 
7) podjęcie uchwały o rozwiązaniu aeroklubu regionalnego; 
8) udzielenie zgody na dysponowanie nieruchomościami 

przekraczające zakres zwykłego zarządu. 
 

§ 31.  Nadzwyczajne walne zgromadzenie (zgromadzenie delegatów) 
rozpatruje sprawy, które stanowiły cel jego zwołania oraz 
podejmuje w tym zakresie uchwały. 

 
Zarząd aeroklubu regionalnego. 

 
§ 32.1. W okresie pomiędzy walnymi zgromadzeniami najwyższą 

władzą aeroklubu regionalnego jest zarząd, który 
odpowiada za swoją działalność przed walnym 
zgromadzeniem (zgromadzeniem delegatów). 

 
2.   Do zarządu aeroklubu regionalnego należy w szczególności: 
 

1) realizowanie uchwał walnego zgromadzenia oraz 
uchwał Walnego Zgromadzenia  Delegatów i Zarządu 
Aeroklubu Polskiego; 

2) opracowanie programów działalności aeroklubu 
regionalnego oraz przyjmowanie sprawozdań z ich 
realizacji; 

3) zatwierdzanie preliminarza budżetowego i bilansu; 
4) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych oraz w 

zakresie działalności gospodarczej; 
5) powoływanie i rozwiązywanie sekcji specjalistycznych i 

innych ogniw, uchwalanie ich regulaminów oraz 
nadzorowanie i koordynowanie ich działalności; 

6) zwoływanie walnych zgromadzeń; 
7) powoływanie i odwoływanie dyrektora aeroklubu 

regionalnego oraz ustalanie jego  zakresu obowiązków i 
wynagrodzenia; 

8) ustalanie wysokości części składki członkowskiej 
uiszczanej na rzecz aeroklubu regionalnego; 

9) określanie liczebności, struktury i regulaminu 
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organizacyjnego służb etatowych aeroklubu; 
10) powoływanie i odwoływanie społecznego 

przewodniczącego zespołu bezpieczeństwa lotniczego. 
 
§ 33.1. W skład zarządu aeroklubu regionalnego wchodzą osoby 

wybrane przez walne zgromadzenie (zgromadzenie 
delegatów) w liczbie ustalonej przez walne zgromadzenie. 
Przewodniczący sekcji specjalnościowych, o ile nie są z 
wyboru członkami zarządu aeroklubu regionalnego, 
uczestniczą w posiedzeniach zarządu z głosem  doradczym.  

 2. Zarząd może dokooptować do swojego składu nowych 
członków na wakujące miejsca w liczbie nie większej niż 
25% liczby wybranych członków. 

 3.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie 
rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. 

 4. Dyrektor aeroklubu regionalnego, jeżeli nie jest z wyboru 
członkiem zarządu aeroklubu regionalnego uczestniczy w 
posiedzeniach zarządu i prezydium zarządu z głosem 
doradczym. 

 
§ 34.1. Zarząd aeroklubu regionalnego wybiera spośród swoich 

członków prezydium w liczbie przez siebie ustalonej, w 
tym: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. 

2.  Prezydium zarządu działa w imieniu zarządu w okresach 
między posiedzeniami zarządu. 

3. Posiedzenia Prezydium zwołuje prezes lub z jego 
upoważnienia wiceprezes w miarę potrzeby. 

4. Zadania Prezydium oraz zakres jego uprawnień ustala zarząd 
aeroklubu regionalnego. 

 
§ 35.  Dyrektor aeroklubu regionalnego kieruje bieżącą pracą 

aeroklubu regionalnego i jest przełożonym wszystkich osób 
zatrudnionych w aeroklubie regionalnym w celu realizacji 
zadań aeroklubu. Dyrektor aeroklubu regionalnego w 
zakresie realizacji zadań statutowych i uchwał zarządu 
aeroklubu odpowiada przed zarządem aeroklubu 
regionalnego. 
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C. Komisja rewizyjna aeroklubu regionalnego. 

 
§ 36.1. Komisja rewizyjna kontroluje całokształt działalności 

statutowej aeroklubu regionalnego i składa sprawozdania ze 
swojej działalności przed walnym zgromadzeniem 
(zgromadzeniem delegatów). 

 
2.  Komisja rewizyjna aeroklubu regionalnego składa się z 

minimum 3 członków – w liczbie ustalonej przez Walne 
Zgromadzenie. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona 
przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i 
sekretarza. Komisja rewizyjna może dokooptować do 
swojego składu nowych członków na wakujące miejsca w 
liczbie nie większej niż 1/3 wybranej liczby członków. 

3.  Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywają się w miarę 
potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy. 

4.  Do zadań komisji rewizyjnych należy: 
 
1) przeprowadzanie przynajmniej raz do roku kontroli 

całokształtu działalności  statutowej aeroklubu 
regionalnego; 

2) przedstawianie zarządowi aeroklubu regionalnego 
wniosków wynikających z ustaleń kontroli i żądanie 
usunięcia stwierdzonych uchybień; 

3) zwracanie się do komisji rewizyjnej Aeroklubu Polskiego 
w przypadku gdy realizacja wniosków komisji rewizyjnej 
przez zarząd aeroklubu regionalnego jest 
niezadowalającą; 

4) występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium 
ustępującemu zarządowi aeroklubu regionalnego. 

 
5. Delegowany członek komisji rewizyjnej bierze udział w 

posiedzeniach zarządu i prezydium zarządu. 
 

D. Sąd koleżeński aeroklubu regionalnego. 
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§ 37.1.  Sąd koleżeński składa się z minimum 3 członków – w liczbie 
ustalonej przez walne  zgromadzenie (zgromadzenie 
delegatów). 

2. Sąd koleżeński, wybiera spośród swego grona 
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 
Sąd koleżeński może dokooptować do swojego składu 
nowych członków na wakujące miejsca w liczbie nie 
większej niż 1/3 wybranej liczby członków. 

3.  Sąd koleżeński rozpoznaje w co najmniej trzyosobowych 
zespołach orzekających sprawy dotyczące postępowania 
członków naruszających statut Aeroklubu Polskiego oraz 
działających na szkodę stowarzyszenia. Od postanowień 
sądu koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Sądu 
Koleżeńskiego Aeroklubu Polskiego. 

4.   Posiedzenia sądu koleżeńskiego odbywają się w miarę 
potrzeby. 

5.  Sąd koleżeński składa sprawozdania ze swojej działalności 
walnemu zgromadzeniu (zgromadzeniu delegatów). 

 
E. Ogniwa organizacyjne aeroklubu regionalnego. 

 
§ 38.1. Podstawowymi ogniwami organizacyjnymi aeroklubów 

regionalnych są sekcje specjalistyczne oraz afiliowane Kluby 
Seniorów Lotnictwa. 

2.   Do powołania sekcji jest potrzebnych co najmniej 5 
członków. 

 
§ 39.1. Sekcje specjalistyczne są tworzone w aeroklubach 

regionalnych stosownie do uprawianych dyscyplin sportu 
lotniczego lub według zainteresowań członków aeroklubu.                 

2. Sekcje specjalistyczne działają zgodnie z regulaminem 
ustalonym przez zarząd aeroklubu regionalnego. 

3. Sekcje specjalistyczne są ogniwem aeroklubu regionalnego 
posiadającym uprawnienie do wyboru delegatów na walne 
zgromadzenie delegatów aeroklubu regionalnego. 
Kandydaci na delegatów nie muszą być członkami sekcji 
specjalistycznych dokonujących wyborów. 
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§ 40.1. Zarząd aeroklubu regionalnego może tworzyć i rozwiązywać 

inne ogniwa organizacyjne jak kluby i koła specjalistyczne w 
środowiskach pracy, nauki, w miejscach zamieszkania, 
szkołach oraz w ramach innych stowarzyszeń i organizacji, 
przestrzegając przepisów prawa i statutów oraz 
uwzględniając zainteresowania chętnych. 

2. Powoływane ogniwa organizacyjne działają zgodnie z 
regulaminami ustalonymi  przez Zarząd Aeroklubu Polskiego 
lub regionalnego. 

 
ROZDZIAŁ 6a 

Status zawodników. 
 
§ 40a.1. Zawodnicy uprawiający sporty lotnicze mogą posiadać 

status amatora lub zawodowca. 
  2. Szczegółowe prawa i obowiązki zawodnika określa 

regulamin uchwalany przez Zarząd Aeroklubu Polskiego. 
     3. Niewykonywanie obowiązków przez zawodnika powoduje 

odpowiedzialność dyscyplinarną. Szczegółowe prawa i 
obowiązki w tym zakresie reguluje regulamin uchwalany 
przez Zarząd Aeroklubu Polskiego. 

 
ROZDZIAŁ 6b 

Prawa majątkowe i niemajątkowe. 
 
§ 40b.1. Aeroklub Polski prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z 

Prawem o stowarzyszeniach i innymi obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami w szczególności  prowadzi 
działalność gospodarczą służącą pozyskiwaniu środków na 
realizacje celów statutowych i w rozmiarach służących 
realizacji celów statutowych. 

 2.    Aeroklub Polski prowadzi działalność gospodarczą 
obejmującą w szczególności: 

 
a) pielęgnowanie, zraszanie, opryskiwanie upraw, 

włączając usługi agrolotnicze, 
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b) loty czarterowe, 
c) loty widokowe i wycieczkowe, 
d) wynajem środków lotniczego transportu 

pasażerskiego z załogą, 
e) działalność lotnictwa ogólnego, taką jak: przewozy 

pasażerów organizowane przez aerokluby w celach 
szkoleniowych lub dla przyjemności w ramach 
organizacji szkolenia, 

f) transport lotniczy towarów, nieobjęty rozkładem 
lotów, 

g) wynajem środków transportu lotniczego z załogą, w 
celu przewozu towarów, 

h) działalność usługową wspomagającą lotniczy transport 
pasażerów, zwierząt i towarów, 

i) działalność terminali, takich jak: porty, dworce 
lotnicze itp., 

j) obsługa naziemna statków powietrznych itp., 
k) fotografię lotniczą, 
l) wynajem i dzierżawę środków transportu lotniczego 

bez załogi m.in.: samolotów, balonów, 
m) prowadzenie działalności rolniczej.  

 
3. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest 

na działalność statutową. 
4. Postanowienia ustępów 1 - 3. stosuje się odpowiednio do 

działalności gospodarczej szkół lotniczych, z tym, że podjęcie 
działalności gospodarczej przez szkołę lotniczą wymaga 
uchwały rady szkoły, określającej w szczególności przedmiot 
tej działalności.    

 
ROZDZIAŁ 6c 

Szkoły Lotnicze. 
 

§ 40c.1.1)  Szkoły lotnicze są jednostkami organizacyjnymi 
stowarzyszenia, realizują cele statutowe Aeroklubu 
Polskiego na terenie całego kraju jak i za granicą oraz 
posiadają osobowość prawną. Szkoły lotnicze mogą 
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prowadzić działalność gospodarczą oraz działalność 
rolniczą wyłącznie w celu pozyskania środków na 
działalność statutową;  

 
2) Szkołę lotniczą powołuje Walne Zgromadzenie 

Delegatów oraz przyjmuje regulamin szkoły lotniczej; 
3) Regulamin szkoły lotniczej określa szczegółowe, zadania 

i zasady funkcjonowania szkoły lotniczej; 
4)  Władzami szkoły lotniczej są: 
 

1) Rada szkoły, 
2) Zarząd.   
  

5) Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów w sprawie 
rozwiązania szkoły lotniczej wymaga większości 2/3 
głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby 
uprawnionych do głosowania. 

 
A. Rada szkoły 

 
§ 40c.2.1) Rada szkoły sprawuje stały nadzór nad działalnością szkoły 

lotniczej, jej kompetencje określa Statut Aeroklubu 
Polskiego oraz regulamin szkoły; 

2)  Rada szkoły jest organem kolegialnym. Liczbę członków 
rady szkoły oraz tryb powoływania i odwoływania jej 
członków określa regulamin szkoły; 

3) Do kompetencji rady szkoły należy: 
 

1) powołanie i odwołanie członków zarządu (w tym 
prezesa zarządu),  

2) uzupełnianie składu rady szkoły na zasadach 
określonych w regulaminie szkoły, 

3) zatwierdzanie rocznego budżetu szkoły lotniczej, 
oraz wieloletnich programów funkcjonowania 
szkoły lotniczej, 

4) wyrażenie zgody na wszelkie czynności prawne 
skutkujące lub mogące skutkować dla szkoły 
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lotniczej powstaniem zobowiązań lub 
rozporządzeń przekraczających wartość określoną 
w regulaminie szkoły, za wyjątkiem czynności 
uwzględnionych w budżecie szkoły lotniczej,  

5) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego 
sprawozdania finansowego, a także udzielanie 
członkom zarządu absolutorium, 

6) wybór pełnomocnika uprawnionego do 
reprezentowania szkoły lotniczej w czynnościach 
prawnych z członkami zarządu, 

7) wspieranie zarządu w zakresie realizacji celów 
statutowych szkoły lotniczej, 

8) pozostałe czynności określone w regulaminie 
szkoły. 

 
B. Zarząd szkoły 

 
 §40c.3.1)  Zarząd prowadzi sprawy szkoły lotniczej i reprezentuje 

szkołę lotniczą. Składa się od jednego do trzech członków. 
Członek zarządu jednoosobowego reprezentuje szkołę 
lotniczą samodzielnie, w przypadku zarządu 
wieloosobowego, szkołę lotniczą reprezentuje prezes 
zarządu łącznie z członkiem zarządu; 

2) W zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji rady szkoły 
lub innych władz Aeroklubu Polskiego, zarząd jest 
uprawniony do samodzielnego podejmowania uchwał i 
decyzji związanych z prowadzeniem spraw szkoły 
lotniczej, pozostając w zgodzie ze Statutem Aeroklubu 
Polskiego oraz regulaminem szkoły.  

 
ROZDZIAŁ 7 

Kluby Seniorów Lotnictwa. 
 
§ 41.1.   Przy  Aeroklubie Polskim działają Kluby Seniorów Lotnictwa. 
 

2.  Kluby Seniorów Lotnictwa są autonomicznymi organizacjami 
posiadającymi swoje władze oraz strukturę organizacyjną. 
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Wobec władz Aeroklubu Polskiego Kluby Seniorów Lotnictwa 
reprezentowane są przez Radę Seniorów Lotnictwa, złożoną 
z przewodniczących regionalnych Klubów Seniorów 
Lotnictwa. Afiliacja regionalnego Klubu Seniorów Lotnictwa 
do aeroklubu regionalnego następuje na mocy uchwały 
zarządu tego aeroklubu, na wniosek Klubu Seniorów 
Lotnictwa. 

3. Kluby Seniorów Lotnictwa zrzeszają długoletnich członków 
Aeroklubu, pracowników i działaczy lotnictwa oraz inne 
osoby zasłużone dla lotnictwa, spełniające regulaminowe 
kryteria senioratu. Członkowie Klubów Seniorów Lotnictwa 
afiliowanych do aeroklubów regionalnych są ich członkami 
stowarzyszonymi. Mogą być też członkami zwyczajnymi i 
honorowymi aeroklubów, z wszystkimi związanymi prawami 
i obowiązkami. 

4.  Kluby Seniorów Lotnictwa realizują zadania stowarzyszenia, a 
w szczególności: 
 

1) współdziałają z innymi jednostkami organizacyjnymi 
Aeroklubu Polskiego w pracy wychowawczej i 
szkoleniowej; 

2) propagują idee lotnictwa i tradycje lotnicze; 
3) gromadzą i opracowują materiały historyczne z 

dziedziny lotnictwa; 
4) pielęgnują pamięć o zmarłych ludziach lotnictwa. 

 
5.  Zasady współdziałania Klubów Seniorów Lotnictwa z 

Aeroklubem Polskim oraz z aeroklubami regionalnymi, 
określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd Aeroklubu 
Polskiego. 

6.  Rada Seniorów Lotnictwa ma prawo brania udziału w 
Walnych Zgromadzeniach Delegatów z  dwoma (2) 
delegatami dysponującymi głosem doradczym. 
Przewodniczący Rady Seniorów Lotnictwa ma prawo 
uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu Aeroklubu Polskiego z 
głosem doradczym. 
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ROZDZIAŁ 8 
Majątek Aeroklubu Polskiego, aeroklubów regionalnych oraz szkół 

lotniczych 
 
§ 42.1.  Majątek Aeroklubu Polskiego dzieli się na: 
 

1)  majątek wspólny Aeroklubu Polskiego, 
2) majątki odrębne aeroklubów regionalnych oraz szkół 

lotniczych posiadających osobowość prawną. 
 

2. Dysponowanie majątkiem wspólnym Aeroklubu Polskiego, w 
tym zbywanie i obciążanie, leży w gestii Zarządu Aeroklubu 
Polskiego, z uwzględnieniem zasad i ograniczeń określonych 
w uchwałach Walnego Zgromadzenia Delegatów. 
Dysponowanie majątkiem odrębnym aeroklubu 
regionalnego, w tym zbywanie i obciążanie, leży w wyłącznej 
gestii zarządu aeroklubu regionalnego, przy czym 
dysponowanie nieruchomościami aeroklubu regionalnego 
przekraczające zakres zwykłego zarządu, wymaga podjęcia 
decyzji w formie uprzedniej uchwały Walnego Zgromadzenia 
aeroklubu regionalnego. 

3. Majątek wspólny Aeroklubu Polskiego może być 
udostępniany aeroklubom regionalnym oraz szkołom 
lotniczym na podstawie umów. Poszczególne składniki 
majątku wspólnego i majątków odrębnych mogą być 
przekazywane w ramach stowarzyszenia, na warunkach 
każdorazowo uzgodnionych pomiędzy zarządami 
aeroklubów regionalnych i szkół lotniczych, w tym również 
nieodpłatnie. 

4. Majątek Aeroklubu Polskiego,  aeroklubów regionalnych oraz 
szkół lotniczych stanowią nieruchomości, ruchomości, 
fundusze oraz prawa majątkowe. 

5.  Na fundusze Aeroklubu Polskiego, aeroklubów regionalnych 
oraz szkół lotniczych składają się w szczególności: 

 
1)  dochody z organizowanych imprez, szkolenia lotniczego 
i wydawnictw; 
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2)  darowizny, zapisy i spadki; 
3)  dochody osiągane z działalności gospodarczej; 
4)  dotacje; 
5)  dochody z ofiarności społecznej; 
6)  dochody z majątku własnego; 
7)  składki członkowskie. 

 
6. Do ważności umów, zobowiązań, pełnomocnictw i innych 

oświadczeń woli są wymagane podpisy: w imieniu Aeroklubu 
Polskiego – Prezesa lub Wiceprezesa Aeroklubu Polskiego 
oraz Sekretarza Generalnego, a w imieniu aeroklubu 
regionalnego – prezesa lub wiceprezesa oraz dyrektora 
aeroklubu regionalnego. 

7. Dokumenty i pisma związane z bieżącą działalnością Biura 
Zarządu Aeroklubu                 Polskiego podpisuje Sekretarz 
Generalny, a w sprawach finansowych – również główny 
księgowy Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego. 

8.  Dokumenty i pisma związane z bieżącą działalnością 
aeroklubu regionalnego podpisuje dyrektor aeroklubu 
regionalnego, a w sprawach finansowych - również główny 
księgowy aeroklubu regionalnego. 

9.  W przypadku uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego zabrania się: 

 
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań 

majątkiem Aeroklubu Polskiego, aeroklubów 
regionalnych oraz szkół lotniczych w stosunku do ich 
członków, członków władz lub pracowników oraz ich 
osób bliskich w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie; 
 

2) przekazywania majątku Aeroklubu Polskiego, 
aeroklubów regionalnych oraz szkół szybowcowych na 
rzecz ich członków, członków władz lub pracowników 
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli 
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przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 
preferencyjnych warunkach; 
 

3) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, 
członków władz lub pracowników oraz ich osób 
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio 
wynika ze statutowego celu Aeroklubu Polskiego; 
 

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług 
od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
stowarzyszenia, członkowie władz Aeroklubu 
Polskiego, aeroklubów regionalnych, szkół lotniczych, 
pracownicy oraz ich osoby bliskie.     

 
§ 43.1. W przypadku upadłości – rozwiązania Aeroklubu Polskiego 

jego majątek zostaje przeznaczony na cele określone w 
uchwale Walnego Zgromadzenia Delegatów o likwidacji 
Aeroklubu Polskiego. 

2. W przypadku upadłości – rozwiązania aeroklubu 
regionalnego jego majątek przechodzi na rzecz Aeroklubu 
Polskiego. 

3. W przypadku rozwiązania szkoły lotniczej, jej majątek 
przechodzi na rzecz Aeroklubu Polskiego lub cel wskazany 
w uchwale o rozwiązaniu szkoły lotniczej. Likwidatora 
szkoły wyznacza Walne Zgromadzenie Delegatów. 

 
§ 44.   Tekst jednolity Statutu sporządza Zarząd Aeroklubu Polskiego 

przyjmując go w formie uchwały podjętej nie później niż w 
terminie 30 dni od dnia uchwalenia każdej zmiany Statutu. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.04.2010r.”. 

 Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

18.04.2010 4/XVIII/2010 
Uchwała Nr 9/4/XVIII/2010 – „Przypinanie skrzydeł Ojczyźnie – to 
nie tylko obywatelski obowiązek, ale i powód do dumy. Tym większy, 
gdy temu chlubnemu powołaniu poświęca się całe życie, od marzeń 

Prezydium Zarządu 
AP 

Zarząd AP bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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o wzlocie w niebo, poprzez szkolenie lotnicze oraz długoletnią 
służbę, pracę i działalność społeczną – aż po kres swoich dni. 
Na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 10 statutu AP – Zarząd Aeroklubu 
Polskiego pośmiertnie nadaje Dowódcy Sił Powietrznych gen. broni 
pil. Andrzejowi Błasikowi Złoty Medal Aeroklubu Polskiego za 
szczególnie wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz lotnictwa 
polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.04.2010r.”. 
 
Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

18.04.2010 4/XVIII/2010 Dot.: rekomendacja Sekretarza Generalnego AP na Prezesa Zarządu 
Fundacji GOBLL 
 
Uchwała Nr 10/4/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
rekomenduje Radzie Fundacji GOBLL – Fundacji Aeroklubu Polskiego 
kandydaturę Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego Grzegorza 
Jankiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji GOBLL  - 
Fundacji Aeroklubu Polskiego na czas określony do 30 czerwca 
2010r. 
Spośród obecnych na posiedzeniu Zarządu Aeroklubu Polskiego 9 
członków, za przyjęciem tej uchwały głosowało 9, przeciw 0, 
wstrzymał się 0. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.04.2010r.”. 

Prezes AP Zarząd AP bez 
terminu 

zrealizowa
na 

18.04.2010 4/XVIII/2010 Dot.: powołanie Pawła Świerczyńskiego na członka Rady Fundacji 
GOBLL 
 
Uchwała Nr 11/4/XVIII/2010 – „Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu 
Fundacji GOBL-L – Fundacji Aeroklubu Polskiego, w związku z 
rezygnacją z funkcji członka Rady Fundacji GOBLL – Fundacji 
Aeroklubu Polskiego Pana Piotra Niewiarowskiego – Zarząd 
Aeroklubu Polskiego powołuje do funkcji członka Rady Fundacji 
GOBL-L – Fundacji Aeroklubu Polskiego Pana Pawła Świerczyńskiego 
na okres bieżącej kadencji. 
Spośród obecnych na posiedzeniu Zarządu Aeroklubu Polskiego 9 
członków, za przyjęciem tej uchwały głosowało 8, przeciw 0, 

Prezes AP Zarząd AP  bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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wstrzymał się 1. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.04.2010r.”. 

18.04.2010 4/XVIII/2010 Dot.: pełnomocnictwo dla Stanisława Haczyńskiego do wglądu w 
akta księgi wieczystej nieruchomości przy ul. H. Sienkiewicza 
108/110 we Wrocławiu 
 
Uchwała Nr 12/4/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklub Polskiego udziela 
pełnomocnictwa członkowi Zarządu Aeroklubu Polskiego 
Stanisławowi Haczyńskiemu do wglądu do akt księgi wieczystej 
WR1K/00103063/1 nieruchomości gruntowej położonej na działce nr 
123/2 w obrębie Plac Grunwaldzki przy ul. H. Sienkiewicza 108 i H. 
Sienkiewicza 110 we Wrocławiu. 
Spośród obecnych na posiedzeniu Zarządu Aeroklubu Polskiego 9 
członków, za przyjęciem tej uchwały głosowało 8, przeciw 0, 
wstrzymał się 1. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.04.2010r.”. 

Wiceprezes AP 
Marcin Prusaczyk 

Zarząd AP bez 
terminu 

zrealizowa
na 

18.04.2010 4/XVIII/2010 Dot.: realizacji uchwały nr 5 XXVI NWZDAP 
 
Uchwała Nr 13/4/XVIII/2010 – „Realizując uchwałę nr 5 XXVI 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu 
Polskiego obradującego w dniu 12 grudnia 2009r.– Zarząd Aeroklubu 
Polskiego postanawia, iż w przypadku niepodpisania umów na 
zarządzanie lotniskami w kształcie proponowanym przez Aeroklub 
Polski w terminie do 30 kwietnia 2010r., Aeroklub Polski przekaże 
zarząd lotniskiem właściwemu miejscowo aeroklubowi 
regionalnemu w terminie do 31 maja 2010r. 
Wykonanie uchwały Zarząd Aeroklubu Polskiego powierza 
Sekretarzowi Generalnemu AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.04.2010r.”. 

Za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0 

XXVI NWZDAP Zarząd AP 31.05.2010 
zrealizowa

na 

18.04.2010 4/XVIII/2010 Dot.: upoważnienia Prezydium Zarządu AP do przeprowadzenia 
procesu selekcji i rekomendacji kandydatów na stanowisko 
Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego, 
 

Sekretarz 
Generalny AP 

Prezydium 
Zarządu AP 

22.05.2010 
zrealizowa

na 
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Uchwała Nr 14/4/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
upoważnia Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego do 
przeprowadzenia procesu selekcji i rekomendacji minimum 3 do 5 
kandydatów na stanowisko Sekretarza Generalnego Aeroklubu 
Polskiego, celem dokonania ostatecznego wyboru przez Zarząd 
Aeroklubu Polskiego na najbliższym jego posiedzeniu. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.04.2010r.”. 

Za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0 

18.04.2010 4/XVIII/2010 Dot.: zgody na zaciągnięcie pożyczki w wys. 1,8 mln. zł. 
 
Uchwała Nr 15/4/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża 
zgodę na zaciągniecie pożyczki w wysokości do 1.800.000,00 złotych 
(jeden milion osiemset tysięcy złotych) w celu spłaty pożyczki 
zaciągniętej w firmie INDOS SA w grudniu 2009 r. oraz w celu 
zapewnienia płynności finansowej Aeroklubu Polskiego, z 
uwzględnieniem następujących warunków: 
- poszczególne umowy pożyczki będą zatwierdzane każdorazowo 

przez Zarząd Aeroklubu Polskiego w głosowaniu 
korespondencyjnym, 

- maksymalne oprocentowanie pożyczki w skali roku – 12%, 
- maksymalny okres na jaki zawarte miałyby być umowy pożyczki – 
24 miesięcy, 
- umowa powinna zawierać opcję wcześniejszej spłaty pożyczki w 
części lub całości, 
- zapłata odsetek na koniec każdego miesiąca, 
- dopuszcza się miedzy innymi następujące sposoby zabezpieczenia: 
 - weksel In blanco, 
 - zabezpieczenie na ruchomościach, 
 - zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomościach 
 - poręczenie osób trzecich  
Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę na skrócenie czasu na 
oddanie głosu w głosowaniu korespondencyjnym dotyczącym 
zatwierdzania umów pożyczek z 72 godzin do 24 godzin. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi AP Włodzimierzowi 
Skalikowi, Wiceprezesowi AP Marcinowi Prusaczykowi oraz 
Sekretarzowi Generalnemu AP Grzegorzowi Jnakiewiczowi. 

Prezes AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.04.2010r.”. 
 
Za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0 

18.04.2010 4/XVIII/2010 Dot.: upoważnienie Sekretarza Generalnego AP do negocjacji w 
sprawach spornych dotyczących należności z tytułu użytkowania 
sprzętu depozytowego będącego własnością Aeroklubu Polskiego 
przez aerokluby regionalne. 
 
Uchwała Nr 16/4/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
upoważnia Sekretarza Generalnego AP do przeprowadzenia 
negocjacji w sprawach spornych dotyczących należności z tytułu 
użytkowania sprzętu depozytowego będącego własnością Aeroklubu 
Polskiego przez aerokluby regionalne. 
W przypadku braku porozumienia, Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zobowiązuje Sekretarza Generalnego AP do podjęcia kroków 
prawnych w celu wyegzekwowania ww. należności. 
Aerokluby regionalne posiadające przeterminowane należności tracą 
prawo korzystania ze sprzętu depozytowego Aeroklubu Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.04.2010r.”. 
 
Za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Sekretarz 
Generalny AP 

Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

W trakcie 
realizacji 

18.04.2010 4/XVIII/2010 Dot.: premii byłego Sekretarza Generalnego AP P. Niewiarowskiego 
 
Uchwała Nr 17/4/XVIII/2010 – „W wyniku przeprowadzonej dyskusji 
i po zapoznaniu się z opinią przedstawiciela Komisji Rewizyjnej 
Aeroklubu Polskiego – Zarząd Aeroklubu Polskiego uznaje, iż nie ma 
podstaw do wypłacania premii byłemu Sekretarzowi Generalnemu 
Aeroklubu Polskiego Piotrowi Niewiarowskiemu w okresie 
wypowiedzenia. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.04.2010r.”. 
 
Za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0 

P.Niewiarowski 

były SGAP 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

18.04.2010 4/XVIII/2010 Dot.: anulowanie głosowania korespondencyjnego 
 

Zarząd AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Uchwała Nr 18/4/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego anuluje 
głosowanie korespondencyjne ogłoszone w terminie do 18 kwietnia 
2010r. włącznie, ze względu na potrzebę przedyskutowania tematów 
poddanych pod głosowanie. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.04.2010r.”. 
 
Za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0 

18.04.2010 4/XVIII/2010 Dot.: przyjęcia na członka wspierającego AP 
 
Uchwała Nr 19/4/XVIII/2010 – „Na prośbę Stowarzyszenia Suwalska 
Szkoła Lotnicza z dnia 23 lutego 2010r. – Zarząd Aeroklubu Polskiego 
na podstawie § 7 ust. 3 przyjmuje Stowarzyszenie Suwalska Szkoła 
Lotnicza z siedzibą w Suwałkach przy ul. Wypusty 3 na członka 
wspierającego Aeroklubu Polskiego.  
Na podstawie § 8 ust. 4 pkt. 1 i 2 statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd 
Aeroklubu Polskiego zobowiązuje Stowarzyszenie Suwalska Szkoła 
Lotnicza do propagowania celów statutowych Aeroklubu Polskiego 
oraz regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości 
300,00 zł. rocznie, a także wywiązywania się z zadeklarowanych 
świadczeń. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 18.04.2010r.”. 
 
za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Stowarzyszenie 
Suwalska Szkoła 

Lotnicza 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

18.04.2010 4/XVIII/2010 Dot.: sprzedaż samochodu TOYOTA HIACE WXC 797R 
 
Uchwała Nr 20/4/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża 
zgodę na sprzedaż dziewięcioosobowego samochodu służbowego 
Aeroklubu Polskiego marki TOYOTA HIACE nr rej. WXC 797R, rok 
produkcji 1997, przebieg 267000km, z silnikiem 2.4 DIESEL, za kwotę 
stanowiącą cenę rynkową za samochód danej marki i rocznika w 
aktualnym stanie technicznym, w konkursie ofert. 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Sekretarzowi 
Generalnemu AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.04.2010r.” 
 

Sekretarz 
Generalny AP 

Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

Anulowana 

 
uchwałą Nr 
125/33/XVI

II/2010 z 
dn. 

23.11.2010 
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za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0 

18.04.2010 4/XVIII/2010 Dot.: zatwierdzenie Jerzego Makuli na przewodniczącego Komisji 
Akrobacji Lotniczej AP 
 
Uchwała Nr 21/4/XVIII/2010 - „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.15 
statutu Aeroklubu Polskiego oraz Ramowego Regulaminu Komisji 
Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego pkt.2 ppkt.2.1 
zatwierdzonego Uchwałą Nr 60/12/XVI/2005 z dn. 18.10.2005r. ze 
zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 180/14/XVI/2006 z dn. 
05.09.2006r., w związku z rezygnacją dotychczasowego 
Przewodniczącego Stanisława Szczepanowskiego, na wniosek Komisji 
Akrobacji Lotniczej z dnia 14.04.2010 r. - Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zatwierdza Pana Jerzego Makulę na Przewodniczącego Komisji 
Akrobacji Lotniczej Aeroklubu Polskiego na bieżącą kadencję. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.04.2010r.”. 
 
za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Komisja Akrobacji 
Lotniczej AP 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

18.04.2010 4/XVIII/2010 Dot.: nieodpłatne przekazanie Aeroklubowi Bydgoskiemu samolotu 
An-2TD 
 
Uchwała Nr 22/4/XVIII/2010 - Zarządu Aeroklubu Polskiego, po 
zapoznaniu się z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie Aeroklubowi 
Bydgoskiemu samolotu An-2TD, z silnikiem ASz-62JR, numer 
fabryczny. K-1511067 oraz anulowaniu należności za zużyty na 
własne potrzeby resurs silnika ASz-62JR, postanawia :   
1. przekazać nieodpłatne na własność Aeroklubowi Bydgoskiemu 

samolot  An-2TD, numer fabryczny 1G-11852, z silnikiem ASz-
62JR, numer fabryczny. K-1511067, na podstawie protokołu 
przekazania (zdawczo-odbiorczego) ; 

2. anulować naliczoną należność na kwotę 5.778,74 zł. (brutto), za 
zużyty na własne potrzeby resurs silnika ASz-62JR, numer 
fabryczny. K-1511067, według faktury Nr 99/03/2009, z 
23.03.2009 r.   

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 18.04.2010r. 

Aeroklub Bydgoski Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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za 8, przeciw 0, wstrzymało się 1 

18.04.2010 4/XVIII/2010 Dot.: zatwierdzenie „Umowy przekazania w czasowe użytkowanie 
samolotu depozytowego będącego własnością Aeroklubu Polskiego, 
pozostającego w dyspozycji eksploatacyjnej Komisji Samolotowej 
AP” 
 
Uchwała Nr 23/4/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego po 
zapoznaniu się z propozycją treści „Umowy przekazania w czasowe 
użytkowanie samolotu depozytowego będącego własnością 
Aeroklubu Polskiego, pozostającego w dyspozycji eksploatacyjnej 
Komisji Samolotowej AP” zatwierdza tekst Umowy jak niżej: 
 

UMOWA Nr  … /T-…/ 2010 
 

zawarta dnia  ...  kwietnia  2010 roku, w Warszawie, pomiędzy : 
 
Aeroklubem Polskim, z siedzibą przy ul. 17 Stycznia 39, 00-906  
Warszawa,  NIP  526-030-03-45, zwanym dalej „Aeroklubem” 
reprezentowanym przez: 

1. Prezesa  AP –  Włodzimierza Skalika 
2. Sekretarza Generalnego AP –  Grzegorza Jankiewicza 
a 

Aeroklubem  ..........................., z siedzibą w  ................., ..-...., przy 
ul. .................   
NIP   ………………. ;  zwanym dalej „Użytkownikiem” 
reprezentowanym przez : 

1. Prezesa  Zarządu  –  ......................   
  

2. Dyrektora  Aeroklubu –  ..................... 
 
O ile w treści umowy zostaną użyte skróty należy rozumieć je 
następująco: 

 Kalendarz  imprez – zatwierdzony przez Zarząd Aeroklubu 
Polskiego, plan imprez w sporcie samolotowym na 2010 rok, 
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej umowy; 

Sekretarz 
Generalny AP 

Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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 KS AP – Komisja Samolotowa Aeroklubu Polskiego; 

 Organizacja CAMO – certyfikowana Organizacja Zarządzania 
Ciągłą Zdatnością do Lotu; 

 Regulaminem – Regulamin wykorzystania samolotów Aeroklubu 
Polskiego, będących w dyspozycji KS AP, stanowiący załącznik 
Nr 2 do niniejszej umowy; 

 SNKN – Samolotowa Nawigacyjna Kadra Narodowa. 
§1 

1. Przedmiotem umowy jest użytkowanie samolotu CESSNA 152,  
numer rej. SP - ………, numer fabryczny 152…………., rok prod. 
…………,  zwany w dalszych częściach umowy „samolotem”. 

2. Aeroklub oświadcza, że samolot którego jest właścicielem, jest w 
dyspozycji Komisji Samolotowej AP, w celu zabezpieczenia 
potrzeb szkolenia i treningu sportowego oraz udziału w zawodach 
pilotów SNKN, zgodnie z terminami określonymi w Kalendarzu 
imprez.  

3.  Samolot może być również wykorzystany w ramach 
organizowanego przez Szefa Szkolenia AP szkolenia lotniczego i 
kontroli umiejętności. 

4. Wykorzystanie samolotu przez każdą ze stron umowy musi być 
zgodne z obowiązującym prawem i przepisami lotniczymi, 
instrukcjami  i zarządzeniami władz Aeroklubu Polskiego. 

5.  Samolot jest sprawny technicznie, stan jego opisany jest w 
protokole przekazania i posiada niezbędną dokumentację.  

6.  Zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu samolotu zlecone jest na 
podstawie umowy Organizacji Zarządzania Ciągłą Zdatnością do 
Lotu …………………………………...... z siedzibą w ………………………. - Nr 
certyfikatu ……………………… 

 
§2 

1. Aeroklub Polski, działając na podstawie wniosku Komisji 
Samolotowej AP z dnia ……….., niniejszą umową przekazuje 
samolot o którym mowa w §1, ust. 1, do użytkowania przez 
Użytkującego na okres od ……kwietnia do 31 grudnia 2010 roku.  

2. Samolot będzie wykorzystywany przez Użytkownika, na potrzeby 
własnej działalności lotniczej (szkoleniowej, gospodarczej) poza 
terminami określonymi w Kalendarzu imprez.  
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3.  Użytkownik powinien zapewnić uzyskanie minimalnego nalotu w 
okresie roku kalendarzowego w wymiarze  nie mniej niż 100 
godzin lotu. 

§3 
Użytkownik zobowiązuje się do : 
1.  Utrzymania samolotu w ciągłej sprawności technicznej, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami i należytego dbania o 
powierzony mu samolot. 

2. Prowadzenia wymaganej dokumentacji samolotu (szkoleniowej, 
technicznej i statystycznej) oraz terminowego przekazywania 
danych o samolocie do Organizacji CAMO wymienionej w §1 ust. 
4 oraz do Biura Zarządu AP, w tym: 

a) każdego faktu niesprawności samolotu w okresie dłuższym niż 
7 dni, wraz z przyczyną, 

b) danych o wykonanym nalocie samolotu, z podziałem na nalot 
pilotów SNKN, szkolenia AP oraz na potrzeby własne. 

3.  Współpracy z Organizacją CAMO w zakresie wszystkich czynności 
w celu przedłużania Świadectwa Zdatności do Lotu. 

4.  Przechowywania samolotu w hangarze i zabezpieczenia go przed 
kradzieżą oraz włamaniem. 

5. Przygotowania i udostępniania samolotu w drodze 
pierwszeństwa na zabezpieczenie potrzeb szkolenia i treningu 
sportowego oraz udziału w zawodach pilotów SNKN, zgodnie z 
Kalendarzem imprez oraz Regulaminem.   

6. Udostępniania samolotu na potrzeby szkoleniowe AP według 
uzgodnień pomiędzy Użytkownikiem a Szefem Szkolenia AP.  

§4 
1. Aeroklub ubezpieczy samolot na uzgodniony z KS AP i 

Użytkownikiem okres eksploatacji (rok, sezon, itp) w zakresie: 
a)    Odpowiedzialności Cywilnej Użytkownika (OC) statku 

powietrznego ;  
b)   Aerocasco (AC), na wartość 180 000 zł. (słownie: sto 

osiemdziesiąt tysięcy zł.); 
c)    Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika – 1 osoba; 
d)    Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) załogi – 2 

członków załogi. 
2. Ubezpieczenie, o którym mowa w §1 ust. 1, musi obejmować 
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zakres podstawowy, szkolenie  i  trening lotniczy oraz udział 
samolotu w treningach  i  zawodach sportowych w kraju. 

3.  W przypadku konieczności dodatkowego ubezpieczenia 
samolotu na imprezy zagraniczne, w których udział biorą piloci 
SNKN, koszty tego ubezpieczenia pokrywać będzie Aeroklub 
Polski. 

§5 
W przypadku uszkodzenia użytkowanego samolotu 

określonego w ust.1, § 1, podczas eksploatacji i wystąpienia szkody 
materialnej, dyrektor Użytkującego, któremu ten samolot został 
przekazany w użytkowanie, ma natychmiastowy obowiązek 
powiadomienia organów ścigania o powstaniu szkody, organów  BL  
i  właściciela, przy czym  : 

1. strona, która w danym momencie korzysta z samolotu, 
zobowiązana jest do podjęcia starań o jak najszybsze 
doprowadzenie do jego naprawy i usprawnienia, w ramach 
zawartych zobowiązań ; 

2. w przypadku wystąpienia szkody całkowitej, odszkodowanie za 
zniszczony samolot przysługuje Aeroklubowi Polskiemu, jako 
właścicielowi ; 

3. gdy szkoda powstała z winy załogi, która naruszyła przepisy 
lotnicze i zachodzi obawa nie uzyskania odszkodowania za 
zniszczony samolot od ubezpieczyciela, kosztami obciąża się 
stronę, która w danym momencie eksploatowała samolot. 

§6 
1. Użytkownik z tytułu użytkowania samolotu, określonego w § 1 

ust. 1, będzie płacił Aeroklubowi Polskiemu za każda godzinę lotu, 
kwotę 156,0 zł. (słownie : sto pięćdziesiąt sześć złotych) netto 
plus należny podatek VAT.  

2. W przypadku gdy Użytkownik nie wykorzysta minimalnego, 
gwarantowanego nalotu, określonego w §2 ust. 3 zobowiązany 
jest do zapłaty za całą gwarantowaną ilość godzin nalotu. 

3. Opłata, o której mowa w § 5 ust. 1 nie dotyczy lotów na 
zabezpieczenie potrzeb szkolenia i treningu sportowego oraz 
udziału w zawodach pilotów SNKN zgodnie z Kalendarzem imprez 
oraz Regulaminem.  

4.  Opłaty powinny być wnoszone na podstawie faktur VAT 
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wystawionych przez Aeroklub Polski w terminach na nich 
określonych.  

5. Brak pełnej wpłaty w terminie określonym w §5 ust. 4, 
powodować będzie naliczanie ustawowych odsetek za zwłokę.  

§7 
1. Udokumentowane koszty utrzymania samolotu w ciągłej 

sprawności technicznej (opłaty ULC, UKE, CAMO, prac 
okresowych, prac naprawczych, części, itp.) będą finansowane 
przez Użytkownika i rozliczone proporcjonalnie do 
wykorzystanego nalotu pomiędzy Aeroklubem a 
Użytkownikiem w ustalonym przez strony umowy okresie 
rozliczeniowym.  

2. Udokumentowane koszty ubezpieczenia samolotu będą 
finansowane przez Aeroklub i rozliczone proporcjonalnie do 
wykorzystanego nalotu pomiędzy Aeroklubem i Użytkownikiem 
w ustalonym przez strony umowy okresie rozliczeniowym.  

3. W rozliczeniu o którym mowa w ust. 1 nie będą uwzględniane 
koszty hangarowania samolotu.  

4. Koszty napraw głównych, wymagane na skutek wypracowania 
resursu, płatowca i silnika oraz śmigła, będą finansowane z 
funduszy Aeroklubu Polskiego. 

5. Aeroklubowi przysługuje prawo zwrócenia się do Użytkownika o 
dodatkowe informacje statystyczne, dotyczące wykorzystania 
samolotu. 

§8 
1. Udostępnienie i przekazanie samolotu w celu zabezpieczenia 

potrzeb szkolenia i treningu sportowego oraz udziału w 
zawodach pilotów SNKN następuje na podstawie pisemnego 
zlecenia Dyrektora Sportowego AP lub Szefa Szkolenia AP. 

2. Każdorazowe przekazywanie samolotu musi być 
udokumentowane protokołem zdawczo-odbiorczym, z 
wyszczególnieniem stanu technicznego, aktualnych resursów i 
ilości paliwa. 

3. Koszty paliwa zużytego podczas przebazowania do miejsc na 
zgrupowania i zawody pokrywane będą przez pilota 
dokonującego przebazowania lub aeroklub regionalny, o ile 
złoży taką deklaracją pisemną.  
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4. Koszty paliwa zużytego podczas wykorzystania samolotu na 
potrzeby szkoleniowe pokrywane będą przez uczestników tego 
szkolenia.  

5. Strony umowy uzgodnią wartości jednostkowe prac 
obsługowych, naprawczych i innych. Uzgodnienia te zostaną 
przedstawione w  załączniku nr 3 do niniejszej Umowy. 

6. Strony umowy ustalają, że wzajemne rozliczenie ponoszonych 
kosztów oraz opłat za zużyty resurs na podstawie zapisów w 
dokumentacji samolotu, opartych o wskazania licznika 
motogodzin oraz kosztów obsług, zarządzania ciągłą zdatnością, 
ubezpieczenia   następować będzie w następujących terminach: 
- za okres …………...  ÷ 30 czerwca 2010 r. → do 15 lipca 2010 

r. 
- za okres  od 01 lipca ÷ 30 września 2010 r. → do 15 

października 2010 r. 
- za okres od  01października ÷ 31grudnia 2010r. → do 15 

stycznia 2011 r. 
 

§9 
1. Wszelkie zmiany w treści Umowy lub jej wypowiedzenie przez 

każdą ze stron mogą nastąpić w formie pisemnej z 15 dniowym 
wyprzedzeniem. 

2. W przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy, każda 
ze stron ma prawo do jej wypowiedzenia w trybie 
natychmiastowym. 

§10 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do 31 grudnia 2010 r. 

z możliwością jej przedłużenia.  
2. Umowa  wchodzi w życie w dniem podpisania. 

§11 
W sprawach spornych, stronom przysługuje odwołanie do Władz 
Statutowych Aeroklubu Polskiego. 

§12 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
każdy na prawach oryginału, po jednym dla każdej ze stron 
 
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu AP. 



- 223 - 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.04.2010r.”. 
 

za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 22 kwietnia 2010r. (Protokół Nr 5/XVIII/2010) 

22.04.2010 5/XVIII/2010 Dot.: zatwierdzenie treści Umowy pożyczki z Panem Tomaszem 
Rubajem. 
 
Uchwała Nr 24/5/XVIII/2010 – „Zgodnie z Uchwałą Nr 
15/4/XVIII/2010 z dnia 18 kwietnia 2010r. Zarząd Aeroklubu 
Polskiego, po zapoznaniu się z propozycją Umowy pożyczki z Panem 
Tomaszem Rubajem, zatwierdza treść Umowy pożyczki jak niżej: 

 
UMOWA POŻYCZKI 

zawarta w dniu … kwietnia 2010 roku w Warszawie, pomiędzy 
Stronami: 

 
Tomaszem Rubaj,  zamieszkałym w Piasecznie, ul. 
Kusocińskiego 7/75, 

legitymującym się dowodem osobistym seria 
i numer ANI 259377, 

wydanym przez Prezydenta Miasta 
Kędzierzyn-Koźle, 

adres do korespondencji: 
05-500 Piaseczno; ul. Kusocińskiego 7/75 

zwanym dalej Pożyczkodawcą,  
oraz 

 
Aeroklub Polski z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 20 lok. 
512, 00-002 Warszawa, Stowarzyszenie, Organizacja Pożytku 
Publicznego, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta 
stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy oraz rejestru 
stowarzyszeń pod numerem KRS 0000122672 reprezentowana 
przez:  
Włodzimierza Skalika - Prezes Aeroklubu Polskiego,  

Prezes AP Prezes AP / 
Wiceprezes AP 

i Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Grzegorza Jankiewicza – Sekretarza Generalnego Aeroklubu 
Polskiego 
zwanym dalej Pożyczkobiorcą 
z adresem do korespondencji:  
ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa 
 
§1. Przedmiot Umowy 
1. Strony zawierają umowę pożyczki [Umowa], której 

przedmiotem jest kwota pieniężna w wysokości 100.000 zł 
(słownie: sto tysięcy złotych 00/100), którą to kwotę 
Pożyczkodawca zobowiązuję się wypłacić Pożyczkobiorcy, a 
Pożyczkobiorca zobowiązuje się ją zwrócić Pożyczkodawcy w 
terminie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia jej 
udzielenia. 

2. Pożyczka zostanie wypłacona w terminie 1 dnia roboczego od 
dnia zawarcia niniejszej umowy, przelewem bankowym na 
rachunek bankowy Pożyczkobiorcy numer 
…………………………………………….. 

3. Za dzień udzielenia pożyczki lub jej części strony przyjmują 
datę zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym 
Pożyczkobiorcy.  

 
§2. Warunki Umowy 
1. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 9,60 % w skali roku. 
2. Odsetki od udzielonej pożyczki będą płatne po zakończeniu 

każdego miesiąca trwania umowy pożyczki, najpóźniej do 
piątego dnia roboczego danego miesiąca.  

3. Pożyczkobiorca będzie dokonywał płatności odsetek na 
rachunek Pożyczkodawcy nr 86 1470 0002 2493 3240 6225 
0002. 

4. Pożyczkobiorca dokona zwrotu pożyczki na rachunek 
Pożyczkodawcy nr 86 1470 0002 2493 3240 6225 0002. 

5. Za datę spłaty pożyczki uważa się dzień uznania rachunku 
bankowego Pożyczkodawcy. 

6. W przypadku zmiany numery rachunku bankowego 
Pożyczkodawcy, Pożyczkobiorca zostanie powiadomiony w 
formie pisemnej o nowym numerze rachunku bankowego. 
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§3. Zabezpieczenie 
1. Celem zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikającej z 

niniejszej Umowy, Pożyczkobiorca wystawi weksel własny 
zupełny na kwotę 100.000 zł (słownie sto tysięcy złotych). 
Weksel nie zabezpiecza spłaty odsetek od pożyczki. 

2. W przypadku stwierdzenia, że sytuacja finansowa 
Pożyczkobiorcy uległa pogorszeniu w sposób zagrażający 
spłacie należności przysługujących Pożyczkodawcy w wyniku 
wykonania niniejszej Umowy, Pożyczkodawca może wnosić o 
ustanowienie dodatkowego prawnego zabezpieczenia 
wykonania zapisów Umowy. Wniosek Pożyczkobiorcy powinien 
mieć formę pisemną, ze wskazaniem przyczyn żądania oraz 
oczekiwanych sposobów zabezpieczenia spłaty kwoty 
obejmującej pożyczkę wraz z należnymi odsetkami.  

 
§4. Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonywania Umowy 

Strony oddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla 
siedziby i adresu Pożyczkodawcy.  

2. W trakcie trwania Umowy, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do 
powiadomienia Pożyczkodawcy o każdej planowanej i 
faktycznej zmianie adresu, numeru telefonu, z tym skutkiem, 
że pisma kierowane pod ostatni znany Pożyczkodawcy adres 
uważa się za skutecznie doręczone z dniem pierwszego awiza 
pocztowego albo zwrotu przez pocztę z adnotacją „adresat 
nieznany”, „adresat wyprowadził się” lub podobną.  

3. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch 
jednobrzmiących egzemplarzach, bez poprawek, skreśleń i 
dopisków, po jednym dla każdej ze Stron. Jakiekolwiek 
naniesione na Umowę poprawki, skreślenia i dopiski nie 
stanowią treści Umowy oraz nie zmieniają jej postanowień.  

4. Aeroklub Polski oświadcza, że posiada status Organizacji 
Pożytku Publicznego, a udzielana pożyczka zostaje 
przeznaczona w całości na realizację celów statutowych 
Aeroklubu poprzez wykonywanie zadań w ramach działalności 
nieodpłatnej, określonych w statucie Aeroklubu Polskiego.  
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5. Pożyczkobiorca oświadcza, że na dzień udzielania pożyczki 
umowa jest zwolniona z podatku od czynności 
cywilnoprawnych. Jeżeli jednak w ocenie Pożyczkobiorcy, albo 
w wyniku prawomocnej decyzji właściwego organu 
podatkowego, umowa zostanie uznana za rodzącą obowiązek 
podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, 
to koszt tego podatku ponosi w całości Pożyczkobiorca.  

6. Wszelkie dodatkowe koszty pożyczki ponosi Pożyczkobiorca.  
7. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy, pod rygorem 

nieważności, dokonywane będą w formie pisemnej, w postaci 
aneksu podpisanego przez obie Strony. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 22.04.2010r.”. 
 
Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 1. 

22.04.2010 5/XVIII/2010 Dot.: zatwierdzenie treści Umowy pożyczki z Wilga Sp. z o.o.. 
 
Uchwała Nr 25/5/XVIII/2010 – „Zgodnie z Uchwałą Nr 
15/4/XVIII/2010 z dnia 18 kwietnia 2010r. Zarząd Aeroklubu 
Polskiego, po zapoznaniu się z propozycją Umowy pożyczki z Wilga 
Sp. z o.o., zatwierdza treść Umowy pożyczki jak niżej: 

 
UMOWA POŻYCZKI 

zawarta w dniu 22 kwietnia 2010 roku w Warszawie, pomiędzy 
Stronami: 

 
WILGA Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Jagiellońska 59/65, 
42-200 Częstochowa, wpisany do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Częstochowie pod numerem KRS 0000206155, NIP 577-00-02-546, 
reprezentowany przez: 
Annę Wrona – Członka Zarządu 
Andrzeja Podsiedlika – Członka Zarządu 
zwanym dalej Pożyczkodawcą,  

oraz 
 

Prezes AP Prezes AP / 
Wiceprezes AP 

i Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Aeroklub Polski z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 20 lok. 
512, 00-002 Warszawa, Stowarzyszenie, Organizacja Pożytku 
Publicznego, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta 
stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy oraz rejestru 
stowarzyszeń pod numerem KRS 0000122672  reprezentowana 
przez:  
Włodzimierza Skalika - Prezes Aeroklubu Polskiego,  
Grzegorza Jankiewicza – Sekretarza Generalnego Aeroklubu 
Polskiego 
zwanym dalej Pożyczkobiorcą 
z adresem do korespondencji:  
ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa 
 
§1. Przedmiot Umowy 
1. Strony zawierają umowę pożyczki [Umowa], której 

przedmiotem jest kwota pieniężna w wysokości trzysta tysięcy 
zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), którą to kwotę 
Pożyczkodawca zobowiązuję się wypłacić Pożyczkobiorcy, a 
Pożyczkobiorca zobowiązuje się ją zwrócić Pożyczkodawcy w 
terminie 12 miesięcy (słownie: dwunastu miesięcy) od dnia jej 
udzielenia. 

2. Pożyczka zostanie wypłacona w terminie 3 dni roboczych od 
dnia zawarcia niniejszej umowy, przelewem bankowym na 
rachunek bankowy Pożyczkobiorcy numer 
…………………………………………………………………………………….………….. 

3. Za dzień udzielenia pożyczki lub jej części strony przyjmują datę 
obciążenia rachunku bankowego Pożyczkodawcy.  
 

§2.  Warunki Umowy 
1. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 9 % w skali roku. 

Naliczanie odsetek rozpoczyna się od dnia następnego po dniu 
obciążenia rachunku bankowego Pożyczkodawcy. 

2. Odsetki od udzielonej pożyczki będą płatne po zakończeniu 
każdego miesiąca kalendarzowego trwania umowy pożyczki, 
najpóźniej do siódmego dnia roboczego następnego miesiąca 
kalendarzowego.  
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3. W przypadku nieterminowej spłaty odsetek w ciągu kolejnych 
trzech miesięcy pożyczka wraz z odsetkami może zostać 
postawiona przez Pożyczkodawcę w stan natychmiastowej 
wymagalności. 

4. Pożyczkobiorca będzie dokonywał płatności odsetek na 
rachunek Pożyczkodawcy w ING Bank Śląski S.A. 
O/Częstochowa nr 76 1050 1168 1000 0005 0087 5836 

5. Pożyczkobiorca dokona zwrotu pożyczki na rachunek 
Pożyczkodawcy w ING Bank Śląski S.A. O/Częstochowa nr 76 
1050 1168 1000 0005 0087 5836 

6. Za datę spłaty pożyczki uważa się dzień uznania rachunku 
bankowego Pożyczkodawcy. 

7. W przypadku zmiany numery rachunku bankowego 
Pożyczkodawcy, Pożyczkobiorca zostanie powiadomiony w 
formie pisemnej o nowym numerze rachunku bankowego. 
 

§3. Zabezpieczenie wekslowe 
1. Celem zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikającej z 

niniejszej Umowy, Pożyczkobiorca wystawia weksel własny in 
blanco, stanowiący załącznik do niniejszej umowy, 
zabezpieczający spłatę kwoty udzielonej pożyczki (§ 1.1) oraz 
odsetek należnych od udzielonej pożyczki (§ 2.1) i kosztami.  

2. W razie niespłacenia przez Pożyczkobiorcę pożyczki w terminie, 
względnie nieuiszczenia jakiekolwiek należności z tytułu 
udzielonej pożyczki, wymagalnej i płatnej zgodnie z warunkami 
niniejszej umowy, Pożyczkodawca ma prawo wypełnić weksel in 
blanco na sumę odpowiadającą zadłużeniu wraz z odsetkami i 
kosztami oraz weksel ten opatrzyć data płatności według 
swojego uznania zawiadamiając pożyczkobiorcę listem 
poleconym na adres wskazany w umowie. List ten powinien być 
wysłany przynajmniej na 7 dni przed terminem płatności. 

3. W ciągu 7 dni od całkowitej spłaty zadłużenia wraz z odsetkami i 
kosztami weksel zostanie zwrócony do rąk wystawcy weksla za 
pokwitowaniem. 

 
§4. Inne rodzaje zabezpieczenia 

1. W przypadku stwierdzenia, że sytuacja finansowa 
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Pożyczkobiorcy uległa pogorszeniu w sposób zagrażający 
spłacie należności przysługujących Pożyczkodawcy w wyniku 
wykonania niniejszej Umowy, Pożyczkodawca może wnosić o 
ustanowienie dodatkowego prawnego zabezpieczenia 
wykonania zapisów Umowy. Wniosek Pożyczkodawcy 
powinien mieć  formę pisemną, ze wskazaniem przyczyn 
żądania oraz oczekiwanych sposobów zabezpieczenia spłaty 
kwoty obejmującej pożyczkę wraz z należnymi odsetkami i 
kosztami. 

 
§5. Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonywania Umowy 

Strony oddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby 
i adresu Pożyczkodawcy.  

2. W trakcie trwania Umowy, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do 
powiadomienia Pożyczkodawcy o każdej planowanej i 
faktycznej zmianie adresu, numeru telefonu, z tym skutkiem, że 
pisma kierowane pod ostatni znany Pożyczkodawcy adres 
uważa się za skutecznie doręczone z dniem pierwszego awiza 
pocztowego albo zwrotu przez pocztę z adnotacją „adresat 
nieznany”, „adresat wyprowadził się” lub podobną.  

3. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch 
jednobrzmiących egzemplarzach, bez poprawek, skreśleń i 
dopisków, po jednym dla każdej ze Stron. Jakiekolwiek 
naniesione na Umowę poprawki, skreślenia i dopiski nie 
stanowią treści Umowy oraz nie zmieniają jej postanowień, 
chyba że poprawki, skreślenia i dopiski zostały zaparafowane 
przez strony Umowy 

4. Aeroklub Polski oświadcza, że posiada status Organizacji 
Pożytku Publicznego, a udzielana pożyczka zostaje 
przeznaczona w całości na realizację celów statutowych 
Aeroklubu poprzez wykonywanie zadań w ramach działalności 
nieodpłatnej, określonych w statucie Aeroklubu Polskiego.  

5. Pożyczkobiorca oświadcza, że na dzień udzielania pożyczki 
umowa jest zwolniona z podatku od czynności 
cywilnoprawnych. Jeżeli jednak w ocenie Pożyczkobiorcy, albo 
w wyniku prawomocnej decyzji właściwego organu 
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podatkowego, umowa zostanie uznana za rodzącą obowiązek 
podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, 
to koszt tego podatku ponosi w całości Pożyczkobiorca.  

6. Wszelkie dodatkowe koszty pożyczki ponosi Pożyczkobiorca.  
7. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy, pod rygorem 

nieważności, dokonywane będą w formie pisemnej, w postaci 
aneksu podpisanego przez obie Strony. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 22.04.2010r.”. 
 
Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 1. 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 30 kwietnia 2010r. (Protokół Nr 6/XVIII/2010) 

30.04.2010 6/XVIII/2010 Dot.: zatwierdzenie treści Umowy pożyczki z Panem Jackiem 
Dankowskim. 
 
Uchwała Nr 26/6/XVIII/2010 – „Zgodnie z Uchwałą Nr 
15/4/XVIII/2010 z dnia 18 kwietnia 2010r. Zarząd Aeroklubu 
Polskiego postanawia co następuje: 

§ 1 
Zarząd Aeroklubu Polskiego po zapoznaniu się z treścią Umowy 
pożyczki z Panem Jackiem Dankowskim zatwierdza ją w całości. 

§ 2 
Wymieniona w § 1 niniejszej uchwały Umowa pożyczki stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 30.04.2010r.”. 
 
Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 1. 

Prezes AP Prezes AP / 
Wiceprezes AP 

i Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 06 maja 2010r. (Protokół Nr 7/XVIII/2010) 

06.05.2010 7/XVIII/2010 Dot.: zatwierdzenie tekstu Umowy pożyczki z PROBUD Jarosław 
Dąbrowski 
 
Uchwała Nr 27/7/XVIII/2010 – „Zgodnie z Uchwałą Nr 

Prezes AP Prezes AP / 
Wiceprezes AP 

i Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 



- 231 - 

15/4/XVIII/2010 z dnia 18 kwietnia 2010r. Zarząd Aeroklubu 
Polskiego postanawia co następuje: 

§ 1 
Zarząd Aeroklubu Polskiego po zapoznaniu się z treścią Umowy 
pożyczki z PROBUD Jarosław Dąbrowski zatwierdza ją w całości. 

§ 2 
Wymieniona w § 1 niniejszej uchwały Umowa pożyczki stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 06.05.2010r.”. 
 
Za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 11 maja 2010r. (Protokół Nr 8/XVIII/2010) 

11.05.2010 8/XVIII/2010 Dot.: zmiana procesu rozstrzygnięcia konkursu na Sekretarza 
Generalnego AP. 
 
Uchwała Nr 28/8/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zatwierdza zmieniony proces rozstrzygnięcia konkursu na Sekretarza 
Generalnego AP, ustalony pierwotnie w Uchwale Zarządu Aeroklubu 
Polskiego Nr 134/6/XVII/2010 z dnia 12.03.2010r.       i przyjmuje: 
1.  Na podstawie złożonych ofert, Prezydium Zarządu Aeroklubu 

Polskiego dokona wyboru kandydatów, z którymi zostanie 
przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. 

2.  Na podstawie spotkań z kandydatami wyłonionymi w pierwszym 
etapie konkursu, Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego 
zarekomenduje 3 do 5 kandydatów na stanowisko Sekretarza 
Generalnego AP celem dokonania ostatecznego wyboru i 
powołania przez Zarząd Aeroklubu Polskiego. 

 
Uzasadnienie. 
 
Na podstawie analizy Rozporządzenia Nr 35 Ministra Sportu i 
Turystyki z dnia 06.11.2009r. w sprawie wprowadzenia programu 
realizacji zadań publicznych w zakresie przygotowań olimpijskich 
oraz przygotowań do udziału w międzynarodowym 

Prezes AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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współzawodnictwie sportowym kadry narodowej w sportach 
olimpijskich i nieolimpijskich oraz uzgodnień w Ministerstwie Sportu 
i Turystyki, Zarząd Aeroklubu Polskiego stwierdza, że przepisy ww. 
rozporządzenia nie mają zastosowania przy określeniu kryteriów 
wyboru kandydatów na stanowisko Sekretarza Generalnego w 
związku sportowym sportów nieolimpijskich. 
W związku z powyższym Zarząd Aeroklubu Polskiego rezygnuje z 
obowiązku przygotowania przez kandydatów na stanowisko 
Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego pisemnego projektu 
wieloletniego programu organizacji Biura Zarządu Aeroklubu 
Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 11.05.2010r. 
 
Za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 11 maja 2010r. (Protokół Nr 9/XVIII/2010) 

11.05.2010 9/XVIII/2010 Dot.: zatwierdzenie tekstu Umowy pożyczki z Skłodowscy Wiedza i 
Finanse spółką z o.o. z siedzibą w Markach  
 
Uchwała Nr 29/9/XVIII/2010 – „Zgodnie z Uchwałą Nr 
15/4/XVIII/2010 z dnia 18 kwietnia 2010r. Zarząd Aeroklubu 
Polskiego postanawia co następuje: 

§ 1 
Zarząd Aeroklubu Polskiego po zapoznaniu się z treścią Umowy 
pożyczki z Skłodowscy Wiedza i Finanse spółką z o.o. z siedzibą w 
Markach zatwierdza ją w całości. 

§ 2 
Wymieniona w § 1 niniejszej uchwały Umowa pożyczki stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 11.05.2010r.”. 
 
Za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Prezes AP Prezes AP / 
Wiceprezes AP 

i Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 13 maja 2010r. (Protokół Nr 10/XVIII/2010) 
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13.05.2010 10/XVIII/2010 Dot.: zatwierdzenie tekstu Umowy pożyczki z Panem Andrzejem 
Wernicke 
 
Uchwała Nr 30/10/XVIII/2010 – „Zgodnie z Uchwałą Nr 
15/4/XVIII/2010 z dnia 18 kwietnia 2010r. Zarząd Aeroklubu 
Polskiego postanawia co następuje: 

§ 1 
Zarząd Aeroklubu Polskiego po zapoznaniu się z treścią Umowy 
pożyczki z Panem Andrzejem Wernicke zatwierdza ją w całości. 

§ 2 
Wymieniona w § 1 niniejszej uchwały Umowa pożyczki stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 13.05.2010r.”. 
 
Za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Prezes AP Prezes AP / 
Wiceprezes AP 

i Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 16 maja 2010r. (Protokół Nr 11/XVIII/2010) 

16.05.2010 11/XVIII/2010 Dot.: zatwierdzenie tekstu Umowy pożyczki z Firma Starsoft Leszek 
Staryszak 
 
Uchwała Nr 31/11/XVIII/2010 – „Zgodnie z Uchwałą Nr 
15/4/XVIII/2010 z dnia 18 kwietnia 2010r. Zarząd Aeroklubu 
Polskiego postanawia co następuje: 

§ 1 
Zarząd Aeroklubu Polskiego akceptuje przyjęcie i dysponowanie 
środkami od Firmy Starsoft w czasie od 23.04.2010r. do 16.05.2010r. 
i ustala oprocentowanie takie jak w umowie wymienionej w § 2 
niniejszej uchwały. 

§ 2 
Zarząd Aeroklubu Polskiego po zapoznaniu się z treścią Umowy 
pożyczki z Firmą Starsoft Leszek Satryszak zatwierdza ją w całości. 

§ 3 
Wymieniona w § 2 niniejszej uchwały Umowa pożyczki stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Prezes AP Prezes AP / 
Wiceprezes AP 

i Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 16.05.2010r.”. 
 
Za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Posiedzenie Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 22 maja 2010r. w Warszawie (Protokół Nr 12/XVIII/2010) 

22.05.2010 12/XVIII/2010 Dot.: zobowiązanie Sekretarza Generalnego AP do renegocjowania 
umowy użytkowania samolotu akrobacyjnego Ekstra EA 300L i 
przedwstępnej umowy sprzedaży tego samolotu 

Uchwała Nr 32/12/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zobowiązuje Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego do 
renegocjowania umowy użytkowania samolotu akrobacyjnego Ekstra 
EA 300L i przedwstępnej umowy sprzedaży tego samolotu w celu 
zabezpieczenia interesów Aeroklubu Polskiego oraz do 
przedstawienia proponowanych umów zmieniających do 
zatwierdzenia Zarządowi Aeroklubu Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 22.05.2010r.” 
 
za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Zarząd AP Sekretarz 
Geenralny AP 

bez 
terminu 

niezrealizo
wana 

22.05.2010 12/XVIII/2010 Dot.: wniosek Zarządu AP do Komisji Rewizyjnej AP 

Uchwała Nr 33/12/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego zwraca 
się do Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego z wnioskiem o 
zbadanie poprawności trybu zawarcia umów dotyczących samolotu 
akrobacyjnego Ekstra EA 300L SP-AUP z wewnętrznymi przepisami 
Aeroklubu Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 22.05.2010r.’. 
 
za 10, przeciw 0, wstrzymał się 1 

Zarząd AP Zarząd AP bez 
terminu 

zrealizowa
na 

22.05.2010 12/XVIII/2010 Dot.: Procedura kontroli opłacania składek przez aerokluby 
regionalne 

Uchwała Nr 34/12/XVIII/2010 – „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.14 
Statutu AP oraz § 1 ust. 32 Regulaminu Organizacyjnego Działalności 
Prezydium Zarządu i Zarządu AP, Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zatwierdza Procedurę kontroli opłacania składek przez aerokluby 

Zarząd AP Sekretarz 
Generalny AP 

bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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regionalne o treści jak niżej: 
 
Procedura kontroli opłacania składek przez aerokluby regionalne 
 

Lp Opis 

1 Pracownik odpowiedzialny za ściągalność składek członkowskich 
opiera swoją pracę na danych z systemu księgowego, a jeśli nie są 
dostępne aktualne dane, sprawdza wyciągi kont bankowych AP 
dot. składek. 
 
Księgowość AP przekazuje pracownikowi odpowiedzialnemu za 
ściągalność składek członkowskich informację o ewentualnych 
zatwierdzonych kompensatach należności z tytułu składek ze 
zobowiązaniami Aeroklubu Polskiego. 
 
Zebrane informacje wprowadzane są do tabeli monitorującej stan 
wpłat. 

2 Szesnastego dnia każdego miesiąca wyznaczony pracownik AP 
przygotowuje i wysyła do aeroklubów regionalnych pocztą 
tradycyjną lub elektroniczną: 

 druk do potwierdzenia liczby członków aeroklubu na 
koniec miesiąca (do odesłania mailem/faxem/pocztą) – 
podpisywany przez Dyrektora lub Prezesa/Wiceprezesa 
aeroklubu regionalnego, 

 notę księgową za obecny miesiąc z terminem płatności do 
10 dnia następnego miesiąca; nota jest przygotowana na 
podstawie najbardziej aktualnych posiadanych danych o 
liczbie członków z informacją, że w przypadku jeśli liczba 
członków uległa zmianie, należy przelać poprawną kwotę 
wynikającą z nowej liczby członków. 

3 W przypadku braku wpłaty w terminie (do 10 dnia następnego 
miesiąca), trzy dni robocze po terminie płatności pracownik AP 
wysyła pocztą elektroniczną: 

 Przypomnienie o konieczności wpłacenia kwoty, podanie 
wysokości zaległości, 

 Prośbę o potwierdzenie czy płatność została wykonana, 

 Informację o konieczności naliczania odsetek w przypadku 
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braku płatności w terminie. 

4 W przypadku braku wpłaty składek w terminie, pracownik AP 
sporządza i wysyła pocztą elektroniczną i tradycyjną następujące 
wezwania do zapłaty. Pracownik dokumentuje i rejestruje wysłane 
noty z zaznaczeniem adresata, kwoty, terminu wysyłki. Wszystkie 
kontakty mailowe/telefoniczne z aeroklubem są rejestrowane, a 
kopia korespondencji zachowywana 

 Pierwszy monit – wezwanie do zapłaty wysyłane w 
przypadku braku wpłaty do 16 dnia następnego miesiąca, 
za jaki składki powinny być odprowadzone;  
monit zawiera informację o przeterminowaniu należności, 
prośbę o jej niezwłoczne uregulowanie zobowiązania oraz 
informację o rozpoczęciu naliczania odsetek ustawowych, 

 Drugi monit – telefoniczny - W przypadku braku zapłaty do 
końca miesiąca, pracownik AP kontaktuje się telefonicznie 
z księgowością lub dyrekcją danego aeroklub regionalnego 
i prosi o możliwie jak najszybszą płatność,  

 Trzeci monit – wezwanie do zapłaty wysyłane w 
przypadku braku wpłaty do 16 dnia drugiego miesiąca od 
miesiąca za, jaki składki powinny być odprowadzone;  
monit zawiera informację o naliczonych odsetkach, prośbę 
o niezwłoczne uregulowanie zobowiązania, ostrzeżenie iż 
brak płatności składek i ewentualnych uzgodnień między 
stronami będzie powodował możliwość rozpoczęcia 
windykacji sądowej lub procedury wpisania do Krajowego 
Rejestru Długów. 

 W przypadku, gdy opóźnienia w płatności wynoszą więcej 
niż 3 miesiące Aeroklub Polski może rozpocząć procedurę 
windykacji lub procedurę zgłoszenia dłużnika do KRD. 

5 Na koniec każdego dnia pracownik BZ AP zamieszcza w intranecie 
lub na dysku sieciowym BZAP aktualną listę dłużników.  

 
Na podstawie punktu czwartego powyższej procedury będzie 
sporządzona informacja do aeroklubów regionalnych opisująca 
procedurę i zawierająca uzasadnienie konieczności naliczania 
odsetek ustawowych. 
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Uzasadnienie uchwały: Składki członkowskie zgodnie z Uchwałą 
Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego są jednym z 
podstawowych źródeł finansowania kosztów działalności centrali 
Aeroklubu Polskiego. Biorąc pod uwagę, że Aeroklub Polski nie 
posiada istotnych wolnych środków pieniężnych, a jednocześnie 
comiesięcznie obsługuje zadłużenie w wysokości 1,5 mln zł, 
przekazywanie składek przez aerokluby regionalne jest kluczowe dla 
utrzymania płynności finansowej centrali. Po zakończeniu procesu 
refinansowania zadłużenia Aeroklubu Polskiego, który miał miejsce 
w miesiącach od kwietnia do maja 2010r., jego oprocentowanie 
spadło do ok. 12%. Każde opóźnienia w przekazywaniu składek 
członkowskich na rzecz Aeroklubu Polskiego będą pociągały za sobą 
konieczność czasowego zwiększenia zadłużenia lub zahamowania 
jego spłaty. W związku z tym dla zapewnienia neutralnego wpływu 
opóźnień w płatnościach na budżet Aeroklubu Polskiego, istnieje 
konieczność naliczania odsetek ustawowych w wysokości 13% od 
wszystkich przeterminowanych należności AP. 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Sekretarzowi 
Generalnemu Aeroklubu Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 22.05.2010r.”. 

za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0 

22.05.2010 12/XVIII/2010 Dot.: harmonogram wyrównania wewnętrznych rozrachunków 
między Biurem Zarządu Aeroklubu Polskiego a GOBL-L AP we 
Wrocławiu. 

Uchwała Nr 35/12/XVIII/2010 – Zarząd Aeroklubu Polskiego ustala 
następujący harmonogram wyrównania wewnętrznych 
rozrachunków między Biurem Zarządu Aeroklubu Polskiego a GOBL-L 
AP we Wrocławiu. 
Na dzień 31.12.2009r. GOBL-L AP we Wrocławiu posiadał 1 693 045 
zł. wewnątrzorganizacyjnych zobowiązań wobec Biura Zarządu 
Aeroklubu Polskiego. GOBL-L AP we Wrocławiu będzie comiesięcznie 
przekazywać na konto bankowe Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego 
następujące kwoty: 

 4 000 zł. w kwietniu 2010r. 

 6 000 zł. w maju 2010r. 

Zarząd AP Sekretarz 
Generalny AP i 
Dyrektor GOBL-

L AP we 
Wrocławiu 

Zawarte w 
uchwale 

W trakcie 
realizacji 

 
Za rok 
2010 

wpłynęło 
24 000 zł. 

 
Uchwałą nr 
163/3/XVIII

/11 z dn. 
15.01.11 

ZAP 
przesunął 
płatności 
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 8 000 zł. w miesiącach od czerwca do grudnia 2010r. 

 16 000 zł. od stycznia 2011r. 
Przelewy powinny być opisane „przekazanie środków – rozrachunki 
GOBL-L AP we Wrocławiu – BZAP”. 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Dyrektorowi GOBL-L AP 
we Wrocławiu oraz Sekretarzowi Generalnemu Aeroklubu Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 22.05.2010r.”.  

za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0 

GOBL-L za I 
kwartał 

2011 i za 
2010 do 

30.09.2011  

22.05.2010 12/XVIII/2010 Dot.: powołanie Pana Macieja Lipki na Sekretarza Generalnego AP 

Uchwała Nr 36/12/XVIII/2010 – „ Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie § 17 ust.2 pkt.12 Statutu Aeroklubu Polskiego, powołuje z 
dniem 01 lipca 2010r. na stanowisko Sekretarza Generalnego – 
Dyrektora Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego Pana Macieja Lipkę 
wyłonionego w drodze konkursu na Sekretarza Generalnego – 
Dyrektora Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego. 
Przeprowadzono głosowanie jawne. 
Spośród obecnych na posiedzeniu Zarządu Aeroklubu Polskiego 11 
członków, za przyjęciem tej uchwały głosowało 11, przeciw 0, 
wstrzymało się 0. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 22.05.2010r.” 

Komisja Zarząd AP Od 
01.07.2010 

zrealizowa
na 

22.05.2010 12/XVIII/2010 Dot.: powołanie Komisji Historycznej AP 

Uchwała Nr 37/12/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego na 
podstawie § 17 ust. 2 pkt. 15 Statutu AP powołuje Komisję 
Historyczną Aeroklubu Polskiego w następującym składzie: 
1. Wojciech Dudek (Aeroklub Bielsko-Bialski) 
2. Artur Frączek (Aeroklub Bielsko-Bialski) 
3. Marek Masalski (Aeroklub Warszawski) 
4. Marta Nowicka (Aeroklub Polski) 
5. Stanisław Malczyk (Aeroklub Lubelski) 
6. Adam Paska (Aeroklub Warszawski) 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 22.05.2010r.”. 

za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Przewodniczący 
Komisji 

Mikrolotowej AP 
Adam Paska 

Zarżąd AP bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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22.05.2010 12/XVIII/2010 Dot.: skrócenie czasu na oddanie głosu w głosowaniu 
korespondencyjnym dotyczącym zatwierdzania umowy przekazania 
na rzecz Aeroklubu Bielsko-Bialskiego praw Aeroklubu Polskiego do 
lotniska Aleksandrowice z 72 godzin do 24 godzin. 

 

Uchwała Nr 38/12/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
wyraża zgodę na skrócenie czasu na oddanie głosu w głosowaniu 
korespondencyjnym dotyczącym zatwierdzania umowy przekazania 
na rzecz Aeroklubu Bielsko-Bialskiego praw Aeroklubu Polskiego do 
lotniska Aleksandrowice z 72 godzin do 24 godzin. 
Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego ustala, że w przypadku 
zgłoszenia przez któregoś z członków Zarządu Aeroklubu Polskiego 
zastrzeżeń do poddanego głosowaniu projektu ww. umowy, Zarząd 
Aeroklubu Polskiego przerwie trwające głosowanie w skróconym 
czasie i podejmie głosowanie korespondencyjne w przedmiotowej 
sprawie w trybie przewidzianym § 8 ust. 3 Regulaminu 
Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu 
Aeroklubu Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 22.05.2010r.”. 

za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Zarząd AP Zarząd AP bez 
terminu 

zrealizowa
na 

22.05.2010 12/XVIII/2010 Dot.: upoważnienie Sekretarza Generalnego AP do zarządzania 
lotniskami w imieniu Aeroklubu Polskiego. 

 

Uchwała Nr 39/12/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
upoważnia Sekretarza Generalnego – Dyrektora Biura Zarządu 
Aeroklubu Polskiego do zarządzania lotniskami w imieniu Aeroklubu 
Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 22.05.2010r.”. 

za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Sekretarz 
Geenralny AP 

Sekretarz 
Generalny AP 

bez 
terminu 

zrealizowa
na 

22.05.2010 12/XVIII/2010 Dot.: opłat za licencje niewyłaczną 

Uchwała 

Główny specjalista 
ds. szkoleni i BL 

Sekretarz 
Geenralny AP 

bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Zarządu Aeroklubu Polskiego 
Nr 40/12/XVIII/2010 z dnia 22.05.2010 r. 

 
Zarząd Aeroklubu Polskiego uwzględniając wniosek Głównego 
Specjalisty ds. Szkolenia i BL po rozpatrzeniu postanowił: 
1.  Zmienić brzmienie następujących punktów w Uchwale Zarządu 

Aeroklubu Polskiego Nr 13/2/XVII/2009 z dnia 14.04.2009 r. : 
a) Punkt 3.1 otrzymuje brzmienie: 

 Opłaty związane z udzieleniem licencji ustalone niniejszą 
uchwałą nie obowiązują do dnia 30.06.2011 r. w stosunku do 
aeroklubów regionalnych i stowarzyszeń wspierających 
Aeroklubu Polskiego opłacających regularnie składki 
członkowskie i inne zadeklarowane świadczenia. 

b) Punkt 4 otrzymuje brzmienie: 
 Dla podmiotów gospodarczych i organizacji lotniczych 

niebędących aeroklubem regionalnym obowiązujące opłaty 
licencyjne ustalane są indywidualnie w drodze negocjacji przez 
Sekretarza Generalnego AP.  

2.  Z aeroklubami regionalnymi, które mają podpisane umowy na 
korzystanie z dokumentów szkoleniowo-operacyjnych (licencja 
niewyłączna) i wpłaciły kwotę 3.000 zł. tytułem opłaty 
licencyjnej, podpisać aneksy do tych umów umożliwiające 
zaliczenie tych wpłat na poczet należnych składek członkowskich.  

3.  Anulować uchwałę Nr 115/3/XVII/2010 z dnia 18.02.2010 r.  
4.  Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu 

Aeroklubu Polskiego. 
5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 22.05.2010r.”. 

za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0 

22.05.2010 12/XVIII/2010 Dot.: rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Kultury Fizycznej 
AWIATIK GDK Sośno 

Uchwała Nr 41/12/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego nie 
przychyla się do prośby Stowarzyszenia Kultury Fizycznej AWIATIK 
GDK Sośno o zwolnienie Stowarzyszenia z opłaty składki 
członkowskiej za rok 2010 i utrzymuje składkę w wysokości 300 zł. 
 

Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej 

AWIATIK GDK 
Sośno 

Sekretarz 
Generalny AP 

bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Uzasadnienie. 
 

Stowarzyszenia Kultury Fizycznej AWIATIK GDK Sośno zwróciło się o 
zwolnienie ze składki w wysokości 300 zł za rok 2010 uzasadniając 
prośbę niewielkim budżetem, małą ilością członków, w większości 
dzieci, brakiem sponsorów, finansowaniem działalności z własnych 
środków. Stowarzyszenie warunkuje pozostawanie w strukturach 
Aeroklubu Polskiego od zwolnienia z zapłacenia składki. 

Zarząd Aeroklubu Polskiego stoi na stanowisku, iż zwolnienie z 
opłacenia składki byłoby sprzeczne z regulacjami Statutu Aeroklubu 
Polskiego, krzywdzące dla innych członków wspierających i stwarzało 
precedens nieuzasadnionego przedkładania partykularnych 
interesów jednego z członków wspierających nad interesem całej 
społeczności Aeroklubu Polskiego. 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Sekretarzowi 
Generalnemu AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 22.05.2010r.” 
 
Za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0 

22.05.2010 12/XVIII/2010 Dot.: rezygnacja Gdańskiego Klubu Balonowego z członka 
wspierającego Aeroklubu Polskiego 

Uchwała Nr 42/12/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
przyjmuje rezygnację Gdańskiego Klubu Balonowego z siedzibą w 
Gdańsku – Wrzeszczu przy Al. Zwycięstwa 10A z członka 
wspierającego Aeroklubu Polskiego i na podstawie § 7 ust. 3 Statutu 
AP skreśla ww. Klub z listy członków wspierających Aeroklubu 
Polskiego. 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Sekretarzowi 
Generalnemu AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 22.05.2010r”. 
 
Za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Gdański Klub 
Balonowy 

Sekretarz 
Generalny AP 

22.05.2010 zrealizowa
na 

22.05.2010 12/XVIII/2010 Dot.: zawieszenie Licencji zawodnika pilotowi Franciszkowi 
Mazurowi 

Komisja 
Szybowscowa AP 

Sekretarz 
Generalny AP i 

Od 
22.05.2010 

zrealizowa
na 
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Uchwała Nr 43/12/XVIII/2010 – „Na wniosek Komisji Szybowcowej 
AP Zarząd Aeroklubu Polskiego  na podstawie § 8 ust. 10 Statutu AP 
zawiesza Licencję Zawodnika pilota Franciszka Mazura na okres od 
dnia wejścia w życie uchwały do 31.12.2010 r. 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Sekretarzowi 
Generalnemu AP i Dyrektorowi Sportowemu AP Lidii Kosk . 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 22.05.2010r”. 
 
Za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Dyrektor 
Sportowy AP 

do 31.12. 
2010 

22.05.2010 12/XVIII/2010 Dot.: wyróżnienia FAI za 2009 rok 

Uchwała Nr 44/12/XVIII/2010 – „Na wniosek Działu Sportu AP oraz 
Komisji Specjalnościowych AP – Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża 
zgodę na wystąpienie do FAI o przyznanie niżej wymienionych 
wyróżnień za rok 2009: 
 
I. Dyplom im. Paula Tissandiera (Paul Tissandier Diplomas)  

- Janusza Marka (GOBL-L AP we Wrocławiu);  
- Ryszarda Michalskiego (Aeroklub Polski);  
- Gromosław Czempiński (Aeroklub Warszawski) 
- Jacek Dankowski (Aeroklub Leszczyński) 

 
II. Dyplom dla Zespołu (Honorary Group Diploma)  
– dla Ministerstwa Sportu i Turystyki 
 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Sekretarzowi 
Generalnemu AP i Dyrektorowi Sportowemu AP Lidii Kosk  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 22.05.2010r”. 
 
Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 3 

Dział Sportu AP i 
Komisje 

Specjalnościowe AP 

Sekretarz 
Generalny AP i 

Dyrektor 
Sportowy AP 

31.05.2010 zrealizowa
na 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 31 maja 2010r. (Protokół Nr 13/XVIII/2010) 

31.05.2010 13/XVIII/2010 Dot.: kierownicy ekip na imprezy mistrzowskie w roku 2010 
 
Uchwała Nr 45/13/XVIII/2010  – „Po przeprowadzonych 

Dyrektor Sportowy 
AP 

Dyrektor 
Sportowy AP 

 zrealizowa
na 
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uzgodnieniach z poszczególnymi Komisjami Specjalnościowymi AP 
oraz na wniosek Dyrektora Sportowego AP – Zarząd Aeroklubu 
Polskiego na podstawie § 1 ust. 34 Regulaminu Organizacyjnego 
Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego  
zatwierdza niżej wymienione osoby na kierowników ekip na imprezy 
mistrzowskie w roku 2010: 

 
1. Mistrzostwa Europy  Modeli Swobodnie Latających F1A,B,C - 

Turcja 
  Edward Burek  

2. Mistrzostwa Świata Modeli na Uwięzi dla juniorów i seniorów 
F2A,B,C,D - Węgry 
  Paweł Praus  

3. Mistrzostwa Świata Modeli Makiet F4B, F4C - Częstochowa, 
Polska 
  Radosław Oleksy  

4. Mistrzostwa Świata Modeli Swobodnie Latających dla juniorów 
F1A,F1B,F1P- Salonta, Rumunia   
  Norbert Suwała  

5. Mistrzostwa Świata Modeli Zdalnie Sterowanych F3J  - Francja 
  Wojciech Byrski   

6. Mistrzostwa Świata Modeli Halowych F1D – Belgrad, Serbia  
  Edward Ciapała      

7. Mistrzostwa Europy Modeli Szybowców Sterowanych 
Mechanicznie F1E – Turda, Rumunia 
  Wiesław Dziuba 

8. Mistrzostwa Europy Modeli Kosmicznych S1, S3, S4, S5, S6, S7, 
S8, S9 – Irig, Serbia 
      Jerzy Boniecki      

9. Mistrzostwa Europy Modeli  Akrobacyjnych Zdalnie Sterowanych 
F3A - Austria 
      Edward Wojciechowski     

10. Mistrzostwa Europy  i  Świata w akrobacji szybowcowej – 
Jämijärvi, Finlandia 
   Radosław Górzeński 

11. Mistrzostwa Świata Sterowców na Ogrzane Powietrze – Dole, 
Francja 

Komisje 
Specjalnościow

e AP 
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        Paweł Bamberski 
12. Mistrzostwa Świata kl 15m, 18m, otwarta - Szeged, Węgry  

       Jacek Dankowski 
13. Lotniowe Mistrzostwa Europy – Ager,Hiszpania 

       Don Alan 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 31.05.2010r.”. 
 
Za 10, przeciw 0, wstrzymało się 1. 

31.05.2010 13/XVIII/2010 Dot.: zatwierdzenie zmian preliminarza budżetowego BZAP na 
2010r. 
 
Uchwała Nr 46/13/XVIII/2010 – „Na podstawie §17 ust.2 pkt.4 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz § 1 ust. 4 „Regulaminu 
Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu AP” – 
Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza zmiany preliminarza 
budżetowego Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego na rok 2010 
przyjętego Uchwałą Nr 130/4/XVIII/2010 z dnia 02.03.2010r. 
stanowiący integralną część niniejszej uchwały. 
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia –  31.05.2010r.”. 
 
Za 10, przeciw 0, wstrzymało się 1. 

Skarbnik AP Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

Posiedzenie Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 19 czerwca 2010r. w Warszawie (Protokół Nr 15/XVIII/2010) 
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19.06.2010 15/XVIII/2010 Dot.: zgoda na zaprezentowanie Miastu Wrocław koncepcji 
zagospodarowania i użytkowania kamienic przy ul. H.Sienkiewicza 
108/110 we Wrocławiu 

Uchwała Nr 47/15/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
wyraża zgodę na zaprezentowanie Miastu Wrocław koncepcji 
zagospodarowania i użytkowania kamienic przy ul. H.Sienkiewicza 
108/110 we Wrocławiu, zgodną z zapisami umowy darowizny, przez 
zespół do opracowania koncepcji zagospodarowania i użytkowania 
kamienic przy ul. H.Sienkiewicza 108/110 we Wrocławiu z udziałem 
dyrektora GOBL-L AP WPS-L we Wrocławiu dr Janusza Marka i radcy 
prawnego Aeroklubu Polskiego dr Piotra Kasprzyka. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 19.06.2010r.”. 

Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Prezes AP  Bez 
terminu 
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19.06.2010 15/XVIII/2010 Dot.: odwołanie z członka fundacji GOBL-L Pana Andrzeja Woźnego i 
powołanie na wakujące miejsce Pana Stanisława Haczyńskiego 

Uchwała Nr 48/15/XVIII/2010 – „ Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie § 10 ust. 4 lit. d Statutu Fundacji GOBL-L – Fundacji 
Aeroklubu Polskiego, odwołuje Pana Andrzeja Woźnego z funkcji 
członka Rady Fundacji GOBL-L – Fundacji Aeroklubu Polskiego z 
ważnych przyczyn, do których należą: 
- brak możliwości nawiązania kontaktu, 
- brak aktywności w pracach Rady , 
- brak jakiegokolwiek zainteresowania pracą w Fundacji GOBL-L, 
- nieudostępnienie danych pozwalających na dokonanie wpisu do 
KRS Fundacji GOBL-L. 
Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego powołuje Pana Stanisława 
Haczyńskiego do funkcji członka Rady Fundacji GOBL-L – Fundacji 
Aeroklubu Polskiego, na wakujące miejsce, na okres bieżącej 
kadencji. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia zmian statutu 
Fundacji GOBL-L – Fundacji Aeroklubu Polskiego przez Sąd Rejonowy 
dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego”. 

Prezes AP Zarząd AP 19.06.2010 zrealizowa
na 
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Za 7, przeciw 0, wstrzymało się 1 

19.06.2010 15/XVIII/2010 Dot.: zatwierdzenie umowy nieodpłatnego przeniesienia własności 
nieruchomości zabudowanej (lotniska Aleksandrowice) przez 
stowarzyszenie (Aeroklub Polski) na rzecz terenowej jednostki 
organizacyjnej stowarzyszenia (Aeroklub Bielsko-Bialski) 

Uchwała Nr 49/15/XVIII/2010 – „Zgodnie z Uchwałą Nr 2 XXV 
Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego 
obradującego w dniach 14-15 marca 2009 r. oraz Uchwałą Nr 6 XXVI 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu 
Polskiego obradującego w dniu 12 grudnia 2009r., na podstawie § 42 
ust. 2 Statutu Aeroklubu Polskiego - Zarząd Aeroklubu Polskiego 
postanawia co następuje: 

§ 1 
Zarząd Aeroklubu Polskiego po zapoznaniu się z treścią Umowy 
nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości zabudowanej 
(lotniska Aleksandrowice) przez stowarzyszenie (Aeroklub Polski) na 
rzecz terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia (Aeroklub 
Bielsko-Bialski) zatwierdza ją w całości. 

§ 2 
Wymieniona w § 1 uchwały Umowa nieodpłatnego przeniesienia 
własności nieruchomości zabudowanej stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 19.06.2010r.”. 

Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Aeroklub Bielsko-
Bialski 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

19.06.2010 15/XVIII/2010 Dot.: dokooptowanie członków do Stałej Komisji Statutowej AP 

Uchwała Nr 50/15/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego, 
działając na podstawie uchwały nr 14 XXVII Walnego Zgromadzenia 
Delegatów Aeroklubu Polskiego, dokooptowuje do składu Stałej 
Komisji Statutowej Aeroklubu Polskiego następujące osoby: 

1. Satnisława Haczyńskiego – członka Zarządu Aeroklubu Polskiego 
2. Macieja Lipkę – Sekretarza Generalnego – Dyrektora Biura 

Zarządu Aeroklubu Polskiego 

Zarząd AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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3. Jarosława Szołtyska – członka Zarządu Aeroklubu Polskiego 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 19.06.2010r.”. 

Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

19.06.2010 15/XVIII/2010 Dot.: ustalenie wynagrodzenia wynagrodzenie Pana Macieja Lipki 
powołanego na stanowisko Sekretarza Generalnego – Dyrektora 
Biura Zarządu AP 

Uchwała Nr 51/15/XVIII/2010 - Zarząd AP ustala wynagrodzenie 
Pana Macieja Lipki powołanego na stanowisko Sekretarza 
Generalnego – Dyrektora Biura Zarządu AP na podstawie Uchwały Nr 
36/12/XVIII/2010 Zarządu AP z tytułu wykonywania obowiązków 
określonych w Regulaminie Organizacyjnym Biura Zarządu 
Aeroklubu Polskiego: 

§1 
 
1. Miesięczne wynagrodzenie począwszy od 1 lipca 2010r. wyniesie 

PLN 10.200 brutto (część stała) plus premia motywacyjna w 
wysokości do PLN 1.300 brutto.  

 
2. Część stała wynagrodzenia za dany miesiąc będzie płatna do 5 

dnia następnego miesiąca. 
 

3. Wysokość premii motywacyjnej będzie ustalana kwartalnie przez 
Zarząd AP na podstawie oceny pracy Sekretarza Generalnego AP, 
w szczególności realizacji zadań wyznaczonych przez Zarząd AP. 
Premia motywacyjna za dany kwartał będzie płatna do 10 dnia 
miesiąca następującego po tym kwartale. 
 

4. Wynagrodzenie będzie wypłacane na rachunek bankowy 
wskazany przez Pana Macieja Lipkę. Wypłacane wynagrodzenie 
będzie pomniejszone o należne zaliczki na PDOF w przypadku, 
gdy Aeroklub Polski będzie odpowiedzialny za odprowadzanie 
takich zaliczek. 
 

5. W przypadku odwołania Pana Macieja Lipki ze stanowiska 
Sekretarza Generalnego AP otrzyma on dodatkowe 

Zarząd AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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wynagrodzenie w wysokości: 
- PLN 5.100 brutto w przypadku odwołania do 31 grudnia 2010r. 
płatne w okresie dwóch tygodni od odwołania, 
- PLN 10.200 brutto w przypadku odwołania po 31 grudnia 
2010r. płatne w okresie jednego miesiąca od odwołania, 
- PLN 30.600 brutto w przypadku odwołania po 30 czerwca 
2013r. płatne w trzech równych miesięcznych ratach od 
odwołania. 
 

6. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 5, nie 
będzie należne w przypadku gdy odwołanie następuje na 
wniosek Sekretarza Generalnego AP. 
 

7. Pan Maciej Lipka będzie uprawniony do rozliczania kosztów 
wykorzystania własnego samochodu w związku z 
wykonywaniem obowiązków Sekretarza Generalnego AP w 
wysokości 80% urzędowej stawki za kilometr na podstawie 
przedstawionych rozliczeń. 
 

8. Pan Maciej Lipka na czas pełnienia funkcji Sekretarza 
Generalnego AP otrzyma telefon komórkowy oraz laptop 
wyposażony w modem telefonii komórkowej wraz z 
odpowiednio wykupionymi usługami telekomunikacyjnymi. 

§2 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 19.06.2010r.”. 

Za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0 

19.06.2010 15/XVIII/2010 Dot.: zatwierdzenie Regulaminu Dyscyplinarnego AP pzsp 

Uchwała Nr 52/15/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego na 
podstawie § 40a ust. 3 Statutu AP przyjmuje Regulamin 
Dyscyplinarny w następującym brzmieniu: 
 
REGULAMIN DYSCYPLINARNY AEROKLUBU POLSKIEGO POLSKIEGO 

ZWIĄZKU SPORTU LOTNICZEGO 
 

Dyrektor Sportowy 
AP 

Dyrektor 
Sporotwy AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

Aeroklub Polski Polski Związek Sportu Lotniczego zwany dalej AP jest 
uprawniony do sprawowania władzy dyscyplinarnej w stosunku do 
swoich członków, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, 
komisarzy sportowych oraz działaczy sportowych i klubów 
sportowych. 
 

§ 2 
1. Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega osoba, która 

dopuściła się czynu naruszającego przepisy ustawy o kulturze 
fizycznej i sporcie kwalifikowanym, Rozporządzeń Ministra 
właściwego ds. Kultury Fizycznej i Sportu, Statutu i Regulaminów 
AP, uchwał Zarządu AP, Regulaminów i Kodeksu Sportowego FAI, 
Regulaminów Zawodów Sportowych podczas zawodów 
zagranicznych a także przepisów dotyczących zakazu stosowania 
dopingu w sporcie. 

2. Wykroczeniem dyscyplinarnym jest również czyn naruszający 
zasady współżycia społecznego w związku z działalnością 
sportową. 

 
§ 3 

1. O każdym ujawnionym wykroczeniu dyscyplinarnym, wszczęciu i 
zakończeniu postępowania dyscyplinarnego należy zawiadomić 
Dyrektora Sportowego AP. 

2. W zawiadomieniu o ujawnieniu czynu mogącego stanowić 
wykroczenie dyscyplinarne należy wskazać okoliczności jego 
popełnienia. 

 
§ 4 

1. Postępowanie dyscyplinarne za czyn podlegający ukaraniu w 
postępowaniu karnym lub w sprawach o wykroczenie może być 
prowadzone równocześnie z tym postępowaniem. 

2. Postępowanie dyscyplinarne może być zawieszone do czasu 
wydania prawomocnego orzeczenia w postępowaniu karnym lub 
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w sprawach o wykroczenia. 
3. Orzeczenie wydane w postępowaniu karnym lub w sprawach o 

wykroczenia nie stanowi przeszkody do wymierzenia kary w 
postępowaniu dyscyplinarnym. 

 
§ 5 

Postępowanie wyjaśniające wszczyna się w przypadku zaistnienia 
zdarzenia nie mającego znamion czynu dyscyplinarnego. 
 

§ 6 
Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 3 
(trzech) miesięcy od dnia uzyskania wiadomość o popełnieniu 
wykroczenia i po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia dopuszczenia 
się tego czynu. 

 
§ 7 

1. Zarząd AP może zawiesić zawodnika, trenera, instruktora, 
sędziego, komisarza sportowego lub działacza sportowego w ich 
prawach do czasu podjęcia decyzji przez właściwy organ 
dyscyplinarny. 

2. Okres zawieszenia zalicza się na poczet wykonania kary 
dyscyplinarnej. 

 
ROZDZIAŁ II 

Kary dyscyplinarne 
 

§ 8 
1. Karami dyscyplinarnymi są: 

a/ nagana, 
b/ czasowy zakaz wyjazdów zagranicznych w celach sportowych, 
c/ czasowe zawieszenie (dyskwalifikacja) w prawach zawodnika, 

trenera, instruktora, sędziego, komisarza sportowego lub 
działacza sportowego, 

d/ zakaz reprezentowania sportu polskiego na zawodach 
międzynarodowych, 

e/ dyskwalifikacja dożywotnia. 
2. Zakazy określone w ust. 1 lit. b, c i d orzeka się na okres od 3 
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(trzech) miesięcy do 3 (trzech) lat. 
3. Ukarany Zawodnik, Trener, Instruktor Sportu, Sędzia, Komisarz 

Sportowy musi złożyć swoją licencję u Dyrektora Sportowego AP. 
4. Wykonanie kar określonych w ust. 1 lit. b, c i d może być 

warunkowo zawieszone na okres 2 (dwóch) lat. 
 

§ 9 
1. W przypadku naruszenia postanowień Statutu AP może zawiesić 

członka zwyczajnego Związku w prawach członkowskich. 
2. Zawieszenie klubu sportowego lub Sekcji specjalnościowej w 

prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu 
klubu lub sekcji licencji klubu sportowego a co za tym idzie 
uprawnień statutowych a w szczególności możliwości udziału we 
współzawodnictwie sportowym, prowadzenia treningu 
sportowego oraz udziału w zawodach sportowych w kraju i za 
granicą. 

 
§ 10 

W przypadku zawieszenia, o którym mowa w § 9,  członkowi Związku 
służy prawo odwołania w terminie 14 dni do Ministerstwa Sportu. 

 
§ 11 

1. Kara dyscyplinarna orzekana wobec trenera lub instruktora, 
sędziego, komisarza sportowego lub działacza sportowego może 
polegać również na zakazie pełnienia funkcji statutowych w 
organizacjach sportowych, a w szczególności może obejmować 
czasowy zakaz: 
a/ pełnienia funkcji we władzach , 
b/ pełnienia obowiązków trenera, instruktora sportu, sędziego, 

komisarza sportowego lub delegata technicznego, 
c/ sprawowania funkcji kierownika: ekip na mistrzostwa 

międzynarodowe, zgrupowań i obozów, 
d/ sprawowania funkcji organizatora i gospodarza zawodów lub 

imprez sportowych, 
e/ wykonywania innych funkcji lub czynności. 

2. Przepisy § 8 ust. 2, 3 i 4 mają odpowiednie zastosowanie. 
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§ 12 
1. Karami dyscyplinarnymi za naruszenie przepisów 

antydopingowych, które regulują przepisy Komisji 
antydopingowej są: 
a/ 3-miesięczna dyskwalifikacja za pierwsze przewinienie, 
b/ 2-letnia dyskwalifikacja za drugie przewinienie, 
c/ dożywotnia dyskwalifikacja za kolejne przewinienie. 

2. W razie odmowy poddania się badaniom kontrolnym lub 
niezgłoszenia się zawodnika do kontroli antydopingowej stosuje 
się kary dyscyplinarne: 
a/ 2-letniej dyskwalifikacji za pierwsze przewinienie, 
b/ dożywotniej dyskwalifikacji za drugie przewinienie. 

 
§ 13 

1. Odpowiedzialność za stosowanie dopingu ponoszą również 
trenerzy, instruktorzy sportu, działacze oraz inne osoby, którym 
udowodnione zostanie naruszenie przepisów antydopingowych. 

2. Naruszenie tych przepisów polega w szczególności na 
dostarczaniu, dystrybucji, handlu lub podawaniu zabronionych 
środków farmakologicznych, stosowaniu metod uznanych za 
dopingowe bądź nakłanianiu do stosowania dopingu. 

3. Do osób wymienionych w ust. 1 stosuje się odpowiednio 
przepisy § 12 ust. 1 i 3. 

4. W razie ujawnienia u zawodników małoletnich zabronionych 
środków farmakologicznych lub stosowania metod uznanych za 
dopingowe organ prowadzący postępowanie dyscyplinarne 
zawiadamia o tym prokuratora oraz rodziców małoletniego. 

 
ROZDZIAŁ III 

Postępowanie dyscyplinarne 
 

§ 14 
1. Postępowanie dyscyplinarne prowadzi „Komisja Dyscyplinarna” 

powołana dla każdej dyscypliny sportu lotniczego przez 
Dyrektora Sportowego AP na podstawie wniosków właściwych 
komisji specjalnościowych. 

2. Postępowanie dyscyplinarne polega na przeprowadzeniu 
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czynności mających ustalić zasadność zarzutu popełnienia czynu 
dyscyplinarnego oraz jego okoliczności poprzez zebranie 
wszelkich dowodów koniecznych do wyjaśnienia sprawy. 

3. W postępowaniu wyjaśniającym i postępowaniu przed organami 
wydającymi orzeczenia dyscyplinarne obwiniony ma prawo 
ustanowić obrońcę. 

4. W toku postępowania dyscyplinarnego należy wysłuchać 
obwinionego oraz zapoznać się z jego linią obrony. 

5. Z przeprowadzonego postępowania dyscyplinarnego właściwa 
Komisja Dyscyplinarna sporządza  sprawozdanie, które powinno 
zawierać opis stanu faktycznego, wykaz dowodów oraz końcowe 
wnioski w przedmiocie umorzenia postępowania bądź 
skierowania sprawy do organu dyscyplinarnego. 

 
§ 15 

1. Organami prowadzącymi postępowanie dyscyplinarne są 
właściwe Komisje Dyscyplinarne powołane przez Dyrektora 
Sportowego AP. 

2. Osoby przeprowadzające postępowanie dyscyplinarne nie mogą 
wchodzić w skład zespołu orzekającego w przedmiocie winy i 
kary. 

 
§ 16 

1. Organami wydającymi orzeczenia dyscyplinarne w I instancji są: 
a/ zarządy klubów sportowych w sprawach: 

- trenerów klubowych i instruktorów sportu oraz działaczy 
sportowych tych klubów, 

- zawodników członków danego klubu, nie będących 
członkami kadry narodowej. 

b/ Dyrektor Sportowy AP w sprawach: 
- zawodników  kadry narodowej i zawodników 

niezrzeszonych 
- trenerów kadry narodowej 
- sędziów 
- komisarzy sportowych 
- działaczy sportowych AP 
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§ 17 
1. Poszczególne organy wymienione w § 16 mogą wymierzać 

następujące kary: 
a/ zarządy klubów sportowych: 

- naganę, 
- czasowy zakaz udziału w zawodach krajowych i 

zagranicznych  
- czasowe zawieszenie (dyskwalifikacja) w prawach 

zawodnika, trenera klubowego, instruktora sportu lub 
działacza sportowego klubu. 

b/ Dyrektor sportowy – wszystkie rodzaje kar. 
d/ Zarząd AP  wszystkie rodzaje kar. 

2. Organy wymienione w ust. 1 mogą wymierzać także kary 
przewidziane w § 11. 

3. Orzeczenia dyscyplinarne zapadają w drodze uchwały podjętej 
zwykłą większością głosów. 

 
§ 18 

1. Od orzeczenia dyscyplinarnego ukaranemu przysługuje prawo 
złożenia odwołania w terminie 14 dni do organu II instancji, 
którymi są: 
a/ Dyrektor Sportowy AP – dla klubu sportowego 
c/ Zarząd AP  – dla Dyrektora Sportowego AP 

2. O prawie do odwołania należy pouczyć ukaranego. 
 

§ 19 
1. Organ II instancji, rozpoznając odwołanie, może zaskarżone 

orzeczenie dyscyplinarne utrzymać w mocy, zmienić je, 
względnie uchylić. 

2. Uchylając orzeczenie dyscyplinarne organ II instancji może 
uzupełnić materiały postępowania dyscyplinarnego, względnie 
zlecić ich uzupełnienie organowi I instancji. 

3. Osoba zdyskwalifikowana dożywotnio za stosowanie dopingu 
może zaskarżyć orzeczenie dyscyplinarne Zarządu AP do 
Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim 
Komitecie Olimpijskim w terminie 14 dni od wydania przez AP 
stosownego orzeczenia. 
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§ 20 

1. Orzeczenie dyscyplinarne staje się prawomocne, jeżeli ukarany 
nie złożył odwołania. 

2. W przypadku złożenia odwołania orzeczenie dyscyplinarne staje 
się prawomocne z chwilą rozpatrzenia tego odwołania przez 
organ II instancji i wydania stosownego orzeczenia. 

 
ROZDZIAŁ IV 

Wykonywanie orzeczeń i zacieranie kar dyscyplinarnych 
 

§ 21 
1. Prawomocne orzeczenie dyscyplinarne podlega niezwłocznemu 

wykonaniu przez organizację sportową, której ukarany jest 
członkiem lub działaczem sportowym. 

2. Zawiadomienie o ukaraniu za naruszenie przepisów 
antydopingowych przekazuje się Komisji do Zwalczania Dopingu 
w Sporcie. 

3. Treść orzeczenia dyscyplinarnego może być podana do 
publicznej wiadomości. Decyzja w tym przedmiocie należy do 
właściwego w danej sprawie zarządu klubu sportowego, 
Dyrektora Sportowego AP lub Prezesa Aeroklubu Polskiego . 

 
§ 22 

1. Jeżeli w okresie trwania kary przewidzianej w § 8 lit. b,c i d 
ukarany zachowuje się nienagannie i przestrzega norm 
obowiązujących w sporcie, reszta kary może ulec darowaniu po 
upływie co najmniej połowy odbytej kary. 

2. W przypadku darowania reszty kary wyznacza się okres próbny 
na czas pozostały do odbycia reszty kary, nie mniej jednak niż 6 
(sześć) miesięcy. 

3. Wniosek ukaranego o darowanie reszty kary rozstrzyga organ I 
instancji. Od orzeczenia I instancji służy zażalenie do organu 
odwoławczego. 

4. a/ Zarząd AP może uwzględnić uzasadniony wniosek organizacji 
sportowej ukaranego i darować mu resztę kary już po odbyciu 
jednej trzeciej kary, jeżeli ukarany zachowuje się wzorowo i 
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przemawiają za tym szczególne względy sportowe i 
wychowawcze. 
b/ Zarząd AP określa warunki darowania reszty kary. 
 

§ 23 
Jeżeli w okresie próby ukarany popełnił nowy czyn, za który został 
prawomocnie ukarany, reszta kary podlega wykonaniu. 

 
§ 24 

1. Z upływem 1 (jednego) roku od wykonania lub darowania kary 
następuje zatarcie ukarania. 

2. Z chwilą zatarcia ukarania, karę dyscyplinarną uważa się za 
niebyłą. 
 

ROZDZIAŁ V 
Postanowienia końcowe 

 
§ 25 

1. Rejestr kar prowadzi Dyrektor Sportowy AP 
2. Prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz prawo 

interpretowania jego przepisów przysługuje Zarządowi 
Aeroklubu Polskiego. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. 
 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Sekretarzowi 
Generalnemu AP i Dyrektorowi Sportowemu AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia –  19.06.2010r.” 

Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

19.06.2010 15/XVIII/2010 Dot.: zatwierdzenie kandydatury Prezesa Aeroklubu Polskiego 
Włodzimierza Skalika do nominacji na Wiceprezydenta FAI na 
kadencję 2010/2011. 

Uchwała Nr 53/15/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zatwierdza kandydaturę Prezesa Aeroklubu Polskiego Włodzimierza 
Skalika do nominacji na Wiceprezydenta FAI na kadencję 2010/2011. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 19.06.2010r.”. 

Zarząd AP Zarząd AP do 
07.07.2010 

zrealizowa
na 
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19.06.2010 15/XVIII/2010 Dot.: zatwierdzenie delegatów do Międzynarodowych Komisji 
Specjalnościowych FAI 

Uchwała Nr 54/15/XVIII/2010 – „Po przeprowadzonych 
uzgodnieniach z poszczególnymi Komisjami Specjalnościowymi AP 
oraz na wniosek Dyrektora Sportowego AP – Zarząd Aeroklubu 
Polskiego na podstawie § 1 ust. 34 Regulaminu Organizacyjnego 
Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego oraz 
ust. I Regulaminu powoływania oraz zakresu obowiązków delegata 
Aeroklubu Polskiego do Międzynarodowej Komisji Specjalnościowej 
FAI, zatwierdza niżej wymienionych delegatów Aeroklubu Polskiego 
do Międzynarodowych Komisji Specjalnościowych FAI na okres 
kadencji 2010/2011. 

 
Międzynarodowa Komisja Balonowa (CIA):  
delegat – Jerzy Czerniawski, delegat rezerwowy – Arkadiusz Iwański 
Komisja Lotnictwa Ogólnego (GAC):  
delegat – Krzysztof Lenartowicz, delegat rezerwowy – Andrzej 
Osowski, 
Międzynarodowa Komisja Szybowcowa (IGC):  
delegat – Artur Rutkowski, delegat rezerwowy – Jacek Dankowski, 
Międzynarodowa Komisja Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego 
(CIAM):  
delegat – Marek Dominiak, 
Międzynarodowa Komisja Lotniowa i Paralotniowa (CIVL):  
delegat Jędrzej Jaxa-Rożen 
Międzynarodowa Komisja Spadochronowa (IPC):  
delegat – Lidia Kosk 
Międzynarodowa Komisja Akrobacji Lotniczej (CIVA):  
delegat – Jerzy Makula, delegat rezerwowy – Stanisław 
Szczepanowski 
Międzynarodowa Komisja Mikrolotowa (CIMA):  
delegat – Jacek Kibiński, delegat rezerwowy – Wojciech Domański, 
Międzynarodowa Komisja Medyczno-Fizjologiczna (CIMP):  
delegat – Janusz Marek, delegat rezerwowy – Grzegorz Marek, 
Międzynarodowa Komisja Wychowania Lotniczego i 
Astronautycznego (CIEA): 

Dyrektor Sportowy 
AP 

Dyrektor 
Sportowy AP 

do 
30.06.2010 

zrealizowa
na 
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delegat – Bogdan Wierzba 
Międzynarodowa Komisja Nawigacji i Przestrzeni Powietrznej:  
delegat – Artur Rutkowski, delegat rezerwowy – Mirosław Hołys. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 19.06.2010r.”. 

Za 7, przeciw 0, wstrzymało się 1 

19.06.2010 15/XVIII/2010 Dot.: dokooptowanie do składu Komisji Samolotowej AP 

Uchwała Nr  55/15/XVIII/2010 - „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.15 
statutu Aeroklubu Polskiego oraz Ramowego Regulaminu Komisji 
Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego pkt.2 ppkt.2.1 
zatwierdzonego Uchwałą Nr 60/12/XVI/2005 z dnia 18.10.2005 r. ze 
zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 180/14/XVI/2006 z dn. 
05.09.2006r.,  Zarząd Aeroklubu Polskiego powołuje do Komisji 
Samolotową Aeroklubu Polskiego n/w osoby:  
1. Dawid Sysio 
2. Krzysztof Wieczorek 
3. Andrzej Osowski  - trener SNKN    
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 19.06.2010r.”. 

Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Komisja 
Samolotowa AP 

Zarząd AP 19.06.2010 zrealizowa
na 

19.06.2010 15/XVIII/2010 Dot.: zatwierdzenie kierownika ekipy na kierownika ekipy na 17 
Rajdowe Mistrzostwa Świata mające się rozegrać w dniach 4 – 19 
sierpnia 2010 w Dubnicy na Słowacji. 

Uchwała Nr 56/15/XVIII/2010  – „Na wniosek Komisji Samolotowej 
AP oraz Dyrektora Sportowego AP – Zarząd Aeroklubu Polskiego na 
podstawie § 1 ust. 34 Regulaminu Organizacyjnego Działalności 
Zarządu i Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego zatwierdza kol. 
Bolesława Radomskiego na kierownika ekipy na 17 Rajdowe 
Mistrzostwa Świata mające się rozegrać w dniach 4 – 19 sierpnia 
2010 w Dubnicy na Słowacji. 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Sekretarzowi 
Generalnemu AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 19.06.2010r.”. 

Komisja 
Samolotowa AP 

Zarząd AP 19.06.2010 zrealizowa
na 
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Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

19.06.2010 15/XVIII/2010 Dot.: zatwierdzenie kierownika ekipy na Szybowcowe Mistrzostwa 
Świata w klasie Club, Standard i Światowej, mające się rozegrać w 
dniach 3 – 18 lipca 2010 w Previdzy,  na Słowacji. 

Uchwała Nr 57/15/XVIII/2010  – „Na wniosek Komisji Szybowcowej 
AP oraz Dyrektora Sportowego AP – Zarząd Aeroklubu Polskiego na 
podstawie § 1 ust. 34 Regulaminu Organizacyjnego Działalności 
Zarządu i Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego zatwierdza kol. 
Tomasza Kawę na kierownika ekipy na Szybowcowe Mistrzostwa 
Świata w klasie Club, Standard i Światowej, mające się rozegrać w 
dniach 3 – 18 lipca 2010 w Previdzy,  na Słowacji. 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Sekretarzowi 
Generalnemu AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 19.06.2010r.”. 

Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Komisja 
Szybowcowa AP 

Zarząd AP 19.06.2010 zrealizowa
na 

19.06.2010 15/XVIII/2010 Dot.: rozwiazanie umowy sprzedaży samolotu Cessna 185A SP-AKZ z 
Aer ROW i sprzedaż samolotu Aer. Kieleckiemu 

Uchwała Nr 58/15/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie § 17 ust. 2 pkt. 5 Statutu Aeroklubu Polskiego, wyraża 
zgodę na rozwiązanie umowy sprzedaży samolotu Cessna 185A SP-
AKZ zawartej dnia 4 czerwca 2009r. nrmer 5-wł/T_RY/2009 z 
Aeroklubem Rybnickiego Okręgu Węglowego oraz zwrotu ceny 
samolotu, zapłaconej przez Aeroklub ROW w kwocie 65.000 zł. 
netto plus podatek VAT na podstawie faktury korygującej 
wystawionej przez Aeroklub Polski. 

Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę na sprzedaż 
samolotu Cessna 185A SP-AKZ Aeroklubowi Kieleckiemu za kwotę 
90.000 zł. netto plus podatek VAT, na podstawie umowy sprzedaży 
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 
Wykonanie uchwały Zarząd Aeroklubu Polskiego powierza 
Sekretarzowi Generalnemu AP. 
Uchwała wejdzie w życie pod warunkiem uzupełnienia trybu 
postępowania w przypadku nie wykonania przez kupującego 

Aeroklub ROW 

Aeroklub Kielecki 

Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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zobowiązania do udostępnienia samolotu przez 30 godzin na 
potrzeby działalności sportowej Aeroklubu Polskiego”. 

Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

19.06.2010 15/XVIII/2010 Dot.: wycofanie szybowca depozytowego SZD 30C Pirat C SP-3125 z 
przydziału Aeroklubowi Konińskiemu i przydzielenia GSS AP ZAR 

Uchwała Nr 59/15/XVIII/2010 – dotycząca szybowca 
depozytowego AP SZD 30C PIRAT C SP-3125. 
Zarząd Aeroklubu Polskiego  podejmuje następujące decyzje: 
1. Cofa przydział szybowca Aeroklubowi Konińskiemu 
2. Przydziela szybowiec Górskiej Szkole Szybowcowej AP Żar w 

użytkowanie po wpłacie kwoty 2000 zł brutto do kasy 
Aeroklubu Polskiego.  

3. Szybowiec traci status szybowca depozytowego AP. 
 
 Podstawa: § 1 pkt 35 Regulaminu Organizacyjnego ZAP  
 
Uzasadnienie: 
Aeroklub Koniński od wielu lat nie eksploatuje i nie usprawnia 
szybowca depozytowego AP SZD-30C PIRAT C  SP-3125. Ponadto nie 
wnosi opłat z tytułu eksploatacji sprzętu depozytowego i nie 
odpowiada na wezwania do spłaty zadłużenia z tytułu eksploatacji 
sprzętu depozytowego oraz nie posiada licencji klubu sportowego w 
dyscyplinie „Sport Szybowcowy”. Dyrektor GSS Żar zobowiązał się 
do szybkiego usprawnienia i eksploatacji szybowca na warunkach 
obowiązujących w GSS Żar z korzyścią dla środowiska 
szybowcowego. Dzięki temu szybowiec będzie dostępny dla całego 
środowiska w okresie od marca do listopada każdego roku. 
Poniżej informacja z dnia 31.03.2010 dotycząca zadłużenia 
Aeroklubu Konińskiego, przygotowana przez specjalistę ds. zaplecza 
technicznego inż. Hugo Wandla:  
„Aeroklub Koniński, Decyzję o wycofaniu samolotu PZL-104 WILGA 
35A  SP-AFE i szybowca PIRAT C SP-3125 własności AP i przekazaniu 
do CSSzyb. AP w Lesznie nie wykonano. Samolot  SP-AFE jest 
uszkodzony (decyzją ULC z 04.02.2010 r. wykreślony z rejestru) a 
silnik AJ-14RA z tego samolotu wykorzystywany jest na samolocie 

Dyrektor GSSzyb. 
AP ŻAR 

Sekretarz 
Generalny AP 

30.06.2010 anulowana  

Uchwała  
Nr 

168/5/XVIII
/2011   

z dn. 

05.02.2011  
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PZL-104 WILGA 35A  SP-CEY, przejętym nieodpłatnie na własność z 
AP. Szybowiec SZD-30C PIRAT C  SP-3125, jest niesprawny, wymaga 
przeglądu. Tej decyzji z ww przyczyn nie wykonano.  
Dług w kwocie : 52.293,71 zł.,  pozostaje nie spłacony ;” 
 
Skutki finansowe dla AP: brak negatywnych skutków finansowych 
dla AP. Usprawnienie szybowca ze środków własnych GSS AP Żar. 
Eksploatacja w ramach cennika GSS AP Żar. 
 
Jacek Dankowski 
 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Sekretarzowi 
Generalnemu AP w terminie do 30.06.2010r. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 19.06.2010r”. 
 
Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 27 czerwca 2010r. (Protokół Nr 16/XVIII/2010) 

27.06.2010 16/XVIII/2010 Dot.: powołanie Macieja Lipki na członka Rady Fundacji GOBLL 
 
Uchwała Nr 60/16/XVIII/2010 – „Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu 
Fundacji GOBL-L – Fundacji Aeroklubu Polskiego, w związku z 
rezygnacją z funkcji członka Rady Fundacji GOBLL – Fundacji 
Aeroklubu Polskiego Pana Ryszarda Andryszczaka – Zarząd 
Aeroklubu Polskiego powołuje do funkcji członka Rady Fundacji 
GOBL-L – Fundacji Aeroklubu Polskiego Pana Macieja Lipkę na okres 
bieżącej kadencji. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 27.06.2010r.”. 
 
Za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Prezes AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 30 czerwca 2010r. (Protokół Nr 18/XVIII/2010) 

30.06.2010 18/XVIII/2010 Dot.: określenie zakresu umocowania Dyrektora GOBL-L AP do 
działania w imieniu Aeroklubu Polskiego w odniesieniu do 
dysponowania majątkiem Aeroklubu Polskiego 

Zarząd AP  Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Uchwała Nr 61/18/XVIII/2010 - Zarząd Aeroklubu Polskiego określa 
zakres umocowania Dyrektora GOBL-L AP do działania w imieniu 
Aeroklubu Polskiego w odniesieniu do dysponowania majątkiem 
Aeroklubu Polskiego  
1) Dyrektor GOBL-L AP reprezentuje Aeroklub Polski w stosunkach 

cywilnoprawnych na zasadzie pełnomocnictwa, 
2) W odniesieniu do czynności prawnych dotyczących wszelkiego 

rozporządzenia (przeniesienie własności pod jakimkolwiek 
tytułem prawnym) lub obciążenia majątku Aeroklubu Polskiego 
wymagana jest zgoda Zarządu Aeroklubu Polskiego, 

3) Do wyłącznej kompetencji Zarządu Aeroklubu Polskiego 
zastrzega się wszelkie czynności związane z rozporządzaniem, 
obciążaniem, przekazywaniem czy wydawaniem majątku 
Aeroklubu Polskiego na rzecz Fundacji Głównego Ośrodka 
Badań Lotniczo-Lekarskich, 

4) Reprezentacja w zakresie czynności prawnych innych niż 
wymienione w punkcie 2 i 3 odbywa się na dotychczasowych 
zasadach i w oparciu o dotychczas udzielone pełnomocnictwa. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 30.06.2010r.”. 
 
Za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 07 lipca 2010r. (Protokół Nr 19/XVIII/2010) 

04.07.2010 19/XVIII/2010 Dot.: przekazanie do Sądu Koleżeńskiego AP sprawy sporu pomiędzy 
kol. Andrzejem Osowskim a Aeroklubem Krakowskim 
 
Uchwała Nr 62/19/XVIII/2010 – dotycząca sporu pomiędzy kol. 
Andrzejem Osowskim a Aeroklubem Krakowskim. 
Zarząd Aeroklubu Polskiego  zobowiązuje Sekretarza Generalnego AP 
do przekazania do Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Polskiego sprawy 
sporu pomiędzy kolegą Andrzejem Osowskim a Aeroklubem 
Krakowskim. Spór dotyczy odpowiedzialności za straty wynikłe na 
skutek zniszczenia samolotu Cessna 150L SP-KDS w dniu 30 czerwca 
2007 r. w Pobiedniku Wielkim. 
 

Zarząd AP Sekretarz 
Generalny AP 

14.07.2010 zrealizowa
na 



- 263 - 

Podstawa: 

 § 24 pkt 1 Statutu Aeroklubu Polskiego, 

 § 3 pkt 2 Regulaminu Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu 
Polskiego. 

 
Uzasadnienie 
W wypadku lotniczym w Pobiedniku Wielkim w dniu 30 czerwca 
2007 r. uległ zniszczeniu samolot Cessna 150L SP-KDS pilotowany 
przez kolegę Andrzeja Osowskiego jako kierownika sportowego 
zawodów, wykonującego swoje czynności w związku z organizacją 
zawodów i na zlecenia ich organizatora Aeroklubu Krakowskiego.  
Samolot nie był ubezpieczony. Ponieważ Aeroklub Polski nie jest 
stroną w sporze o odpowiedzialność za poniesione straty, Zarząd AP 
zdecydował zgłosić do rozpatrzenia powstały spór do Sądu 
Koleżeńskiego AP. 
Wykonanie Uchwały nie niesie negatywnych skutków finansowych 
dla AP. 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Sekretarzowi 
Generalnemu AP w terminie do 14.07.2010r. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia –  04.07.2010r”. 
 
Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 1. 

04.07.2010 19/XVIII/2010 Dot.: odwołanie z funkcji członka Rady Funfacji GOBL-L – Fundacji 
Aeroklubu Polskiego Pana Piotra Niewiarowskiego 
 
Uchwała Nr 63/19/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie § 10 ust. 4 lit. a Statutu Fundacji GOBL-L - Fundacji 
Aeroklubu Polskiego, reprezentując Fundatora, którym jest Aeroklub 
Polski, odwołuje z funkcji członka Rady Fundacji GOBL-L – Fundacji 
Aeroklubu Polskiego Pana Piotra Niewiarowskiego na podstawie 
pisemnej rezygnacji z udziału w pracach Rady Fundacji z dnia 23 
marca 2010r.  
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia  - 04.07.2010r.”. 
 
Za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Piotr Niewiarowski Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 



- 264 - 

04.07.2010 19/XVIII/2010 Dot.: odwołanie z funkcji członka Rady Fundacji GOBL-L – Fundacji 
Aeroklubu Polskiego Pana gen Gromosława Czempińskiego 
 
Uchwała Nr 64/19/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie § 10 ust. 4 lit. a Statutu Fundacji GOBL-L - Fundacji 
Aeroklubu Polskiego, reprezentując Fundatora, którym jest Aeroklub 
Polski, odwołuje z funkcji członka Rady Fundacji GOBL-L – Fundacji 
Aeroklubu Polskiego Pana gen Gromosława Czempińskiego na 
podstawie pisemnej rezygnacji z udziału w pracach Rady Fundacji.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  - 04.07.2010r.”. 
 
Za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Gromosław 
Czempiński 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

Posiedzenie Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 24 lipca 2010r. w Warszawie (Protokół Nr 20/XVIII/2010) 

24.07.2010 20/XVIII/2010 Dot.: przejęcie ksiąg rachunkowych AP od Pani Małgorzaty Gątarz i 
przygotowanie ksiąg rachunkowych do badania przez biegłego 
rewidenta we własnym zakresie przez pracowników AP 

Uchwałą Nr 65/20/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego po 
zapoznaniu się z informacją przedstawioną przez Sekretarza 
Generalnego AP o stanie prac nad przygotowaniem ksiąg 
rachunkowych do badania przez biegłego rewidenta podejmuje 
uchwałę o przejęciu od Pani Małgorzaty Gątarz ksiąg rachunkowych 
za lata 2009 i 2010 i przygotowaniu ksiąg rachunkowych do badania 
przez biegłego rewidenta we własnym zakresie przez pracowników 
Aeroklubu Polskiego. 
Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego zwraca się do Komisji 
Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego z prośbą o uczestnictwo w Komisji 
przejmującej dokumentację finansowo księgową. 
Wykonanie niniejszej uchwały Zarząd Aeroklubu Polskiego powierza 
Sekretarzowi Generalnemu AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 24.07.2010r.” 

za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Sekretarz 
Generalny AP 

Sekretarz 
Generalny AP 

Od 
26.07.2010 

zrealizowa
na 

24.07.2010 20/XVIII/2010 Dot.: zatwierdzenie „Zasad funkcjonowania jednostek 
organizacyjnych AP” 

Zarząd AP Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Uchwała Nr 66/20/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie § 17 ust. 2 pkt. 7 Statutu Aeroklubu Polskiego, zatwierdza 
„Zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych Aeroklubu 
Polskiego” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 24.07.2010r.”. 

za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Dyrektorzy CSS 
AP Leszno, GSS 
AP ŻAR, GOBL-L 

AP WPS-L 

24.07.2010 20/XVIII/2010 Dot.: zmiana w składzie i poszerzenie KN w akrobacji lotniczej 

Uchwała Nr 67/20/XVIII/2010 - „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.9 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz ust. 1 „Regulaminu w sprawie 
powoływania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego – polskiego 
związku sportowego”, na wniosek Komisji Akrobacji Lotniczej 
Aeroklubu Polskiego oraz Trenera Kadry Narodowej w akrobacji 
samolotowej - Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza zmiany w 
składzie Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego – Polskiego Związku 
Sportu Lotniczego na okres od 1 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 
r. zatwierdzonej Uchwałą Nr 86/23/XVI/2009 z 01.12.2009r. w 
Akrobacji Lotniczej i powołuje:  
1. Artura Kielaka w miejsce Wojciecha Krupy 
2. Tomasza Zdziarskiego w miejsce Krzysztofa Kossińskiego 
oraz zatwierdza rozszerzenie składu Kadry Narodowej Aeroklubu 
Polskiego – Polskiego Związku Sportu Lotniczego na okres od 1 
sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w Akrobacji Lotniczej o trzy 
osoby i powołuje: 
1. Łukasza Czepiela  
2. Artura Strączka  
3. Wojciecha Nowaczyka  
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Sportowemu 
Aeroklubu Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 24.07.2010 r.”. 

za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Komisja Akrobacji 
Lotniczej AP 

Trener KN w 
akrobacji 

samolotowej 

Dyrektor 
Sportowy AP 

Od 01.08 
do 

31.12.2010 

zrealizowa
na 

24.07.2010 20/XVIII/2010 Dot.: zmiana w składzie modelarskiej KN 

Uchwała Nr 68/20/XVIII/2010 - „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.9 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz ust. 1 „Regulaminu w sprawie 

Trener 
modelarskiej KN 

Dyrektor 
Sportowy 

Od 01.08 
do 

31.12.2010 

zrealizowa
na 
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powoływania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego – polskiego 
związku sportowego”, na wniosek Trenera Kadry Narodowej w 
modelarstwie lotniczym i kosmicznym - Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zatwierdza zmiany składu Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego – 
Polskiego Związku Sportu Lotniczego na okres od 1 sierpnia 2010 r. 
do 31 grudnia 2010 r. zatwierdzonej Uchwałą Nr 86/23/XVI/2009 z 
01.12.2009r. w Modelarstwie lotniczym i kosmicznym i powołuje: 

1. Janusza Malarskiego (SMO „Feniks”) w miejsce Roberta 
Makowskiego (Aeroklub Poznański) 

2. Wojciecha Bajora (Aeroklub Krakowski) w miejsce Mariana 
Śliwińskiego (Aeroklub Leszczyński) 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Sportowemu 
Aeroklubu Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 24.07.2010 r.”. 

za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

24.07.2010 20/XVIII/2010 Dot.: zmiana w Kalendarzu Sportowym AP na 2010r 

Uchwała nr 69/20/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
podejmuje decyzję o nie zatwierdzeniu zmiany w Kalendarzu 
Sportowym Aeroklubu Polskiego na 2010r. poprzez dodanie 
Paralotniowych Mistrzostw Polski w Lienz w Austrii w terminie 28.07 
– 02.08.2010r.  
Swoją decyzję Zarząd Aeroklubu Polskiego uzasadnia zachodzącym 
ryzykiem, iż podjęcie pozytywnej decyzji w tej sprawie wiąże się ze 
zbyt późnym ogłoszeniem zmiany do Kalendarza Sportowego AP na 
2010r. w stosunku do proponowanego terminu imprezy. Może to 
spowodować sytuację, w której zawodnicy uczestniczący w 
pierwszym terminie Paralotniowych Mistrzostw Polski nie będą w 
stanie wziąć udziału w drugim terminie i zgłoszą w związku z tym 
protesty. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 24.07.2010r.”. 

za 6, przeciw 0, wstrzymało się 2  

Komisja Lotniowo 
Paralotniowa AP 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

24.07.2010 20/XVIII/2010 Dot.: zmiana w Kalendarzu Sportowym AP na 2010r 

Uchwała Nr 70/20/XVIII/2010 - „Na wniosek Komisji Lotniowej i 

Komisja Lotniowo 
Paralotniowa AP 

Sekretarz 
Generalny AP 

 zrealizowa
na 
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Paralotniowej Aeroklubu Polskiego, na podstawie § 1 ust. 33 
Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium 
Zarządu Aeroklubu Polskiego, Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zatwierdza zmianę do Kalendarza Sportowego Aeroklubu Polskiego 
na rok 2010, zatwierdzonego Uchwałą Nr 85/23/XVII/2009 z dnia 
01.12.2009r. w dyscyplinie sport lotniowy i paralotniowy, dodając 
Lotniowe Mistrzostwa Polski, Greifenburg  (Austria), 14-21.08.2010r. 
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu 
Aeroklubu Polskiego i  Dyrektorowi Sportowemu Aeroklubu 
Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 24.07.2010r.”. 

za 6, przeciw 0, wstrzymało się 2 

Dyrektor 
Sporotwy AP 

24.07.2010 20/XVIII/2010 Dot.: zmiana w Kalendarzu Sportowym AP na 2010r 

Uchwała Nr 71/20/XVIII/2010 – „Na wniosek Komisji Szybowcowej 
Aeroklubu Polskiego, na podstawie § 1 ust. 33 Regulaminu 
Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu 
Aeroklubu Polskiego, Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza zmianę 
do Kalendarza Sportowego Aeroklubu Polskiego na rok 2010, 
zatwierdzonego Uchwałą Nr 85/23/XVII/2009 z dnia 01.12.2009r. w 
dyscyplinie sport szybowcowy, dodając Krajowe Zawody 
Szybowcowe, Bezmiechowa (Polska), 23-31.08.2010r., pod 
warunkiem uzyskania przez organizatora zawodów Akademicki 
Ośrodek Szybowcowy Politechniki Rzeszowskiej licencji Aeroklubu 
Polskiego – polskiego związku sportowego, uprawniającej do 
uczestnictwa klubu sportowego we współzawodnictwie sportowym 
w dyscyplinach sportu lotniczego w terminie do 06 sierpnia 2010r. 
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu 
Aeroklubu Polskiego i  Dyrektorowi Sportowemu Aeroklubu 
Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 24.07.2010r.”. 

za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Komisja 
Szybowcowa AP 

Sekretarz 
generalny AP 

Dyrektor 
Sportowy AP 

 zrealizowa
na 

24.07.2010 20/XVIII/2010 Dot.: przyjęcie rezygnacji i odwołanie z funkcji członka Rady Fundacji 
GOBL-L Pana Ryszarda Andryszczaka 

Ryszard 
Andryszczak 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Uchwała Nr 72/20/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie § 10 ust. 4 lit. a Statutu Fundacji GOBL-L - Fundacji 
Aeroklubu Polskiego, reprezentując Fundatora, którym jest Aeroklub 
Polski, odwołuje z funkcji członka Rady Fundacji GOBL-L – Fundacji 
Aeroklubu Polskiego Pana Ryszarda Andryszczaka na podstawie 
pisemnej rezygnacji z udziału w pracach Rady Fundacji z dnia 24 
czerwca 2010r.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  - 24.07.2010r.”. 

za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

24.07.2010 20/XVIII/2010 Dot.: przyjęcie rezygnacji z członka wspierającego AP 

Uchwała Nr 73/20/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
przyjmuje rezygnację Stowarzyszenia Kultury Fizycznej AWIATIK GDK 
Sośno z siedzibą w Sośnie przy al. Jana Pawła II 1 z członka 
wspierającego Aeroklubu Polskiego i na podstawie § 7 ust. 3 Statutu 
AP skreśla ww. Klub z listy członków wspierających Aeroklubu 
Polskiego. 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Sekretarzowi 
Generalnemu AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 24.07.2010r”. 

za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej 

AWIATIK GDK 
Sośno 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

24.07.2010 20/XVIII/2010 Dot.: przyjęcie rezygnacji kol. Michała Ombacha z funkcji trenera KN 
w akrobacji szybowcowej 

Uchwała Nr 74/20/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie § 1 ust. 33 Regulaminu Organizacyjnego Działalności 
Zarządu i Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego, przyjmuje 
pisemną rezygnację z dnia 13 lipca 2010r. i odwołuje kol. Michała 
Ombacha z funkcji trenera KN w akrobacji szybowcowej. 
Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża podziękowanie 
kol.Michałowi Ombachowi za jego dotychczasową społeczną pracę i 
zaangażowanie. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  - 24.07.2010r.”. 

za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Michał Ombach Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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24.07.2010 20/XVIII/2010 Dot. przyjęcie rezygnacji kol. Leszka Staryszaka z funkcji asystenta 
trenera szybowcowej KN – po. trenera szybowcowej Kadry Juniorów 

Uchwała Nr 75/20/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie § 1 ust. 33 Regulaminu Organizacyjnego Działalności 
Zarządu i Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego, przyjmuje 
pisemną rezygnację z dnia 12 czerwca 2010r. i odwołuje kol. Leszka 
Staryszaka z funkcji asystenta trenera szybowcowej KN – po. trenera 
szybowcowej Kadry Juniorów.  
Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża podziękowanie 
kol.Leszkowi Staryszakowi za jego dotychczasową społeczną pracę i 
zaangażowanie. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  - 24.07.2010r.”. 

za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Leszek Staryszak Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

24.07.2010 20/XVIII/2010 Dot.: sprzedaży samolotu WILGA 35A SP-EAA 

Uchwała Nr 76/20/XVIII/2010 -  „Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie § 17 ust. 2 pkt. 5 i § 42 ust. 2 Statutu AP oraz § 1 ust. 5 
Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium 
Zarządu Aeroklubu Polskiego, wyraża zgodę na sprzedaż samolotu 
depozytowego PZL-104 WILGA 35A SP-EAA , numer fabryczny 48031, 
rok produkcji 1968, w drodze przetargu w ofercie skierowanej do 
aeroklubów regionalnych. 
Zarząd Aeroklubu Polskiego upoważnia Sekretarza Generalnego AP 
do określenia szczegółowych zasad sprzedaży i przedstawienia ich do 
zatwierdzenia Zarządowi AP. 
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu 
Aeroklubu Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 24.07.2010r.” 

za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Aeroklub 
Warmińsko-

Mazurski 

Sekretarz 
Geenralny AP 

Bez 
terminu 

niezrealizo
wana 

24.07.2010 20/XVIII/2010 Dot.: dokooptowanie do Stałej Komisji Statutowej AP Pana Andrzeja 
Rydzyńskiego 

Uchwała Nr 77/20/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego, 
działając na podstawie uchwały nr 14 XXVII Walnego Zgromadzenia 

Prezes AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Delegatów Aeroklubu Polskiego, dokooptowuje do składu Stałej 
Komisji Statutowej Aeroklubu Polskiego Pana Andrzeja 
Rydzyńskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 24.07.2010r.”. 

za 6, przeciw 0, wstrzymało się 2 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 27 sierpnia 2010r. (Protokół Nr 22/XVIII/2010) 

27.08.2010 22/XVIII/2010 Dot.: zmiany w składzie Mikrolotowej Kadry Narodowej PPG i 
Szybowcowej Kadry Narodowej. 
 

Uchwała Nr 78/22/XVIII/2010 - „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.9 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz ust. 1 „Regulaminu w sprawie 
powoływania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego – polskiego 
związku sportowego”, na wniosek Dyrektora Sportowego Aeroklubu 
Polskiego oraz Trenera Mikrolotowej Kadry Narodowej PPG 
Aeroklubu Polskiego - Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza zmiany 
w składzie Mikrolotowej Kadry Narodowej PPG Aeroklubu Polskiego 
– Polskiego Związku Sportu Lotniczego na okres od 01 września 2010 
r. do 31 grudnia 2010r. zatwierdzonej Uchwałą Nr 86/23/XVI/2009 z 
01.12.2009r. w Sporcie Mikrolotowym PPG i powołuje: 

1. Marcina Krakowiaka w miejsce Tomasza Kudaszewicza; 
2. Mirosława Hołownia w miejsce Krzysztofa Romickiego. 

Na wniosek Dyrektora Sportowego Aeroklubu Polskiego oraz Komisji 
Szybowcowej AP - Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza zmiany w 
składzie Szybowcowej Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego – 
Polskiego Związku Sportu Lotniczego na okres od 01 września 2010 r. 
do 31 grudnia 2010r. zatwierdzonej Uchwałą Nr 86/23/XVI/2009 z 
01.12.2009r.  w Sporcie Szybowcowym i powołuje: 

1. Mateusza Siodłoczek w miejsce Michała Nadolnego; 
2. Jacka Flisa w miejsce Michała Roszczaka; 
3. Jakuba Puławskiego w miejsce Jakuba Zięby 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Sportowemu 
Aeroklubu Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 27.08.2010 r.”. 
 

Trener 
Mikrolotowej KN 

PPG, Komisja 
Szybowcowa AP, 

Dyrektor Sportowy 
AP 

Dyrektor 
Sportowy AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

 

27.08.2010 22/XVIII/2010 Dot.: powołania do funkcji p.o. trenera Szybowcowej Kadry 
Narodowej Juniorów AP Pana Przemysława Bartczaka. 
 
Uchwała Nr 79/22/XVIII/2010 – „Na podstawie § 1 ust. 34 
„Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium 
Zarządu Aeroklubu Polskiego” oraz ust. 1 pkt. 3 „Regulaminu 
powoływania oraz zakres obowiązków Trenera Kadry Narodowej w 
dyscyplinach sportu lotniczego”, na wniosek Komisji Szybowcowej 
AP – Zarząd Aeroklubu Polskiego powołuje Pana Przemysława 
Bartczaka do funkcji p.o. trenera Szybowcowej Kadry Narodowej 
Juniorów Aeroklubu Polskiego. 
Realizację niniejszej uchwały Zarząd AP powierza Sekretarzowi 
Generalnemu AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 27.08.2010 r.”. 
 
Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Komisja 
Szybowcowa AP 

Sekretarz 
Geenralny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 28 sierpnia 2010r. (Protokół Nr 23/XVIII/2010) 

28.08.2010 23/XVIII/2010 Dot.: przyznania odznak Zasłużonego Działacza Lotnictwa 
Sportowego i Za Zasługi dla Aeroklubu Polskiego na wniosek 
Aeroklubu Pomorskiego 
 
Uchwała Nr 80/23/XVIII/2010 - „Na podstawie § 5 ust.2 pkt.11 i § 
17 ust.2 pkt.10 statutu Aeroklubu Polskiego oraz § 1 ust. 10 
Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium 
Zarządu Aeroklubu Polskiego, w związku obchodami 75-lecia 
Aeroklubu Pomorskiego w dniu 28.08.2010 roku, na wniosek 
Zarządu Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu - Zarząd Aeroklubu 
Polskiego zatwierdza przyznanie następujących wyróżnień:  
 
I. tytuł i odznakę „Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego”  niżej 
wymienionym osobom: 
 

Aeroklub Pomorski Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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1. Andrzej Dorociński 
2. Zbigniew Kudzewicz 
3. Dariusz Linka 
4. Stanisław Małoń 
5. Jacek Szcząchor 
6. Marek Stempski 
 

II. Za Zasługi dla Aeroklubu Polskiego następującym osobom: 
a) Odznaka brązowa 

1. Ks. Prof. Mirosław Michalski 
2. Tomasz Witkowski 

b) Odznaka srebrna 
1. Aleksander Kisiel 
2. Edward Jędrzejczak 
3. Ryszard Siemiński 

c) Odznaka złota 
1. Jerzy Łobodda 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 28.08.2010r.”. 
 
Za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 09 września 2010r. (Protokół Nr 24/XVIII/2010) 

09.09.2010 24/XVIII/2010 Dot.: zgoda na zawarcie Umowy dzierżawy nr 1/2010 z 04 sierpnia 
2010r. pomiędzy Aeroklubem Polskim, reprezentowanym przez 
Aeroklub Wrocławski i Krajowym Rejestrem Długów Biurem 
Informacji Gospodarczej S.A. 
 
Uchwała Nr 81/24/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
wyraża zgodę na zawarcie Umowy dzierżawy nr 1/2010 z 04 sierpnia 
2010r. pomiędzy Aeroklubem Polskim z siedzibą w Warszawie, 
reprezentowanym przez Aeroklub Wrocławski imienia pułkownika 
pilota Bolesława Orlińskiego – jednostkę organizacyjną Aeroklubu 
Polskiego z siedzibą we Wrocławiu i Krajowym Rejestrem Długów 
Biurem Informacji Gospodarczej S.A. z siedziba we Wrocławiu i 
jednocześnie potwierdza uprawnienia Aeroklubu Wrocławskiego do 
zawarcia ww. umowy. 

Aer. Wrocławski Aer. 
Wrocławski 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Umowy dzierżawy nr 1/2010 stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 09.09.2010r.”. 
 
Za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

09.09.2010 24/XVIII/2010 Dot.: zgoda na zawarcie Umowy dzierżawy nr 2/2010 z 04 sierpnia 
2010r. pomiędzy Aeroklubem Polskim, reprezentowanym przez 
Aeroklub Wrocławski i Milart Sp. z o.o. 
 
Uchwała Nr 82/24/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
wyraża zgodę na zawarcie Umowy dzierżawy nr 2/2010 z 04 sierpnia 
2010r. pomiędzy Aeroklubem Polskim z siedzibą w Warszawie, 
reprezentowanym przez Aeroklub Wrocławski imienia pułkownika 
pilota Bolesława Orlińskiego – jednostkę organizacyjną Aeroklubu 
Polskiego z siedzibą we Wrocławiu i Milart Sp. z o.o. z siedziba we 
Wrocławiu i jednocześnie potwierdza uprawnienia Aeroklubu 
Wrocławskiego do zawarcia ww. umowy. 
Umowy dzierżawy nr 2/2010 stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 09.09.2010r.”. 
 
Za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Aer. Wrocławski Aer. 
Wrocławski 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

09.09.2010 24/XVIII/2010 Dot.: zgoda na zawarcie Umowy dzierżawy nr 2/2010 z 04 sierpnia 
2010r. pomiędzy Aeroklubem Polskim, reprezentowanym przez 
Aeroklub Wrocławski i Tomaszem Ponikowskim. 
 
Uchwała Nr 83/24/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
wyraża zgodę na zawarcie Umowy dzierżawy nr 3/2010 z 04 sierpnia 
2010r. pomiędzy Aeroklubem Polskim z siedzibą w Warszawie, 
reprezentowanym przez Aeroklub Wrocławski imienia pułkownika 
pilota Bolesława Orlińskiego – jednostkę organizacyjną Aeroklubu 
Polskiego z siedzibą we Wrocławiu i Tomaszem Ponikowskim 
zamieszkałym przy ul. Chrzanowskiego 82, 51-141 Wrocław, 
legitymującym się dowodem osobistym AAK 765941 i jednocześnie 
potwierdza uprawnienia Aeroklubu Wrocławskiego do zawarcia ww. 

Aer. Wrocławski Aer. 
Wrocławski 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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umowy. 
Umowy dzierżawy nr 3/2010 stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 09.09.2010r.”. 
 
Za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0 

09.09.2010 24/XVIII/2010 Dot.: inwentaryzacja środków trwałych Aeroklubu Polskiego 
 

Uchwała Nr 84/24/XVIII/2010 
o inwentaryzacji środków trwałych Aeroklubu Polskiego 

 
Zarząd Aeroklubu Polskiego zobowiązuje Sekretarza Generalnego 
Aeroklubu Polskiego do przeprowadzenia inwentaryzacji z natury 
środków trwałych i wyposażenia Aeroklubu Polskiego w terminie do 
końca 2010 roku.  
Inwentaryzacja pozostałych składników aktywów powinna odbyć się 
zgodnie z terminami wynikającymi z ustawy o rachunkowości. 
W celu skutecznego przeprowadzenia inwentaryzacji, Sekretarz 
Generalny AP powinien wydać zarządzenia i instrukcje 
inwentaryzacyjne, określające m.in. szczegółowy termin 
przeprowadzenia inwentaryzacji, osoby odpowiedzialne, sposób 
liczenia i dokumentowania wyników. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 09.09.2010r. 
 
Za  9, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Zarząd AP Sekretarz 
Generalny AP 

Do 
31.12.2010 

zrealizowa
na 

09.09.2010 24/XVIII/2010 Dot.: określenie kolejności rozpatrywania wniosków dotyczących 
spraw własnościowych składanych przez Aerokluby Regionalne 
 
Uchwała Nr 85/24/XVIII/2010 - Zarząd Aeroklubu Polskiego określa 
kolejność rozpatrywania wniosków dotyczących spraw 
własnościowych składanych przez Aerokluby Regionalne. Przyjmuje 
zasadę rozpatrywania złożonych wniosków w kolejności ich wpływu 
do Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego i zobowiązuje Biuro do 
powiadamiania Aeroklubów Regionalnych o kolejności załatwiania 
przedłożonych wniosków. W przypadkach wyjątkowych Zarząd 

Zarząd AP Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Aeroklubu Polskiego może dla konkretnej sprawy ustanowić 
specjalny pilny tryb załatwienia sprawy. 
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu 
Aeroklubu Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 09.09.2010r. 
O treści uchwały Sekretarz Generalny AP powiadomi niezwłocznie 
zainteresowane Aerokluby Regionalne”. 
 
Za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Posiedzenie Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 11 września 2010r. w Warszawie (Protokół Nr 25/XVIII/2010) 

11.09.2010 25/XVIII/2010 Dot.: zobowiązanie Sekretarza Generalnego AP do opracowania 
informacji o stanie ksiąg rachunkowych AP po przejęciu ich od Biura 
Rachunkowego Margo 
 
Uchwała Nr 86/25/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zobowiązuje Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego do 
opracowania pisemnej informacji o stanie ksiąg rachunkowych 
Aeroklubu Polskiego w chwili ich przejęcia z Biura Rachunkowego 
MARGO. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 11.09.2010r.” 
 
za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Zarząd AP Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

11.09.2010 25/XVIII/2010 Dot.: zgoda na skrócenie czasu na głosowanie korespondencyjne 
 
Uchwała Nr 87/25/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zobowiązuje Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego do 
opracowania pisemnej informacji o stanie ksiąg rachunkowych 
Aeroklubu Polskiego w chwili ich przejęcia z Biura Rachunkowego 
MARGO. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 11.09.2010r.” 
 
za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Prezes AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

Posiedzenie Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 18 września 2010r. w Warszawie (Protokół Nr 26/XVIII/2010) 
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18.09.2010 26/XVIII/2010 Dot.: przyjęcie rezygnacji i odwołenia dr Janusza Marka z funkcji 
dyrektora NZOZ GOBL-L AP WPS-L we Wrocławiu 

Uchwała Nr 88/26/XVIII/2010 – „W związku ze złożonym 
wypowiedzeniem umowy o pracę i rezygnacją z pełnienia funkcji 
dyrektora NZOZ Głównego Ośrodka Badań Lotniczo-Lekarskich 
Aeroklubu Polskiego Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej 
we Wrocławiu z dnia 03 września 2010r., na podstawie § 17 ust. 2 
pkt. 12 Statutu Aeroklubu Polskiego - Zarząd Aeroklubu Polskiego 
przyjmuje rezygnację i odwołuje dr Janusza Marka z funkcji 
dyrektora NZOZ Głównego Ośrodka Badań Lotniczo-Lekarskich 
Aeroklubu Polskiego Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej 
we Wrocławiu z dniem 18 września 2010r. 
Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego odwołuje wszystkie 
pełnomocnictwa udzielone dr Januszowi Markowi związane z funkcją 
dyrektora NZOZ Głównego Ośrodka Badań Lotniczo-Lekarskich 
Aeroklubu Polskiego Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej 
we Wrocławiu. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.09.2010r”. 

Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Dr Janusz Marek Zarząd AP od 
18.09.2010 

zrealizowa
na 

18.09.2010 26/XVIII/2010 Dot.: powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora NZOZ GOBL-L AP 
WPS-L we Wrocławiu 

Uchwała Nr 89/26/XVIII/2010 – „Na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 12 
Statutu Aeroklubu Polskiego - Zarząd Aeroklubu Polskiego z dniem 
18 września 2010r. powierza Pani Katarzynie Czajczyk pełnienie 
obowiązków dyrektora NZOZ Głównego Ośrodka Badań Lotniczo-
Lekarskich Aeroklubu Polskiego Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-
Lekarskiej we Wrocławiu do czasu powołania do funkcji dyrektora 
Głównego Ośrodka Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego 
Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej we Wrocławiu 
kandydata wyłonionego w drodze konkursu. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.09.2010r”. 

Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Prezes AP Zarząd AP od 
18.09.2010 

do 
powołania 

dyr. 
ośrodka 

wyłonioneg
o w drodze 
konkursu 

zrealizowa
na 

18.09.2010 26/XVIII/2010 Dot.: upoważnienie Prezydium ZAP do ogłoszenia i przeprowadzenia Zarząd AP Prezydium do zrealizowa
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konkursu na dyr. NZOZ GOBL-L AP WPS-L we Wrocławiu 

Uchwała Nr 90/26/XVIII/2010 – „Na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 12 i § 
19 ust. 5 statutu Aeroklubu Polskiego - Zarząd Aeroklubu Polskiego 
upoważnia Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego do ogłoszenia i 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora NZOZ 
Głównego Ośrodka Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego 
Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej we Wrocławiu. 
Zarząd Aeroklubu Polskiego wyznacza termin składania ofert nie 
później niż do 15.11.2010r. 
Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego w terminie nie później niż 
do 30.11.2010r. przedstawi Zarządowi Aeroklubu Polskiego trzy 
wybrane kandydatury, celem dokonania ostatecznego wyboru i 
powołania dyrektora NZOZ Głównego Ośrodka Badań Lotniczo-
Lekarskich Aeroklubu Polskiego Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-
Lekarskiej we Wrocławiu. 
Zarząd Aeroklubu Polskiego wyznacza termin rozstrzygnięcia 
konkursu nie później niż do 31.12.2010r. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.09.2010r.”. 
 
za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Zarządu AP 31.12.2010 na 

18.09.2010 26/XVIII/2010 Dot.: rozwiązanie Aeroklubu Podlaskiego 

Uchwała Nr 91/26/XVIII/2010 – „Na podstawie § 17 ust.2 pkt. 7 
statutu AP, na wniosek Prezesa Aeroklubu Podlaskiego Tadeusza 
Rutkowskiego i Wiceprezesa Aeroklubu Podlaskiego Zbigniewa 
Krzywickiego, w związku z brakiem statutowej możliwości podjęcia 
uchwały o rozwiązaniu Aeroklubu Podlaskiego przez walne 
zgromadzenie członków Aeroklubu Podlaskiego – Zarząd Aeroklubu 
Polskiego rozwiązuje jednostkę organizacyjną - Aeroklub Podlaski z 
siedzibą w Białymstoku, powołany uchwałą Zarządu Aeroklubu 
Polskiego Nr 284/16/XIV/2000 z dnia 9/10.12.2000r. 
Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego przyjmuje pisemną 
deklarację Prezesa Aeroklubu Podlaskiego Tadeusza Rutkowskiego i 
Wiceprezesa Aeroklubu Podlaskiego Zbigniewa Krzywickiego, iż 
rozwiązana jednostka organizacyjna – Aeroklub Podlaski nie posiada 
żadnego majątku oraz nie istnieją żadne zobowiązania wobec byłych 

Prezes Aeroklubu 
Podlaskiego 

Tadeusz Rutkowski 
i Wiceprezes 

Aeroklubu 
Podlaskiego 

Zbigniew Krzywicki 

Zarząd AP od 
18.09.2010 

zrealizowa
na 
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członków lub organizacji i instytucji zewnętrznych. 
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia - 18.09.2010r.”. 
 
za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

18.09.2010 26/XVIII/2010 Dot.: wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy nr 4/2010 z 02 
września 2010r. pomiędzy Aeroklubem Polskim, reprezentowanym 
przez Aeroklub Wrocławski i D&TB System Sp. z o.o. 

Uchwała Nr 92/26/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
wyraża zgodę na zawarcie Umowy dzierżawy nr 4/2010 z 02 
września 2010r. pomiędzy Aeroklubem Polskim z siedzibą w 
Warszawie, reprezentowanym przez Aeroklub Wrocławski imienia 
pułkownika pilota Bolesława Orlińskiego – jednostkę organizacyjną 
Aeroklubu Polskiego z siedzibą we Wrocławiu i D&TB System Sp. z 
o.o. z siedzibą w Sławoszowicach i jednocześnie potwierdza 
uprawnienia Aeroklubu Wrocławskiego do zawarcia ww. umowy. 
Umowy dzierżawy nr 4/2010 stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 18.09.2010r.”. 
 
za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Aeroklub 
Wrocławski 

Aeroklub 
Wrocławski 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

18.09.2010 26/XVIII/2010 Dot.: upoważnienie Prezesa AP i Sekretarza Generalnego AP do 
podpisania Umowy wsparcia realizacji projektu „Rozbudowa Portu 
Lotniczego Łódź im. Wł. Reymonta” oraz  wyraża zgodę na 
ustanowienie zastawu rejestrowego na 1 udziale należącym do 
Aeroklubu Polskiego w Porcie Lotniczym  Łódź im. Władysława 
Reymonta Sp. z o.o.    

Uchwała nr 93/26/XVIII/2010 – „Na podstawie § 5 pkt. 2 ust. 2 
Statutu Aeroklubu Polskiego, Zarząd Aeroklubu Polskiego upoważnia 
Prezesa Aeroklubu Polskiego oraz Sekretarza Generalnego 
Aeroklubu Polskiego do podpisania umowy wsparcia realizacji 
projektu „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Wł. Reymonta” oraz  
wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na 1 udziale 
należącym do Aeroklubu Polskiego w Porcie Lotniczym  Łódź im. 
Władysława Reymonta Sp. z o.o.    

Prezes Aeroklubu 
Łódzkiego 

Ryszard Michalski 

Prezes AP 

Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.09.2010r.”. 

za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

18.09.2010 26/XVIII/2010 Dot.: zatwierdzenie „Polityki bezpieczeństwa w systemie 
„Posamkres” służącym do przetwarzania danych osobowych” i 
„Instrukcji zarządzania systemem informatycznym „Posamkres” 
służącym do przetwarzania danych osobowych”.  

Uchwała Nr 94/26/XVIII/2010 – Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 8 
statutu AP, na wniosek Komisji Szybowcowej Aeroklubu Polskiego – 
Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza „Politykę bezpieczeństwa w 
systemie „Posamkres” służącym do przetwarzania danych 
osobowych” i „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym 
„Posamkres” służącym do przetwarzania danych osobowych”.  
Do występowania w imieniu Aeroklubu Polskiego i realizacji uchwały 
zostaje upoważniony Sekretarz Generalny Aeroklubu Polskiego. 
Ww. dokumenty stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i nr 2 do 
niniejszej uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.09.2010r.” 

za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Komisja 
Szybowcowa AP 

Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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18.09.2010 26/XVIII/2010 Dot.: sprzedaż samolotu PZL-104 WILGA 35A SP-EAA 

Uchwała Nr 95/26/XVIII/2010 - „Na podstawie  § 17 ust. 2 pkt. 5 i  
§ 42 ust. 2 Statutu Aeroklubu Polskiego, Zarząd Aeroklubu 
Polskiego postanawia co następuje:   
1. Aeroklub Polski wystawia do sprzedaży samolot PZL-104 WILGA 

35A SP-EAA, własność Aeroklubu Polskiego, stacjonujący na 
lotnisku Dajtki, w Aeroklubie Warmińsko-Mazurskim;  

2. Samolot z wyposażeniem i dokumentami będzie przygotowany 
do sprzedaży przez Aeroklub Warmińsko - Mazurski w terminie 
do 08 października 2010 roku; 

3. Wydatkowanie środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży 
samolotu PZL-104 WILGA 35A SP-EAA będzie zatwierdzone w 
drodze odrębnej uchwały przez Zarząd Aeroklubu Polskiego; 

4. Cena wywoławcza wynosi 52 140,00 zł. (słownie pięćdziesiąt 
dwa tysiące sto czterdzieści złotych (podatek VAT nie 
obowiązuje – cena brutto); 

5. Aukcja internetowa zostanie przeprowadzona na forum 
Aeroklubu Polskiego utworzonym w tym celu; 

6. Jedynym kryterium sprzedaży samolotu jest uzyskanie jak 
najwyższej ceny; 

7. Szczegółowe informacje na temat samolotu PZL-104 WILGA 
35A, numer fabryczny 48031, produkcji 1968r.,  SP-EAA oraz 
zasady przeprowadzenia aukcji i sprzedaży zawiera Oferta 
Sprzedaży Samolotu stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej 
Uchwały;   

8. Aeroklub Polski zastrzega sobie możliwość rezygnacji ze 
sprzedaży samolotu, także po zakończeniu aukcji internetowej, 
bez podania przyczyny . 

Wykonanie Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu 
Aeroklubu Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – dnia 18.09.2010r.”. 

za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Aeroklub 
Warmińsko-

Mazurski 

Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 
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18.09.2010 26/XVIII/2010 Dot.: upoważnienie Skarbnika AP i Sekretarza Generalnego AP do 
oceny sytuacji i przedstawienia wysokości rozliczenia, 
uwzględniającego obecną wartość szybowca i nakłady poniesione 

Aeroklub Ziemi 
Pilskiej 

Skarbnik AP 

Sekretarz 

Bez 
terminu 

Zrealizowa
na 
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na odtworzenie jego zdolności technicznej, do zatwierdzenia 
Zarządowi Aeroklubu Polskiego w celu sprzedaży szybowca SZD-
51.1 JUNIOR SP-3470 Aeroklubowi Ziemi Pilskiej. 

Uchwała Nr 96/26/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
upoważnia Skarbnika Aeroklubu Polskiego Andrzeja Siembidę i 
Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego Macieja Lipkę do 
oceny sytuacji i przedstawienia wysokości rozliczenia, 
uwzględniającego obecną wartość szybowca i nakłady poniesione 
na odtworzenie jego zdolności technicznej, do zatwierdzenia 
Zarządowi Aeroklubu Polskiego w celu sprzedaży szybowca SZD-
51.1 JUNIOR SP-3470 Aeroklubowi Ziemi Pilskiej. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.09.2010r.”. 

za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Generalny AP 
 

Uchwała Nr 
154/39/XVI
II/2010 ZAP 

określił 
warunki 

sprzedaży 
szybowca. 
Warunki 

były 
zaaprobio

wane przez 
Aer. Ziemi 

Pilskiej 

 

 

18.09.2010 26/XVIII/2010 Dot.: powierzenie organizacji ME Modeli Latających na Uwięzi w 
2011r. Aer. Częstochowskiemu 

Uchwała Nr 97/26/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
podtrzymuje uchwałę Nr 351/13/XVI/2008 z dnia 06 maja 2008r. i 
powierza Aeroklubowi Częstochowskiemu organizację Mistrzostw 
Europy Modeli Latających na Uwięzi w 2011r. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.09.2010r.”. 

za 4, przeciw 0, wstrzymało się 2 

Aeroklub 
Częstochowski 

Aeroklub 
Częstochowski 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

18.09.2010 26/XVIII/2010 Dot.: ustalenie wysokości opłat za wpis do kalendarza sportowego 
AP 

Uchwała Nr 98/26/XVIII/2010 
w sprawie wysokości opłat za wpis do kalendarza sportowego 

Aeroklubu Polskiego 
Zarząd Aeroklubu Polskiego, na podstawie § 3 ust. 1 statutu 
Aeroklubu Polskiego, ustala opłaty za wpis do kalendarza 
sportowego Aeroklubu Polskiego. 

Dyrektor Sportowy 
AP 

Komisje 
Specjalnościowe 

AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 



- 282 - 

§ 1 
Warunkiem dopuszczenia do organizacji imprezy sportowej jest 
uregulowanie przez Organizatora wszelkich zobowiązań wobec 
Aeroklubu Polskiego. 

§ 2 
Wysokość opłat za wpis do kalendarza sportowego Aeroklubu 
Polskiego ustalają komisje specjalnościowe odpowiednie dla danej 
dyscypliny sportu lotniczego, przy czym opłaty te nie mogą być 
wyższe niż podane w poniższej tabeli.  

L.p. Rodzaj zawodów Maksymalna wysokość opłat 

1 Mistrzostwa Polski  3 000,00 zł 

2 Inne zawody*  2 000,00 zł 

 
* z wyłączeniem Mistrzostw Europy, Mistrzostw i Pucharu Świata 

 
 

§ 3 
1. Opłata za wpis do kalendarza sportowego Aeroklubu Polskiego 

powinna zostać uiszczona w terminie do 14 dni od daty 
otrzymania powiadomienia o przyznaniu prawa organizacji 
zawodów. 

2. Dysponentem środków pozyskanych z opłat za wpis do 
kalendarza sportowego Aeroklubu Polskiego są Komisje 
Specjalnościowe AP odpowiednie dla danej dyscypliny. 

§ 4 
Dotychczasowe ustalenia dotyczące wysokości w/w opłat tracą 
ważność z dniem podjęcia niniejszej uchwały. 

§ 5 
Opłaty wchodzą w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały – 
18.09.2010r. 

§ 6 
Wykonanie i przestrzeganie postanowień niniejszej uchwały Zarząd 
Aeroklubu Polskiego powierza Sekretarzowi Generalnemu Aeroklubu 
Polskiego”. 

za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 
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Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 23 września 2010r. (Protokół Nr 27/XVIII/2010) 

23.09.2010 27/XVIII/2010 Dot.: określenia zakresu i warunków umocowania Pani Katarzyny 
Czajczyk jako pełniącej obowiązki Dyrektora NZOZ Głównego 
Ośrodka Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego 
Wojewódzkiej Przychodni Sportowo – Lekarskiej (NZOZ GOBL-L AP 
WPS-L) we Wrocławiu – terenowej jednostki organizacyjnej 
Aeroklubu Polskiego nie posiadającej osobowości prawnej - do 
działania jako pełnomocnik w imieniu Aeroklubu Polskiego.  
 
Uchwała Nr 99/27/XVIII/2010 – „Działając na podstawie § 17 ust. 1 i 
2 Statutu Aeroklubu Polskiego - Zarząd Aeroklubu Polskiego określa 
zakres i warunki umocowania Pani Katarzyny Czajczyk jako pełniącej 
obowiązki Dyrektora NZOZ Głównego Ośrodka Badań Lotniczo-
Lekarskich Aeroklubu Polskiego Wojewódzkiej Przychodni Sportowo 
– Lekarskiej (NZOZ GOBL-L AP WPS-L) we Wrocławiu – terenowej 
jednostki organizacyjnej Aeroklubu Polskiego nie posiadającej 
osobowości prawnej - do działania jako pełnomocnik w imieniu 
Aeroklubu Polskiego.  
I. Zakres i warunki umocowania do działania w imieniu Aeroklubu 

Polskiego obejmują: 
1) Występowanie w roli kierownika zakładu i osoby 

reprezentującej pracodawcę w rozumieniu art. 3 kodeksu 
pracy (NZOZ GOBL-L AP WPS-L) – bez ograniczeń, 
bezpośrednio na podstawie niniejszej uchwały. 

2)  Występowanie w imieniu Aeroklubu Polskiego przed 
urzędami i sądami we wszelkich sprawach związanych z 
działalnością NZOZ GOBL-L AP WPS-L –  za powiadomieniem 
Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego, a w sprawach 
dotyczących zagospodarowania nieruchomości przy ul. 
Sienkiewicza 108/110 – za zgodą Sekretarza Generalnego 
Aeroklubu Polskiego, 

 3)  Występowanie w imieniu Aeroklubu Polskiego w 
postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na 
wykonywanie usług medycznych przez NZOZ Główny 
Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich AP Wojewódzką 
Przychodnię Sportowo - Lekarską – bez ograniczeń, 

p.o. dyrektora 
NZOZ GOBL-L AP 

WPS-L we 
Wrocławiu 

Katarzyna Czajczyk 

Zarząd AP do 
31.12.2010 

zrealizowa
na 
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 4) Reprezentowanie Aeroklubu Polskiego w stosunkach 
cywilnoprawnych na zasadzie pełnomocnictwa ogólnego to 
jest czynności zwykłego zarządu związanych z działalnością 
NZOZ GOBL-L AP WPS-L z zachowaniem poniższych zasad: 

a. za czynności zwykłego zarządu uznaje się czynności 
prawne, których wartość nie przekracza 10.000 PLN.  

b. w przypadku świadczeń o charakterze ciągłym w/w 
wartość wyznacza wartość rocznego świadczenia, do 
którego będzie zobowiązany Aeroklub Polski, 

5) Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu 
potrzebne jest oddzielne pełnomocnictwo określające ich 
rodzaj lub pełnomocnictwo do dokonania poszczególnej 
czynności, 

6) Reprezentowanie Aeroklubu Polskiego w stosunkach 
cywilnoprawnych dotyczących nieruchomości przy ul. H. 
Sienkiewicza 108/110 we Wrocławiu na zasadzie 
pełnomocnictwa rodzajowego to jest upoważnienia do 
zawierania umów dzierżawy, najmu oraz umów użyczenia 
– po uzyskaniu zgody Sekretarza Generalnego Aeroklubu 
Polskiego. 

II.  Umocowanie do reprezentacji wygasa z dniem powołania 
nowego Dyrektora NZOZ GOBL-L AP WPS-L we Wrocławiu, 
jednak nie później niż z końcem 2010 r. 

III.   Odwołuje się wszystkie dotychczasowe pełnomocnictwa i 
upoważnienia udzielone Dyrektorowi NZOZ GOBL-L AP WPS-L 
we Wrocławiu do działania w imieniu Aeroklubu Polskiego. 

IV.   W wykonaniu uchwały Prezes lub Wiceprezes Aeroklubu 
Polskiego oraz Sekretarz Generalny Aeroklubu Polskiego udzieli 
– odrębnym dokumentem – pisemnych pełnomocnictw do 
reprezentacji Aeroklubu Polskiego. 

V.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 23.09.2010r.”.  
 
Za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Posiedzenie Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 02 października 2010r. w Warszawie (Protokół Nr 28/XVIII/2010) 

bez podejmowania uchwał 
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Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 07 października 2010r. (Protokół Nr 29/XVIII/2010) 

07.10.2010 29/XVIII/2010 Dot.: akceptacja proponowanego sposobu porządkowania ksiąg 
rachunkowych Aeroklubu Polskiego celem przedstawienia ich do 
badania biegłemu rewidentowi, a  tym samym akceptacja 
poniesienia szacunkowego kosztu uporządkowania ksiąg 
rachunkowych Aeroklubu Polskiego w kwocie do 100 tys. zł.  
 
Uchwała Nr 100/29/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego, po 
zapoznaniu się z informacją o stanie ksiąg rachunkowych Aeroklubu 
Polskiego po przejęciu ich z Biura Rachunkowego Margo oraz po 
zapoznaniu się z informacją o stanie porządkowania ksiąg 
rachunkowych Aeroklubu Polskiego przedstawioną przez Sekretarza 
Generalnego Aeroklubu olskiego i Główną księgową Aeroklubu 
Polskiego, akceptuje proponowany sposób porządkowania ksiąg 
rachunkowych Aeroklubu Polskiego celem przedstawienia ich do 
badania biegłemu rewidentowi, a  tym samym akceptuje poniesienie 
szacunkowego kosztu uporządkowania ksiąg rachunkowych 
Aeroklubu Polskiego w kwocie do 100 tys. zł.  
Finansowanie kosztu porządkowania ksiąg rachunkowych Aeroklubu 
Polskiego z lat 2009 i 2010, nieprzewidzianego w budżecie Aeroklubu 
Polskiego na rok 2010,  odbędzie się poprzez zaciągnięcie pożyczki. 
Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza korektę 
budżetu aeroklubu Polskiego na rok 2010 w postaci uwzględnienia 
kosztu porządkowania ksiąg rachunkowych Aeroklubu Polskiego z lat 
2009 i 2010 finansowanego z zaciągniętej pożyczki. 
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia – 07.10.2010r. 
 
Za 7, przeciw 2, wstrzymało się 2. 

Sekretarz 
Generalny AP 

Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

07.10.2010 29/XVIII/2010 Dot.: sporządzenie sprawozdania finansowego za 2009r. 
 
Uchwała Nr 101/29/XVIII/2010 - W związku z weryfikacją i 
porządkowaniem ksiąg rachunkowych Aeroklubu Polskiego 
przejętych od firmy PHU Margo Małgorzata Gątarz oraz procesem 
sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 Zarząd 
Aeroklubu Polskiego: 

Sekretarz 
Generalny AP 

Sekretarz 
Generalny AP, 
Gł. księgowa 

AP 

31.12.2010 Anulowana 

 uchwałą 
Nr 

117/32/XVI
II/2010 z 

dn. 
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 Stwierdził, iż w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku 
księgi rachunkowe Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego, jednostki 
organizacyjnej Aeroklubu Polskiego, nieposiadającej osobowości 
prawnej, były prowadzone w siedzibie Biura Zarządu Aeroklubu 
Polskiego w Warszawie na Al. Krakowskiej 110/114, 

 Stwierdził, iż w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku 
księgi rachunkowe Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu 
Polskiego (CSS AP), terenowej jednostki organizacyjnej 
Aeroklubu Polskiego, nieposiadającej osobowości prawnej, były 
prowadzone w siedzibie CSS AP w Lesznie przy ul. Szybowników 
28, 

 Stwierdził, iż w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku 
księgi rachunkowe Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu 
Polskiego (GSS AP), terenowej jednostki organizacyjnej 
Aeroklubu Polskiego, nieposiadającej osobowości prawnej, były 
prowadzone w siedzibie GSS AP w Międzybrodziu Żywieckim 
przy ul. Górskiej 19, 

 Stwierdził, iż w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku 
księgi rachunkowe Głównego Ośrodka Badań Lotniczo-
Lekarskich Aeroklubu Polskiego (GOBLL), terenowej jednostki 
organizacyjnej Aeroklubu Polskiego, nieposiadającej osobowości 
prawnej, były prowadzone w siedzibie GOBLL we Wrocławiu przy 
ul. Sienkiewicza 108/110, 

 Zatwierdził zaproponowaną przez Główną Księgową politykę 
sporządzania sprawozdania finansowego Aeroklubu Polskiego: 
o Jednostki terenowe AP (CSS AP, GSS AP oraz GOBLL) 

comiesięcznie do dnia 22 następnego miesiąca przesyłają 
do Głównej Księgowej AP w formie elektronicznej: 
 Kopię zapasową bazy danych zapisów księgowych, 
 Zestawienia sald i obrotów (analityka) miesięczne za 

każdy zakończony okres, 
 Podpisane deklaracje podatkowe sporządzone na  

oficjalnych drukach ale tylko na wewnętrzne potrzeby 
AP (np. deklaracja VAT-7) wraz z kopiami dokumentów 
źródłowych. 

o Jednostki organizacyjne AP (BZAP, GSS AP, CSS AP oraz 
GOBLL) są odpowiedzialne za prowadzenie w 

06.11.2010 



- 287 - 

odpowiednich terminach inwentaryzacji oraz 
potwierdzanie sald z kontrahentami, 

o Na podstawie zestawień sald i obrotów czterech jednostek 
Główna Księgowa AP sporządza połączone zestawienie 
sald i obrotów Aeroklubu Polskiego, 

o Na podstawie połączonego zestawienia sald i obrotów 
oraz na podstawie szczegółowych zapisów księgowych 
Główna Księgowa AP sporządza sprawozdanie finansowe 
Aeroklubu Polskiego. Transakcje pomiędzy jednostkami 
terenowymi należy wyeliminować z prezentacji w 
sprawozdaniu finansowym lub wykazać jako informację 
dodatkową. 

o Wykonanie niniejszej uchwały Zarząd Aeroklubu Polskiego 
powierza Sekretarzowi Generalnemu AP oraz Głównej księgowej 
AP. 

o Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 07.10.2010r. z 
terminem realizacji do 31.12.2010r. 

 
Za 7, przeciw 4, wstrzymało się 0. 

07.10.2010 29/XVIII/2010 Dot.: ustalenie wynagrodzenia p.o. dyrektora NZOZ GOBL-L AP WPS-
L we Wrocławiu Pani Katarzyny Czajczyk 
 
Uchwała Nr 102/29/XVIII/2010 – Na podstawie §17 ust. 2 pkt. 12 
Statutu AP, Zarząd Aeroklubu Polskiego ustala wynagrodzenie dla 
pełniącej obowiązki dyrektora NZOZ GOBL-L AP WPS-L we 
Wrocławiu Pani Katarzyny Czajczyk. Wynagrodzenie obejmuje 
następujące elementy: pensję zasadniczą, dodatek funkcyjny, 
wysługę lat oraz premię w maksymalnej wysokości do 60% 
wynagrodzenia zasadniczego. Szczegóły struktury wynagrodzenia 
zawiera załącznik nr 1 do  niniejszej uchwały. 
Wynagrodzenie obowiązuje od dnia powierzenia pełnienia 
obowiązków dyrektora NZOZ GOBL-L AP WPS-L we Wrocławiu do 
dnia powołania dyrektora NZOZ GOBL-L AP WPS-L wyłonionego w 
drodze konkursu. 
Realizację uchwały Zarząd Aeroklubu Polskiego powierza 
Sekretarzowi Generalnemu AP. 

p.o. dyrektora 
NZOZ GOBL-L AP 
WPS-L Katarzyna 

Czajczyk 

Sekretarz 
Generalny AP 

Od 
18.09.2010 

do 
powołania 
dyrektora 

NZOZ 
GOBL-L AP 

WPS-L 

zrealizowa
na 
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Uchwała wchodzi z dniem podjęcia – 07.10.2010r. 
 
Kwoty brutto  Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr 
102/29/XVIII/2010 

 Obecne 
wynagrodzenie 

4 550  

 w tym   
 pensja zasadnicza 3 000  
 dodatek funkcyjny 500  
 premia 25% 750  
 wysługa lat 300  
    
 Propozycja p. Czajczyk 7 400  

 w tym   
 pensja zasadnicza 4 000  
 dodatek funkcyjny 2 000  
 premia do 35% 1 400  
 wysługa lat 0  
    
 Propozycja ZAP 7 400  

 w tym   
 pensja zasadnicza 3 500  
 dodatek funkcyjny 1 500  
 premia do 60% 2 100 28% 
 wysługa lat 300  
    

 
Za 10, przeciw 0, wstrzymało się 1. 

07.10.2010 29/XVIII/2010 Dot.: sprzedaż wyeksploatowanych rejestratorów lotu GNSS FR typu 
LX 20 nr 5807 i 5817 zakupionych w 1997 roku. 
 
Uchwała Nr 103/29/XVIII/2010 – Na wniosek Komisji Szybowcowej 
Aeroklubu Polskiego, na podstawie  § 1 pkt. 5 i 35 Regulaminu 
Organizacyjnego Działalności  ZAP – Zarząd Aeroklubu Polskiego 
wyraża zgodę na wystawienie na sprzedaż dwóch rejestratorów lotu 

Komisja 
Szybowcowa AP 

Sekretarz 
Geenralny AP,  

Przewodnicząc
y Komisji 

Szybowcowej 
AP,  

31.12.2010 zrealizowa
na 
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GNSS FR typu LX 20 nr 5807 i 5817 rok produkcji 1997, stanowiących 
własność Aeroklubu Polskiego. Jedynym kryterium oceny ofert 
będzie uzyskanie jak najwyższej ceny. Uzyskane środki pieniężne 
będą przeznaczone na zakup wyposażenia lub dofinansowanie 
zakupu szybowców reprezentacyjny AP.  
Wykonanie niniejszej uchwały Zarząd AP powierza Sekretarzowi 
Generalnemu AP oraz przewodniczącemu Komisji Szybowcowej AP i 
trenerowi SKN. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 07.10.2010r. 
 
Za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Trener SKN 

 

07.10.2010 29/XVIII/2010 Dot.: sprzedaż zestawu szybowcowego wariometru elektronicznego 
Zander SDI ZSI nr fabr. 190110, rejestratora lotu GNSS FR typu 
Zander GP 941 nr fabr. 1LB, busoli CM 13 nr fabr. 108/01/04 wraz z  
osprzętem. 
 
Uchwała Nr 104/29/XVIII/2010 – Na wniosek Komisji Szybowcowej 
Aeroklubu Polskiego, na podstawie § 1 pkt. 5 i 35 Regulaminu 
Organizacyjnego Działalności  ZAP – Zarząd Aeroklubu Polskiego 
wyraża zgodę na wystawienie na sprzedaż wariometru 
elektronicznego Zander SDI ZSI nr fabr. 190110, rejestratora lotu 
GNSS FR typu Zander GP 941 nr fabr. 1LB, busoli CM 13 nr fabr. 
108/01/04 wraz z osprzętem stanowiącego własność Aeroklubu 
Polskiego. Jedynym kryterium oceny ofert będzie uzyskanie jak 
najwyższej ceny. Uzyskane środki pieniężne będą przeznaczone na 
zakup wyposażenia lub dofinansowanie zakupu szybowców 
reprezentacyjny AP.  
Wykonanie niniejszej uchwały Zarząd AP powierza Sekretarzowi 
Generalnemu AP oraz przewodniczącemu Komisji Szybowcowej AP i 
trenerowi SKN. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 07.10.2010r. 
 
Za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Komisja 
Szybowcowa AP 

Sekretarz 
Geenralny AP,  

Przewodnicząc
y Komisji 

Szybowcowej 
AP, 

Trener SKN 

 

31.12.2010 zrealizowa
na 

07.10.2010 29/XVIII/2010 Dot.: unieważnienie uchwały nr 63/13/XVI/2005 w części dotyczącej 
sprzedaży szybowców reprezentacyjnych AP ASW 27 SP-3635 i 

Komisja 
Szybowcowa AP 

Sekretarz 
Geenralny AP,  

15.10.2010 zrealizowa
na 
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dwóch szybowców PW 5 SP-3622 i SP -3669 
 
Uchwała Nr 105/29/XVIII/2010 – Na wniosek Komisji Szybowcowej 
Aeroklubu Polskiego, na podstawie § 1 pkt. 5 i 35 Regulaminu 
Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu AP – 
Zarząd Aeroklubu Polskiego anuluje uchwałę nr 63/13/XVI/2005 w 
części dotyczącej sprzedaży szybowców reprezentacyjnych AP ASW 
27 Nr fabr. 27104, nr rejestr. SP-3635, rok produkcji 1999 oraz 
dwóch szybowców PW 5 nr rejestr. SP-3622, nr fabr. 1707015, rok 
produkcji 1997 i nr rejestr. SP -3669, nr fabr. 0500111, rok produkcji 
2002.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 07.10.2010r. 
 
Za 10, przeciw 0, wstrzymało się 1. 

Przewodnicząc
y Komisji 

Szybowcowej 
AP, 

Trener SKN 

 

07.10.2010 29/XVIII/2010 Dot.: Zgoda na wystąpienie wstępne do FAI o prawo organizacji 33 
Szybowcowych Mistrzostw Świata w 2014 roku w Lesznie. 
 
Uchwała Nr 106/29/XVIII/2010 – Na wniosek Komisji Szybowcowej 
Aeroklubu Polskiego, na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 4 i §17 ust. 2 pkt  5 
Statutu Aeroklubu Polskiego – Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża 
zgodę na wstępne wystąpienie do FAI o prawo organizacji 33 
Szybowcowych Mistrzostw Świata w 2014 roku w Lesznie. 
Ostateczna uchwała będzie podjęta przez Zarząd AP pod warunkiem 
zaakceptowania przez współorganizatora mistrzostw zasad 
określonych w projektowanym „Regulaminie Opracowywania 
Kalendarza Imprez AP”. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 07.10.2010r. 
 
Za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Komisja 
Szybowcowa AP 

Sekretarz 
Geenralny AP, 

Dyrektor 
Sportowy AP, 

Przewodnicząc
y Komisji 

Szybowcowej 
AP 

 

30.12.2010 zrealizowa
na 

07.10.2010 29/XVIII/2010 Dot.: Zgoda na wystąpienie wstępne do FAI o prawo organizacji 17 
Szybowcowych Mistrzostw Europy w 2013 roku w Ostrowie 
Wielkopolskim. 
 
Uchwała Nr 107/29/XVIII/2010 – Na wniosek Komisji Szybowcowej 
Aeroklubu Polskiego, na podstawie § 5 ust.1 pkt. 4 i §17 ust. 2 pkt  5 

Komisja 
Szybowcowa AP 

Sekretarz 
Geenralny AP, 

Dyrektor 
Sportowy AP, 

Przewodnicząc
y Komisji 

30.12.2010 zrealizowa
na 
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Statutu Aeroklubu Polskiego – Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża 
zgodę na wstępne wystąpienie do FAI o prawo organizacji 17 
Szybowcowych Mistrzostw Europy w 2013 roku w Ostrowie 
Wielkopolskim. Ostateczna uchwała będzie podjęta przez Zarząd AP 
pod warunkiem zaakceptowania przez współorganizatora mistrzostw 
zasad określonych w projektowanym  „Regulaminie Opracowywania 
Kalendarza Imprez AP”. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 07.10.2010r. 
 
Za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Szybowcowej 
AP 

 

07.10.2010 29/XVIII/2010 Dot.: Przyjęcie rezygnacji pana Michała Lewczuka z członkostwa w 
Komisji Szybowcowej Aeroklubu Polskiego. 
 
Uchwała Nr 108/29/XVIII/2010 – Na wniosek Komisji Szybowcowej 
Aeroklubu Polskiego, na podstawie §17 ust. 2 pkt. 15 Statutu 
Aeroklubu Polskiego – Zarząd Aeroklubu Polskiego przyjmuje w dniu 
07 października 2010 roku rezygnację pana Michała Lewczuka z 
członkostwa w Komisji Szybowcowej Aeroklubu Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 07.10.2010r. 
 
Za 10, przeciw 0, wstrzymało się 1. 

Komisja 
Szybowcowa AP 

Zarząd AP 07.10.2010 zrealizowa
na 

07.10.2010 29/XVIII/2010 Dot.: zmiana do Kalendarza sportowego AP (zmiana miejsca i 
terminu Spadochronowych Mistrzostw Polski) 
 
Uchwała Nr 109/29/XVIII/2010 - „Na wniosek Komisji 
Spadochronowej Aeroklubu Polskiego, na podstawie § 1 ust. 33 
Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium 
Zarządu Aeroklubu Polskiego, Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zatwierdza zmianę do Kalendarza Sportowego Aeroklubu Polskiego 
na rok 2010, zatwierdzonego Uchwałą Nr 85/23/XVII/2009 z dnia 
01.12.2009r. w dyscyplinie sport spadochronowy, zmieniając termin 
i organizatora Spadochronowych Mistrzostw Polski na 19 – 
22.10.2010r. Ostrów Wlkp. 
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu 
Aeroklubu Polskiego i Dyrektorowi Sportowemu Aeroklubu 

Komisja 
Spadochronowa AP 

Sekretarz 
Generalny AP 

 i 

 Dyrektor 
Sportowy AP 

19-
22.10.2010 

zrealizowa
na 
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Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 07.10.2010r.”. 
 
Za 10, przeciw 0, wstrzymało się 1. 

07.10.2010 29/XVIII/2010 Dot.: przyznanie premii dla Sekretarza Generalnego AP Macieja Lipki 
za III kwartał 2010r. 
 
Uchwała Nr 110/29/XVIII/2010 - Zarząd Aeroklubu Polskiego 
przyznaje premię w maksymalnej wysokości przewidzianej w 
umowie pomiędzy AP a SG AP w uznaniu osiągnięć w III kwartale 
2010 r. Jako kluczowe obszary przemawiające za przyznaniem premii 
uznaje się m.in.: 
1. Bardzo szybkie wdrożenie się w tematykę działalności Aeroklubu 

Polskiego 

2. Sprawną i skuteczną reorganizację księgowosci AP, w tym: 

a. przejęcie materiałów od biura księgowego Margo w sposób 

zabezpieczający interesy AP, 

b. zapewnienie fachowych pracowników gotowych podjęcia się 

porządkowania zastanej sytuacji w księgowości AP, 

c. zaangażowanie i sumienność w pracach nad uregulowaniem 

wzajemnych zobowiązań pomiędzy biurem rachunkowym 

Margo a AP, 

3. Utrzymanie ściągalności składek członkowskich na wysokim 

poziomie, 

4. Współpraca z dyrektorami jednostek organizacyjnych AP przy 

regulowaniu wszelkich wzajemnych rozliczeń o kluczowym 

znaczeniu dla przetrwania Aeroklubu Polskiego. 

Jednocześnie Zarząd AP ustala, że w drodze odrębnej uchwały ustali 
cele premiowe dla Sekretarza Generalnego  AP na IV kwartał 2010 r. 
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia – 07.10.2010r. 
 
Za 9, przeciw 0, wstrzymało się 2. 

Sekretarz 
Generalny AP 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

07.10.2010 29/XVIII/2010 Dot.: ustalenie celów dla Sekretarza Generalnego AP Macieja Lipki Zarząd AP Sekretarz Do zrealizowa
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na IV kwartał 2010r. 
 
Uchwała Nr 111/29/XVIII/2010 - Zarząd Aeroklubu Polskiego ustala 
następujące cele podstawowe dla Sekretarza Generalnego 
Aeroklubu Polskiego Macieja Lipki na IV kwartał 2010 roku.  
1. Wsparcie jednostek organizacyjnych AP w restrukturyzacji 

a. Zakończenie procesu decentralizacji księgowości CSS, GSS, 

GOBLL 

b. Weryfikacja zasad rozliczania VAT przez Aeroklub Polski 

(BZAP, CSS, GSS, GOBLL) 

c. Wsparcie Fundacji GOBLL w rozwiązaniu problemu braku 

możliwości funkcjonowania 

2. Organizacja BZAP 

d. Regulamin organizacyjny BZAP, polityka rachunkowości, 

zakres obowiązków pracowników 

e. Budżet BZAP na 2011 rok 

3. Porządkowanie księgowości 

f. Kompletne i zweryfikowane zapisy księgowe za  11 miesięcy 

2010 roku (BZAP, CSS, GSS, GOBLL) 

g. Przygotowanie do badania SF Aeroklubu Polskiego za rok 

2009 

4. Rozliczenie umowy z MSiT: 

h. Rozliczenie zadań przeprowadzonych w 2010 roku 

i. Ustalenie zasad podziału środków pomiędzy komisjami 

specjalnościowymi 

j. Przygotowanie wniosku do podpisania umowy z MSiT na rok 

2011 

k. Weryfikacja/sporządzenie regulaminu organizacji imprez 

oraz innych dokumentów organizujących prace Działu 

Sportu 

l. Przygotowanie kalendarza imprez na rok 2011 

Ocena stanu realizacji powyższych celów będzie podstawą do 
wypłaty premii za IV kwartał 2010 r. przewidzianej w umowie 

Generalny AP 31.12.2010 na 
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zawartej pomiędzy Aeroklubem Polskim a Maciejem Lipką. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 07.10.2010r. 
 
Za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

07.10.2010 29/XVIII/2010 Dot.: przyznanie premii za 07.2010 dr Januszowi Markowi byłemu 
dyrektorowi NZOZ GOBL-L AP WPS-L we Wrocławiu. 
 
Uchwała Nr 112/29/XVIII/2010 – „Na podstawie §17 ust.2 pkt. 12 
Statutu AP, na wniosek dyrektora NZOZ GOBL-L AP WPS-L we 
Wrocławiu dr Janusza Marka z dnia 30.07.2010r. - Zarząd Aeroklubu 
Polskiego przyznaje dr Januszowi Markowi premię za miesiąc lipiec 
2010r. w wysokości 17% wynagrodzenia zasadniczego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 07.10.2010r.”. 
 
Za nieprzyznaniem premii głosowało 5 osób 
Za przyznaniem premii w wys. 17% wynagrodzenia zasadniczego 
głosowało 6 osób 
Wstrzymało się od głosu 0 

Dyr. NZOZ GOBL-L 
AP WPS-L dr Janusz 

Marek 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

07.10.2010 29/XVIII/2010 Dot.: nie przyznanie premii za 08.2010 dr Januszowi Markowi 
byłemu dyrektorowi NZOZ GOBL-L AP WPS-L we Wrocławiu. 
 
Uchwała Nr 113/29/XVIII/2010 - „Na podstawie §17 ust.2 pkt. 12 
Statutu AP – Zarząd Aeroklubu Polskiego nie przyznaje premii za 
miesiąc sierpień 2010r. dr Januszowi Markowi byłemu dyrektorowi 
NZOZ GOBL-L AP WPS-L we Wrocławiu, o którą wnioskował pismem 
z dnia 31.08.2010r. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 07.10.2010r.”. 
 
Za nieprzyznaniem premii głosowało 7 osób 
Za przyznaniem premii w wys. 17% zasadniczego wynagrodzenia 
gosowały 4 osoby 
Wstrzymało się od głosu 0 

Dyr. NZOZ GOBL-L 
AP WPS-L dr Janusz 

Marek 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 11 października 2010r. (Protokół Nr 30/XVIII/2010) 
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11.10.2010 30/XVIII/2010 Dot.: przyznanie tytułu i odznaki „Zasłużony Działacz Lotnictwa 
Sportowego”  
 
Uchwała Nr 114/30/XVIII/2010 - „Na podstawie § 5 ust.2 pkt.11 i § 
17 ust.2 pkt.10 statutu Aeroklubu Polskiego oraz § 1 ust. 10 
Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium 
Zarządu Aeroklubu Polskiego, w związku obchodami 25-lecia 
Bielskiego Klubu Seniorów Lotnictwa w dniu 23.10.2010 roku, na 
wniosek Prezesa Aeroklubu Bielsko-Bialskiego Leszka Matuszka i 
Prezesa Bielskiego Klubu Seniorów Lotnictwa Ludwika Stieber - 
Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza przyznanie tytułu i odznaki 
„Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego”  niżej wymienionym 
osobom: 

7. Piotr Caputa 
8. Marian Dziergas 
9. Antonii Kufel 
10. Tadeusz Wojtoń 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 11.10.2010r.”. 
 
Za 7, przeciw 1, wstrzymało się 0. 

Prezes Aeroklubu 
Bielsko-Bialskiego  
Leszek Matuszek 

Prezes Bielskiego 
Klubu Seniorów 

Lotnictwa Ludwik 
Stieber 

Zarząd AP 23.10.2010 zrealizowa
na 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 31 października 2010r. (Protokół Nr 31/XVIII/2010) 

31.10.2010 31/XVIII/2010 Dot.: zmiana Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i 
Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego 
 
Uchwała Nr 115/31/XVIII/2010 - „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.14 
statutu Aeroklubu Polskiego oraz § 1 ust. 13 Regulaminu 
Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu 
Aeroklubu Polskiego, Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza zmiany 
w niniejszym Regulaminie: 

1. W § 5 ust.4 wyraz „siedem” zastępuje się słowem „dziesięć”, 
2. Ustęp 3.1. paragrafu 8 zastępuje się następującym 

sformułowaniem – „ Autor wniosku przekazuje projekt 
uchwały sekretarzowi ZAP, który przesyła go do wszystkich 
członków Zarządu z informacją o terminach rozpoczęcia i 
zamknięcia dyskusji i głosowania. Wnioskodawca lub 

Sekretarz Zarządu 
AP  

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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sekretarz Zarządu prowadzi dyskusję, elektronicznie, 
telefonicznie i jest zobowiązany do ustosunkowania się do 
każdego głosu w sprawie przed rozpoczęciem głosowania. 
Po zamknięciu dyskusji autor wniosku wraz  z sekretarzem 
ZAP ustalają ostateczną redakcję uchwały. Wniosek oraz  
propozycja uchwały muszą zawierać elementy 
wyszczególnione w §7  ust. 1 i 2 Regulaminu. Zaleca się 
stosowanie formularza wniosku stanowiącego załącznik nr 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 31.10.2010r.”. 
 
Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Posiedzenie Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 06 listopada 2010r. w Warszawie (Protokół Nr 32/XVIII/2010) 

06.11.2010 32/XVIII/2010 Dot.: zmiana Regulaminu Gospodarki Finansowej Aeroklubu 
Polskiego 

Uchwała Nr 116/32/XVIII/2010 – „Na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 2 i 
14 Statutu Aeroklubu Polskiego - Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zatwierdza zmianę Regulamin Gospodarki Finansowej Aeroklubu 
Polskiego o treści jak niżej: 
Art. 8 zastępuje się następującym sformułowaniem: „Dla 
zapewnienia bezpieczeństwa gospodarki finansowej AP istnieje 
obowiązek tworzenia rezerwy budżetowej przez BZAP i poszczególne 
TJO w wysokości każdorazowo ustalonej przez ZAP, nie mniejszej niż 
2% planowanych rocznych kosztów ich funkcjonowania”. 
Pozostałe przepisy Regulaminu Gospodarki Finansowej Aeroklubu 
Polskiego pozostają bez zmian. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 06.11.2010r”. 

za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Skarbnik AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

06.11.2010 32/XVIII/2010 Dot.: sporządzenie sprawozdania finansowego AP za 2009 

Uchwała Nr 117/32/XVIII/2010 – W związku z weryfikacją i 
porządkowaniem ksiąg rachunkowych Aeroklubu Polskiego 
przejętych od firmy PHU Margo Małgorzata Gątarz oraz procesem 
sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 Zarząd 
Aeroklubu Polskiego: 

Zarząd AP Sekretarz 
Generalny AP 

Gł. Księgowa 
AP 

20.02.2011 zrealizowa
na 
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 Stwierdził, iż w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku 
księgi rachunkowe Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego, jednostki 
organizacyjnej Aeroklubu Polskiego, nieposiadającej osobowości 
prawnej, były prowadzone w siedzibie Biura Zarządu Aeroklubu 
Polskiego w Warszawie na Al. Krakowskiej 110/114, 

 Stwierdził, iż w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku 
księgi rachunkowe Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu 
Polskiego (GSS AP), terenowej jednostki organizacyjnej 
Aeroklubu Polskiego, nieposiadającej osobowości prawnej, były 
prowadzone w siedzibie GSS AP w Międzybrodziu Żywieckim 
przy ul. Górskiej 19, 

 Stwierdził, iż w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku 
księgi rachunkowe Głównego Ośrodka Badań Lotniczo-
Lekarskich Aeroklubu Polskiego (GOBLL), terenowej jednostki 
organizacyjnej Aeroklubu Polskiego, nieposiadającej osobowości 
prawnej, były prowadzone w siedzibie GOBLL we Wrocławiu przy 
ul. Sienkiewicza 108/110, 

 Stwierdził, iż w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku 
księgi rachunkowe Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu 
Polskiego (CSS AP), terenowej jednostki organizacyjnej 
Aeroklubu Polskiego, nieposiadającej osobowości prawnej, były 
prowadzone w siedzibie Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego w 
Warszawie na Al. Krakowskiej 110/114. Zarząd Aeroklubu 
Polskiego zdecydował o przeniesieniu dokumentów finansowo-
księgowych oraz ksiąg rachunkowych CSS AP dotyczących 
działalności CSS AP w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do 
siedziby CSS AP w Lesznie przy ul. Szybowników 28 i zobowiązuje 
Dyrektora CSS AP w uzgodnieniu z Dyrektorem BZAP i Główną 
Księgową AP do weryfikacji dokumentów i uporządkowania 
zapisów księgowych CSS AP za okres od 1 stycznia 2009 roku. 
Niniejszym Zarząd AP podjął decyzję, iż miejscem prowadzenia 
ksiąg rachunkowych dotyczących działalności Centralnej Szkoły 
Szybowcowej AP za okres od dnia 1 stycznia 2009 jest siedziba 
CSS AP, 

 Zatwierdził zaproponowaną przez Główną Księgową procedurę 
sporządzania sprawozdania finansowego Aeroklubu Polskiego za 
rok 2009 i lata kolejne: 
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o Jednostki terenowe AP (CSS AP, GSS AP oraz GOBLL) 
comiesięcznie do dnia 18 następnego miesiąca przesyłają 
do Głównej Księgowej AP w formie elektronicznej: 
 Kopię zapasową bazy danych zapisów księgowych, 
 Zestawienia sald i obrotów (analityka) miesięczne i 

narastająco od początku roku, 
 Podpisane deklaracje podatkowe sporządzone na 

oficjalnych drukach, ale tylko na wewnętrzne potrzeby 
Aeroklubu Polskiego (m.in. deklaracje VAT, ZUS, PIT, 
CIT oraz w zakresie podatku akcyzowego) wraz z 
kopiami dokumentów źródłowych (rejestry VAT). 

o Jednostki organizacyjne AP (BZAP, GSS AP, CSS AP oraz 
GOBLL) są odpowiedzialne za prowadzenie w 
odpowiednich terminach inwentaryzacji oraz 
potwierdzanie sald z kontrahentami, 

o Na podstawie zestawień sald i obrotów czterech jednostek 
AP Główna Księgowa AP sporządza połączone zestawienie 
sald i obrotów Aeroklubu Polskiego, 

o Na podstawie połączonego zestawienia sald i obrotów 
oraz na podstawie szczegółowych zapisów księgowych 
Główna Księgowa AP sporządza sprawozdanie finansowe 
Aeroklubu Polskiego. Transakcje pomiędzy jednostkami 
terenowymi należy wyeliminować z prezentacji w 
Rachunku Zysków i Strat, Bilansie i Rachunku Przepływów 
Pieniężnych oraz wykazać jako informację dodatkową w 
sprawozdaniu finansowym. 

o Zarząd AP zobowiązuje Sekretarza Generalnego AP do 
weryfikacji prawidłowości zgłoszeń miejsca prowadzenia ksiąg 
rachunkowych Aeroklubu Polskiego oraz do ewentualnego 
zgłoszenia zmian w tym zakresie zgodnie z wymogami Ustawy o 
Rachunkowości i innych przepisów. 

o Wykonanie niniejszej uchwały Zarząd Aeroklubu Polskiego 
powierza Sekretarzowi Generalnemu AP oraz Głównej Księgowej 
AP. 

o Anulowaniu ulega uchwała Nr 101/29/XVIII/2010 z dnia 
07.10.2010 r. 

o Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 06.11.2010 r. z 
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terminem realizacji do 20.02.2011 r. 

za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0 

06.11.2010 32/XVIII/2010 Dot.:przedłużenie terminu składania ofert na dyrektora NZOZ GOBL-
L AP WPS-L we Wrocławiu 

Uchwała Nr 118/32/XVIII/2010  -„Na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 12 i 
§ 19 ust. 5 statutu Aeroklubu Polskiego, na wniosek Prezesa 
Aeroklubu Polskiego - Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę na 
przedłużenie terminu składania ofert na dyrektora NZOZ Głównego 
Ośrodka Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego 
Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej we Wrocławiu, 
zawartego w uchwale Nr 90/26/XVIII/2010 z dn. 18.09.2010r. i 
wyznacza górną granicę terminu składania aplikacji na 30 listopada 
2010r. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 06.11.2010r.”. 

za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Prezes AP Prezydium ZAP 30.11.2010 zrealizowa
na 

06.11.2010 32/XVIII/2010 Dot.: upoważnienie Prezesa AP i Sekretarza Generalnego AP do 
podpisania porozumienia z LAF RP 

Uchwała Nr 119/32/XVIII/2010 – Na podstawie §42 ust. 6 Statutu 
AP, Zarząd Aeroklubu Polskiego udziela upoważnienia Prezesowi 
Aeroklubu Polskiego Włodzimierzowi Skalikowi i Sekretarzowi 
Generalnemu Aeroklubu Polskiego Maciejowi Lipce do podpisania  w 
imieniu Aeroklubu Polskiego porozumienia z Lotniczą Amatorską 
Federacją Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie współpracy nad 
stworzeniem dogodnych warunków dla rozwoju lotnictwa 
ultralekkiego w Polsce. 
Tekst porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia – 06.11.2010r. 

za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Zał. 

POROZUMIENIE 
Zawarte dnia ……..2010 r. w Warszawie pomiędzy: 

Aeroklubem Polskim z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 stycznia 39  

Prezes AP Prezes AP 

Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

Anulowana 

Uchwała nr 
303/45/XVI

II/2011 

 z dn. 

12.11.2011 
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reprezentowanym przez: 
- Włodzimierza Skalika – Prezesa AP 
- Macieja Lipkę – Sekretarza Generalnego AP 
a 
Lotniczą Amatorską Federacją Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w 
Borne Sulinowo przy ul. Orła Białego 12,  reprezentowaną przez: 
- Wiesława Filoska – Prezesa LAF RP 
 
o następującej treści: 
Zważywszy na pilną potrzebę stworzenia dogodnych warunków dla 
rozwoju lotnictwa ultralekkiego w Polsce strony Porozumienia 
postanawiają nawiązać stałą współpracę dla realizacji następujących 
działań: 
1. Wspólnego występowania do władzy ustawodawczej i 

wykonawczej, 

2. Opracowania projektów zapisów nowelizowanego Prawa 

Lotniczego stwarzających korzystne warunki dla rozwoju 

lotnictwa ultralekkiego w Polsce, 

3. Opracowania optymalnego modelu sprawowania nadzoru nad 

lotnictwem ultralekkim w Polsce, realizowanego w oparciu o 

zasoby i możliwości stron Porozumienia, 

4. Prowadzenia działań w celu zorganizowania struktur i zasobów 

zdolnych do przejęcia i sprawowania nadzoru nad lotnictwem 

ultralekkim w Polsce,   

5. Prowadzenia akcji informacyjnej w środowisku lotniczym na 

temat realizowanej współpracy. 

6. Opracowania umowy pomiędzy stronami Porozumienia, 

szczegółowo określającej zadania i cele do realizacji przez 

strony Porozumienia dla zapewnienia korzystnych warunków 

dla rozwoju lotnictwa ultralekkiego w Polsce w tym 

sprawowania nadzoru nad tym rodzajem lotnictwa według 

modelu,  o którym mowa w pkt. 3 Porozumienia. 

06.11.2010 32/XVIII/2010 Dot.:zatwierdzenie Pani Katarzyny Żmudzińskiej na członka Komisji Komisja Akrobacji Zarząd AP Bez zrealizowa
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Akrobacji Lotniczej AP 

Uchwała Nr 120/32/XVIII/2010 – „Na podstawie §17 ust. 2 pkt.15 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz ust. 3 pkt. 3.1 Ramowego 
Regulaminu Komisji Specjalnościowy Aeroklubu Polskiego, na 
wniosek Komisji Akrobacji Lotniczej AP – Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zatwierdza na członka Komisji Akrobacji Lotniczej Aeroklubu 
Polskiego Panią Katarzynę Żmudzińską. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 06.11.2010r.”. 

za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Lotniczej AP terminu na 

06.11.2010 32/XVIII/2010 Dot.:zatwierdzenie składu Szybowcowej Kadry Narodowej na 2011r. 

Uchwała Nr 121/32/XVIII/2010 – „Na podstawie §17 ust.2 pkt.9 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz ust.1 Regulaminu w sprawie 
powoływania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskieg, na wniosek 
Trenera Szybowcowej Kadry Narodowej Jacka Dankowskiego– 
Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza skład Szybowcowej Kadry 
Narodowej na 2011 rok. 
Skład Szybowcowej Kadry Narodowej stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 06.11.2010r. 

za 7, przeciw 0, wstrzymało się 1 

Trener 
Szybowcowej KN 

Trener 
Szybowcowej 

KN 

Dyrektor 
Sportowy AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

06.11.2010 32/XVIII/2010 Dot.: zatwierdzenie składu szybowcowej Kadry narodowej Kobiet na 
2011r. 

Uchwała Nr 122/32/XVIII/2010 – „Na podstawie §17 ust.2 pkt.9 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz ust.1 Regulaminu w sprawie 
powoływania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskieg, na wniosek 
Trenera Szybowcowej Kadry Narodowej Jacka Dankowskiego – 
Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza skład Szybowcowej Kadry 
Narodowej Kobiet na 2011 rok. 
Skład Szybowcowej Kadry Narodowej Kobiet stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 06.11.2010r. 

za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Trener 
Szybowcowej KN 

Trener 
Szybowcowej 

KN 

Dyrektor 
Sportowy AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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06.11.2010 32/XVIII/2010 Dot.: stawki za 1h lotu-zużytego resursu samolotu/szybowca 

Uchwała Nr 123/32/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie § 42 ust. 2 Statutu Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę na 
wprowadzenie na 2011 rok, niżej wymienione stawki za godzinę lotu 
– zużyty resurs samolotu / szybowca, jako kosztu eksploatacyjnego 
do rozliczeń zadań zleconych – świadczonych usług, będącego 
podstawą opłat równowartości w lotach za faktycznie wykonany 
nalot – zużyty resurs.   
 
1. Samoloty - według  kosztu  eksploatacyjnego (bez paliwa)  

 An-2P, T, TP, TD, i TPD  840,- zł/h 
 PZL-104 WILGA 35A   606,- zł/h 
 Z-42M i Z-142    630,- zł/h 
 PZL-101 „G”  i  JAK-12A i M  546,- zł/h 
 PZL-110 i 150  KOLIBER  558,- zł/h      
 Z-526 F i 526AFS   630,- zł/h  
 CESSNA 150 i 152   384,- zł/h 
 CESSNA  72 i 185A   510,- zł/h 
 EXTRA 300L i EA-300L   726,- zł/h 

 
2.    Szybowce typu - według kosztu eksploatacyjnego : 

 SZD-9bis  BOCIAN 1E   47,- zł/h 
 SZD-50.3  PUCHACZ i PUCHATEK 63,- zł/h   

 
3.    Wyciągarka szybowcowa:   120,- zł/h 
jako kosztów netto, plus podatek VAT. 
 Ustalenia ujmują minimalny koszt jednej godziny lotu 
podczas szkolenia personelu lotniczego LFOC, udziału w treningach i 
ćwiczeniach OC, a także podczas realizacji zadań w systemie 
ratowniczo - gaśniczym.       
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 06.11.2010r., z mocą 
obowiązującą od 01.01.2011 roku”. 

za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Sekretarz 
Generalny AP 

Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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06.11.2010 32/XVIII/2010 Dot.: koszt obsługi umów sponsorskich 

Uchwała Nr 124/32/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
ustala koszty obsługi umów sponsorskich uzyskanych bez udziału 
Aeroklubu Polskiego na poziomie 5% wartości umowy. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 06.11.2010r.”. 

za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Prezes AP Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 23 listopada 2010r. (Protokół Nr 33/XVIII/2010) 

23.11.2010 33/XVIII/2010 Dot.: sprzedaż samochodu TOYOTA HIACE WXC 797R 
 
Uchwała Nr 125/33/XVIII/2010 – „Na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 5 
Statutu Aeroklubu Polskiego, Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża 
zgodę na sprzedaż dziewięcioosobowego samochodu służbowego 
Aeroklubu Polskiego marki TOYOTA HIACE nr rej. WXC 797R, rok 
produkcji 1997, przebieg 267 tys.km, z silnikiem 2.4 DIESEL, za kwotę 
stanowiącą cenę rynkową za samochód danej marki i rocznika w 
aktualnym stanie technicznym.  
Zarząd Aeroklubu Polskiego zaleca transparentny i konkurencyjny 
tryb sprzedaży. 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Sekretarzowi 
Generalnemu AP, który powiadomi Zarząd Aeroklubu Polskiego o 
uzyskanych warunkach sprzedaży przed jej dokonaniem. 
Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego anuluje uchwałę Nr 
20/4/XVIII/2010 z dnia 18.04.2010r. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 23.11.2010r.” 
 
Za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Sekretarz 
Generalny AP 

Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

23.11.2010 33/XVIII/2010 Dot.: powołanie Zespołu ds. sprzedaży składników majątku 
ruchomego Aeroklubu Polskiego 
 
Uchwała Nr 126/33/XVIII/2010 – Na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 5 i § 
42 ust.2 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd Aeroklubu Polskiego 
powołuje Zespół „ds. sprzedaży składników majątku ruchomego 
Aeroklubu Polskiego”             ( „Zespół”) w składzie: 

Zarząd AP Zespół ds. 
sprzedaży 

składników 
majątku 

ruchomego AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Maciej Lipka – Sekretarz Generalny AP, 
Paweł Świerczyński – Członek Zarządu AP 
Jarosław Szołtysek – Członek Zarządu AP 
Zadaniem Zespołu będzie: 
1) wytypowanie składników majątku ruchomego Aeroklubu 

Polskiego, który mógłby zostać sprzedany bez istotnej szkody dla 
działalności Aeroklubu Polskiego (np. nieużywany sprzęt lotniczy), 

2) ustalanie warunków sprzedaży oraz cen minimalnych,  
3) przeprowadzanie procedur związanych z wyborem nabywcy i 

ustaleniem warunków sprzedaży (w tym ustalenie ceny), 
4) regularne informowanie ZAP o istotnych działaniach 

podejmowanych na każdym z powyższych etapów, 
5) przedstawianie projektów uchwał dot. poszczególnych transakcji 

sprzedaży do zatwierdzenia przez Zarząd AP. 
 
Dodatkowo wszystkie powyższe działania, dotyczące składników 
majątku ruchomego użytkowanych przez jednostki terenowe 
Aeroklubu Polskiego (CSS, GSS, GOBLL), powinny się odbyć przy 
aktywnej współpracy z dyrektorami tych jednostek. Środki uzyskane 
ze sprzedaży składników majątku użytkowanego w 
jednostkach powinny zostać w pierwszej kolejności przeznaczone na 
uregulowanie wewnętrznych zobowiązań tych jednostek wobec 
Biura Zarządu AP chyba, że dyrektorzy tych jednostek wskażą i ustalą 
z Sekretarzem Generalnym AP inne możliwe źródła spłaty 
zobowiązań.  
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia – 23.11.2010r.” 
 
Za 9, przeciw 0, wstrzymało się 1. 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 26 listopada 2010r. (Protokół Nr 34/XVIII/2010) 

  Uchwała nie została podjęta     

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 29 listopada 2010r. (Protokół Nr 35/XVIII/2010) 

29.11.2010 35/XVIII/2010 Dot.: odwołanie z członka Rady Fundacji AP GOBL-L Pana Marka 
Maciejaka oraz zmniejszenie liczebności Rady Fundacji 

Zarząd AP Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Uchwała Nr 127/35/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie § 10 ust. 4 lit. d Statutu Fundacji GOBL-L – Fundacji 
Aeroklubu Polskiego, odwołuje Pana Marka Maciejaka z funkcji 
członka Rady Fundacji GOBL-L – Fundacji Aeroklubu Polskiego, z 
ważnych powodów, którymi są brak współpracy w zakresie 
ujawnienia danych rejestrowych członka Rady Fundacji w KRS oraz 
znacząca rozbieżność poglądów pomiędzy członkiem Rady Fundacji a 
Fundatorem. 
Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego, na podstawie § 10 ust. 1 
Statutu Fundacji GOBL-L – Fundacji Aeroklubu Polskiego zmniejsza 
liczebność Rady Fundacji z pięciu do czterech członków. 
Zobowiązuje się Sekretarza Generalnego AP do powiadomienia Pana 
Marka Maciejaka o treści uchwały.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 29.11.2010r.”. 
 
Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 09 grudnia 2010r. (Protokół Nr 36/XVIII/2010) 

09.12.2010 36/XVIII/2010 Dot.: sprzedaż samochodu NISSAN PICK-UP 2.5D WI26655 
 
Uchwała Nr 128/36/XVIII/2010 – „Na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 5 
Statutu Aeroklubu Polskiego, Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża 
zgodę na sprzedaż samochodu służbowego Aeroklubu Polskiego 
marki NISSAN PICK-UP nr rej. WI26655, rok produkcji 2001, przebieg 
170 tys. km, z silnikiem 2.5 DIESEL, za kwotę stanowiącą cenę 
rynkową za samochód danej marki i rocznika w aktualnym stanie 
technicznym.  
Zarząd Aeroklubu Polskiego zaleca transparentny i konkurencyjny 
tryb sprzedaży. 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Sekretarzowi 
Generalnemu AP, który powiadomi Zarząd Aeroklubu Polskiego o 
uzyskanych warunkach sprzedaży przed jej dokonaniem. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 09.12.2010r.” 
 
Za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Sekretarz 
Generalny AP 

Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 13 grudnia 2010r. (Protokół Nr 37/XVIII/2010) 

13.12.2010 37/XVIII/2010 Dot.: Zatwierdzenie kandydatów do dorocznej Wielkiej Honorowej 
Nagrody Sportowej PKOl im. Piotra Nurowskiego 
 
Uchwała Nr 129/37/XVIII/2010 – „ Na podstawie § 17 ust. 2  pkt. 10 
oraz § 5a Statutu Aeroklubu Polskiego, Zarząd Aeroklubu Polskiego 
nominuje do dorocznej Wielkiej Honorowej Nagrody Sportowej PKOl 
im. Piotra Nurowskiego za osiągnięcia w 2010 roku: 

1. w kategorii sportowiec roku:  

◦ Sebastiana Kawę – dwukrotnego Mistrza Świata w sporcie 
szybowcowym; 

◦ Sławomira Łasochę – trzykrotnego Wicemistrza Świata w 
modelarstwie lotniczym i kosmicznym 

◦ Zbigniewa Nieradkę – Mistrz Świata w sporcie szybowcowym 
2. w kategorii drużyna roku: 

◦ Janusza Darochę, Zbigniewa Chrząszcza, Michała Wieczorka, 
Michała Osowskiego – drużynowych Mistrzów Świata oraz 
indywidualnych Mistrzów i Wicemistrzów Świata w sporcie 
samolotowym 

◦ Piotra Zawadę, Mariana Kaziroda, Jerzego Grzelskiego – 
drużynowych Mistrzów Świata w konkurencji makiet samolotów 
latających na uwięzi F4B, indywidualnie zawodnicy zdobyli 
wszystkie 3 medale w Mistrzostwach Świata Modeli Redukcyjno-
latających 
3. w kategorii trener roku: 

◦ Jacka Dankowskiego – za osiągnięcia zawodników w 
Szybowcowych Mistrzostwach Świata, 

◦ Andrzeja Osowskiego – za osiągnięcia zawodników w 
Samolotowych  Mistrzostwach Świata, 

◦ Stanisława Kubita – za osiągnięcia zawodników w Modelarskich 
Mistrzostwach Świata i Europy 

Wykonanie uchwały Zarząd Aeroklubu Polskiego powierza 
Sekretarzowi Generalnemu Aeroklubu Polskeigo w terminie do dnia 
14 grudnia 2010r. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 13.12.2010r.” 

Prezes AP Sekretarz 
Generalny AP 

14.12.2010 zrealizowa
na 
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Za 9, przeciw 0, wstrzymało się 1. 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 17 grudnia 2010r. (Protokół Nr 38/XVIII/2010) 

17.12.2010 38/XVIII/2010 Dot.: przyjęcia rezygnacji Klaudii Bułgakow z funkcji po. trenera 
paralotniowej KN. 
 
Uchwała Nr 130/38/XVIII/2010 – „Na podstawie na podstawie § 1 
ust. 33 Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i 
Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego oraz ust.1 pkt.3 Regulaminu 
powoływania oraz zakres obowiązków Trenera Kadry Narodowej 
Aeroklubu Polskiego, na wniosek przewodniczącego Komisji 
Lotniowo-Paralotniowej AP i Dyrektora Sportowego AP oraz na 
wniosek trenera paralotniowej kadry narodowej Pani Klaudii 
Bułgakow, Zarząd AP przyjmuje rezygnację oraz odwołuje z funkcji 
pełniącej obowiązki trenera paralotniowej kadry narodowej, z dniem 
18.12.1010 r.   
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17.12.2010r. 
 
Za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

po. trenera 
Lotniowo-

Paralotniowej KN 

Komisja Lotniowo-
Paralotniowa AP 

Dyrektor Sportowy 
AP 

Sekretarz 
Generalny AP 

18.12.2010 zrealizowa
na 

17.12.2010 38/XVIII/2010 Dot.: uhonorowanie Sebastiana Kawy Medalem im. Czesława 
Tańskiego za rok 2009. 
 

Uchwała Nr 131/38/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego na 
wniosek Kapituły Medalu im. Czesława Tańskiego i Komisji 
Szybowcowej AP, na podstawie statutu AP § 17 ust. 2 pkt. 10 oraz § 
4 ust. 7 Regulaminu Kapituły Medalu im. Czesława Tańskeigo, w 
uznaniu wybitnych osiągnięć sportowych w szybownictwie honoruje 
Sebastiana Kawę Medalem im Czesława Tańskiego za rok 2009. 
Uroczyste wręczenie medalu nastąpi podczas najbliższego Walnego 
Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17.12.2010r.”. 
 
Za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Kapituła Medalu 
im. Czesława 

Tańskiego 

Komisja 
Szybowcowa AP 

Zarząd AP Termin 
najblizszeg
o WZDAP 

zrealizowa
na 
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17.12.2010 38/XVIII/2010 Dot.: odwołanie z funkcji delegata do Międzynarodowej Komisji 
Medyczno-Fizjologicznej (CIMP) Pana Janusza Marka 
 
Uchwała Nr 132/38/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego na 
podstawie § 1 ust. 34 Regulaminu Organizacyjnego Działalności 
Zarządu i Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego oraz ust. I 
Regulaminu powoływania oraz zakresu obowiązków delegata 
Aeroklubu Polskiego do Międzynarodowej Komisji Specjalnościowej 
FAI, odwołuje Pana Janusza Marka z funkcji delegata do 
Miedzynarodowej Komisji Medyczno-Fizjologicznej (CIMP). 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17.12.2010r.”. 
 
Za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Prezes AP Sekrertarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

17.12.2010 38/XVIII/2010 Dot.: odwołanie z funkcji delegata rezerwowego do 
Międzynarodowej Komisji Medyczno-Fizjologicznej (CIMP) Pana 
Grzegorza Marka  
 
Uchwała Nr 133/38/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego na 
podstawie § 1 ust. 34 Regulaminu Organizacyjnego Działalności 
Zarządu i Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego oraz ust. I 
Regulaminu powoływania oraz zakresu obowiązków delegata 
Aeroklubu Polskiego do Międzynarodowej Komisji Specjalnościowej 
FAI, odwołuje Pana Grzegorza Marka z funkcji delegata rezerwowego 
do Miedzynarodowej Komisji Medyczno-Fizjologicznej (CIMP). 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17.12.2010r.”. 
 
Za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Prezes AP Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

17.12.2010 38/XVIII/2010 Dot.: powołanie do funkcji delegata do Miedzynarodowej Komisji 
Medyczno-Fizjologicznej (CIMP) Pana Krzysztofa Kowalczuka. 
 
Uchwała Nr 134/38/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego na 
podstawie § 1 ust. 34 Regulaminu Organizacyjnego Działalności 
Zarządu i Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego oraz ust. I 
Regulaminu powoływania oraz zakresu obowiązków delegata 
Aeroklubu Polskiego do Międzynarodowej Komisji Specjalnościowej 

Prezes AP Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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FAI, powołuje Pana Krzysztofa Kowalczuka do funkcji delegata do 
Miedzynarodowej Komisji Medyczno-Fizjologicznej (CIMP). 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17.12.2010r.”. 
 
Za 9, przeciw 0, wstrzymało się 1. 

17.12.2010 38/XVIII/2010 Dot.: powołanie na członka Rady Centralnej Szkoły Szybowcowej AP 
w Lesznie jako przedstawiciela Zarządu AP Pana Dominika Hunka 
 
Uchwała Nr 135/38/XVIII/2010 – „Na podstawie Rozdziału III art. 5 
lit.a) Regulaminu Szkoły Lotniczej CSSzyb. AP w Lesznie, Zarząd 
Aeroklubu Polskiego z dniem 17.12.2010r. powołuje na członka Rady 
Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie na 
wakujące miejsce Pana Dominika Hunka.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17.12.2010r.”. 
 
Za 9, przeciw 0, wstrzymało się 1. 

Prezes AP Zarząd AP 17.12.2010 zrealizowa
na 

  Dot.: podjęcie decyzji o wystawieniu na sprzedaż szybowca 
reprezentacyjnego ASW 22 BL SP-3595. 
 

Uchwała Nr 136/38/XVIII/2010 – dotycząca sprzedaży szybowca 
reprezentacyjnego Aeroklubu Polskiego ASW 22 BL SP-3595. 
Na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 5 i § 42 ust. 2 Statutu Aeroklubu 
Polskiego 
1.  Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę na sprzedaż szybowca 
ASW 22 BL SP-3595, nr fabr. 22063 
2.  Sprzedaż szybowca odbędzie się w oparciu o konkurs ofert; 
3.  Jedynym kryterium oceny oferty będzie uzyskanie jak najwyższej 
ceny; 
4. Całość uzyskanych środków zostanie przeznaczona na zakup 
nowych szybowców reprezentacyjnych wraz z niezbędnym 
wyposażeniem w tym dokończenie realizacji uchwały ZAP Nr 
63/13/XVI/2005 z dnia 02.11.2005 w części mówiącej o zakupie 
szybowców klasy standard. 
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu AP 
przy współudziale Przewodniczącego Komisji Szybowcowej AP i 

Komisja 
Szybowcowa AP 

Sekretarz 
Generalny AP 

przewodnicząc
y Komisji 

Szybowcowej 
AP 

trener 
Szybowcowej 

KN 

31.03.2011 realizacja 
zawoeszon

a 

Szybowiec 
nie został 

sprzedany i 
startuje w 

sezonie 
2011 na 

mistrzostw
ach 



- 310 - 

Trenera Szybowcowej Kadry Narodowej. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17.12.2010r.”. 
 
Za 9, przeciw 0, wstrzymało się 1. 

17.12.2010 38/XVIII/2010 Dot.: anulowanie zdezaktualizowanych zarządzeń Aeroklubu 
Polskiego 
 
Uchwała Nr 137/38/XVIII/2010 – W związku ze 
zdezaktualizowaniem się treści zawartych w  zarządzeniach i 
wytycznych, Zarząd Aeroklubu Polskiego uchyla obowiązywanie n/w 
dokumentów:  
1. Wytyczne wieloletnie do działalności szkoleniowej i sportowej 

Szkół/Aeroklubów Regionalnych - wyd. 1999r. z dnia 17.03.1999 r.  
2. Instrukcja w Sprawie Okresowej Kontroli Wiadomości i 

Umiejętności Mechaników Lotniczych (KWT i UP) - Wydanie 
Warszawa 1993  

3. Zarządzenie 12/86  z dn.28.03.1986r. w sprawie uprawnień 
personelu latającego Aeroklubu PRL w zakresie samodzielnego 
przygotowania sprzętu lotniczego do lotu + załączniki. 

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu 
Aeroklubu Polskiego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.12.2010 r. z mocą 
obowiązywania od 01.01.2010r.”. 

 
Za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Szef Szkolenia AP Szef Szkolenia 
AP 

18.12.2010 zrealizowa
na 

17.12.2010 38/XVIII/2010 Dot.: zatwierdzenie przeniesienia własności radiostacji 
depozytowych RS-6101.1M, numer fabryczny 8001359 oraz RS-
6101M1M, numer fabryczny 8801837 na Aeroklub Gliwicki. 
 
Uchwała Nr 138/38/XVIII/2010 – Zarząd Aeroklubu Polskiego na 
podstawie § 17 ust. 2 pkt. 5 i § 42 ust. 2, Statutu Aeroklubu 
Polskiego wyraża zgodę na przeniesienie własności 2 radiostacji 
depozytowych użytkowanych dotychczas przez Aeroklub Gliwicki : 
1. RS-6101.1M, numer fabryczny 8001359 - rezerwowa 
2. RS-6101M1M, numer fabryczny 8801837, ze skasowanego 

Aer. Gliwicki Sekretarz 
Generalny AP 

Specjalista ds. 
zaplecza 

techniczno-
lotniczego 

31.12.2010 zrealizowa
na 
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depozytowego szybowca SZD-42.2 JANTAR 2B  b.SP-3455 
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu AP, z 
realizacją na podstawie aneksu do umowy Nr 17/GL/02, z dnia 
14.12.2004 r. o przeniesieniu własności majątku ruchomego’ 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17.12.2010r.”. 
 
Za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

17.12.2010 38/XVIII/2010 Dot.: zatwierdzenia na wniosek Rady Seniorów Lotnictwa 
„Wyróżnienia im. Dedala” jako oficjalnego wyróżnienia Aeroklubu 
Polskiego 
 
Uchwała Nr 139/38/XVIII/2010 – „Na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 10 
Statutu Aeroklubu Polskiego, na wniosek Rady Seniorów Lotnictwa, 
zarząd Aeroklubu Polskiego ustanawia „Wyróżnienie im. Dedala” 
oficjalnym wyróżnieniem Aeroklubu Polskiego i zatwierdza 
Regulamin (zasady przyzanwania) Honorowego Wyróżnienia im. 
Dedala. 
Regulamin (zasady przyzanwania) Honorowego Wyróżnienia im. 
Dedala stanowi załacznik do niniejszej uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17.12.2010r.”. 
 
Za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Rada Seniorów 
Lotnictwa 

Zarząd AP Od 
17.12.2010 

zrealizowa
na 

17.12.2010 38/XVIII/2010 Dot.: zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego 
Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu AP w zakresie uściślenia 
zakresu odpowiedzialności Zarządu Aeroklubu Polskiego 
 
Uchwała Nr 140/38/XVIII/2010 – „Na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 14 
Statutu Aeroklubu Polskiego, Zarząd Aeroklubu Polskiego uzupełnia 
treść Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium 
Zarządu Aeroklubu Polskiego w § 3. Funkcjonowanie oraz 
współdziałanie ZAP, Prezydium i Biura poprzez dodanie ustępu 4. o 
treści: „Wszyscy członkowie Zarządu Aeroklubu Polskiego 
odpowiadają solidarnie za całokształt dzialalności Aeroklubu 
Polskiego, niezależnie od podziału obowiązków określonych w 
załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

Skarbnik AP Zarząd AP Od 
17.12.2010 

zrealizowa
na 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17.12.2010r.”. 
 
Za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Posiedzenie Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 18 grudnia 2010r. w Warszawie (Protokół Nr 39/XVIII/2010) 

18.12.2010 39/XVIII/2010 Dot.: rozpoczęcie z dniem 1 stycznia 2011 r. działalności Górskiej 
Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „Żar” im. Adama 
Dziurzyńskiego, na bazie dotychczas funkcjonującej Górskiej Szkoły 
Szybowcowej – Żar powołanej uchwałą Zarządu AP nr 
36/13/XII/1990 

Uchwała Nr 141/39/XVIII/2010 – „W związku z wpisaniem w dniu 20 
października 2010r. Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu 
Polskiego „Żar” im. Adama Dziurzyńskiego do Rejestru 
Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń KRS pod nr 368484, a 
tym samym uzyskaniem przez tą terenową jednostkę organizacyjną 
Aeroklubu Polskiego osobowości prawnej, działając w wykonaniu 
uchwał numer 5, 7 i 8 XXVII WZD AP, Zarząd AP postanawia o 
rozpoczęciu z dniem 1 stycznia 2011 r. działalności Górskiej Szkoły 
Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „Żar” im. Adama Dziurzyńskiego, 
na bazie dotychczas funkcjonującej Górskiej Szkoły Szybowcowej – 
Żar powołanej uchwałą Zarządu AP nr 36/13/XII/1990, z 
zachowaniem łącznie warunków określonych poniżej.     

Dyrektor Górskiej Szkoły Szybowcowej – Żar zobowiązany jest 
zabezpieczyć na rachunku bankowym Aeroklubu Polskiego, 
Górskiej Szkoły Szybowcowej – Żar, środki finansowe 
wystarczające do uregulowania zobowiązań za okres do 
31.12.2010: 

składek na: ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie 
zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy od osób 
fizycznych oraz innych zobowiązań związanych z 
zatrudnieniem pracowników należnych od 
pracodawcy na podstawie jakiegokolwiek tytułu 
prawnego,  

podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim 

Zarząd AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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związany jest z działalnością Górskiej Szkoły 
Szybowcowej – Żar, 

wynagrodzenia dla pracowników za miesiąc grudzień 
2010r., z tym zastrzeżeniem, że pracownicy mogą 
wyrazić zgodę na wypłatę należnego wynagrodzenia 
za miesiąc grudzień 2010 r. w styczniu 2011r. przez 
Górską Szkołą Szybowcową Aeroklubu Polskiego 
„Żar” im. Adama Dziurzyńskiego. 

2.  Po potwierdzeniu spełnienia warunku z pkt. A przez Skarbnika 
Zarządu AP, do dnia 1 stycznia 2011 r. pomiędzy 
Aeroklubem Polskim a Górską Szkołą Szybowcową 
Aeroklubu Polskiego „Żar” im. Adama Dziurzyńskiego 
zostanie zawarta umowa oddająca do używania i pobierania 
pożytków zorganizowaną część przedsiębiorstwa Aeroklubu 
Polskiego obejmującego zespół składników materialnych i 
niematerialnych związanych z działalnością gospodarczą i 
statutową Górskiej Szkoły Szybowcowej – Żar powołanej 
uchwałą Zarządu AP nr 36/13/XII/1990, z obowiązkiem 
ponoszenia podatków i innych ciężarów związanych z tą 
zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Aeroklubu 
Polskiego, do której odpowiednio będzie się stosować art. 
708 kodeksu cywilnego (dalej jako „Umowa”). Projekt 
Umowy zostanie zatwierdzony przez Zarząd Aeroklubu 
Polskiego.  

3.   W ramach Umowy, nastąpi przejście zakładu pracy Górskiej 
Szkoły Szybowcowej – Żar powołanej uchwałą Zarządu AP 
nr 36/13/XII/1990 na rzecz Górskiej Szkoły Szybowcowej 
Aeroklubu Polskiego „Żar” im. Adama Dziurzyńskiego, z 
równoczesnym rozwiązaniem z dniem 31 grudnia 2010 r. 
umowy o pracę z Dyrektorem Górskiej Szkoły Szybowcowej 
– Żar.       

4.    Umowa zostanie zawarta na czas określony, od dnia 1 
stycznia 2011 r. do dnia zawarcia pomiędzy Aeroklubem 
Polskim a Górską Szkołą Szybowcową Aeroklubu Polskiego 
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„Żar” im. Adama Dziurzyńskiego umowy przeniesienia 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa Aeroklubu 
Polskiego obejmującego zespół składników materialnych i 
niematerialnych związanych z działalnością gospodarczą i 
statutową Górskiej Szkoły Szybowcowej – Żar powołanej 
uchwałą Zarządu AP nr 36/13/XII/1990, nie dłużej jednak niż 
do dnia 31 grudnia 2011 roku. W tym zakresie Umowa nie 
stanowi umowy przedwstępnej lub umowy zobowiązującej 
do zawarcia umowy przeniesienia zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa. 

5.   Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej z podpisami 
notarialnie poświadczonymi.  

6.   W umowie przeniesienia zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa, o której mowa w pkt. D, zostaną zawarte 
postanowienia dotyczące m.in.: 

a)   określenia wartości zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa, 

b) rozliczenia przez Górską Szkołą Szybowcową Aeroklubu 
Polskiego „Żar” im. Adama Dziurzyńskiego z 
Aeroklubem Polskim uzgodnionej kwoty podatku od 
towarów i usług za rok 2009, w zakresie w jakim 
związany był ten podatek z działalnością Górskiej 
Szkoły Szybowcowej – Żar, 

c)  zobowiązań dotyczących ponoszenia przez Górską 
Szkołą Szybowcową Aeroklubu Polskiego „Żar” im. 
Adama Dziurzyńskiego wszelkich zobowiązań tak 
publicznoprawnych jak i prywatnoprawnych 
związanych z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa 
a wywodzących się ze zdarzeń lub czynności 
prawnych przed 1 stycznia 2011r.  

d)  zobowiązań dotyczących ponoszenia przez Górską 
Szkołą Szybowcową Aeroklubu Polskiego „Żar” im. 
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Adama Dziurzyńskiego wszelkich zobowiązań tak 
publicznoprawnych jak i prywatnoprawnych 
związanych zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, 
wynikających z wykonywania Umowy, w tym m.in. 
podatku od nieruchomości”. 

za 10, przeciw 0, wstrzymał się 0 

18.12.2010 39/XVIII/2010 Dot.: „Kalendarz Sportowy Aeroklubu Polskiego na rok 2011” 

Uchwała Nr 142/39/XVIII/2010  - „Na wniosek Dyrektora 
Sportowego Aeroklubu Polskiego, na podstawie §1 ust. 36 
Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium 
Zarządu AP - Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza „Kalendarz 
Sportowy Aeroklubu Polskiego na rok 2011” dla dyscyplin: sport 
samolotowy, sport szybowcowy, sport spadochronowy, sport 
balonowy, akrobacja lotnicza oraz sport motoparalotniowy PPG oraz 
„Kalendarz Sportowy Aeroklubu Polskiego w modelarstwie lotniczym 
i kosmicznym na rok 2011”. 
Ww. „Kalendarz Sportowy Aeroklubu Polskiego na rok 2011” i 
„Kalendarz Sportowy Aeroklubu Polskiego w modelarstwie lotniczym 
i kosmicznym na rok 2011” są integralną częścią niniejszej uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.12.2010r.”. 

za 7, przeciw 0, wstrzymał się 1 

Dyrektor Sportowy 
AP 

Dyrektor 
Sportowy AP 

Rok 2011 zrealizowa
na 

18.12.2010 39/XVIII/2010 Dot.: skład Kadry Narodowej w poszczególnych dyscyplinach sportu 
lotniczego, na okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. 

Uchwała Nr 143/39/XVIII/2010  - „Na podstawie §17 ust.2 pkt.9 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz ust. 1 Regulaminu powoływania 
Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego – polskiego związku 
sportowego, na wniosek trenerów Kadry Narodowej - Zarząd 
Aeroklubu Polskiego zatwierdza skład Kadry Narodowej w 
poszczególnych dyscyplinach sportu lotniczego, na okres od 01 
stycznia do 31 grudnia 2011 roku. za wyjątkiem składu Kadry 
Narodowej w modelarstwie lotniczym i kosmicznym w kategorii F1C. 
Skład Kadry Narodowej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.12.2010r.”. 

Trenerzy KN w 
poszczególnych 

dyscyplinach 
sportu lotniczego 

Dyrektor 
Sportowy AP 

Rok 2011 zrealizowa
na 
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za 8, przeciw 0, wstrzymał się 1 

18.12.2010 39/XVIII/2010 Dot.: powołanie Pana Jerzego Makuli do funkcji pełniącego 
obowiązki trenera akrobacyjnej kadry szybowcowej na rok 2011.  

Uchwała Nr 144/39/XVIII/2010  - „Na podstawie na podstawie § 1 
ust.33 Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium 
Zarządu Aeroklubu Polskiego oraz ust.1 pkt.3 Regulaminu 
powoływania oraz zakres obowiązków Trenera Kadry Narodowej 
Aeroklubu Polskiego, na wniosek Wiceprzewodniczącego Komisji 
Akrobacji Lotniczej AP i Dyrektora Sportowego AP -  Zarząd 
Aeroklubu Polskiego powołuje Pana Jerzego Makulę do funkcji 
pełniącego obowiązki trenera akrobacyjnej kadry szybowcowej na 
rok 2011.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 18.12.1010r.   

za 9, przeciw 0, wstrzymał się 0 

Wiceprzewodniczą
cy Komisji 

Akrobacji Lotniczej 
AP 

Piotr Haberland 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

18.12.2010 39/XVIII/2010 Dot.: świadczenia stypendialne 

Uchwała Nr 145/39/XVIII/2010  - „Na podstawie §1 ust. 28 
Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium 
Zarządu AP -  Zarząd Aeroklubu Polskiego podejmuje decyzję o 
dostosowaniu wysokości świadczeń stypendialnych do wysokości 
środków przyznanych Aeroklubowi Polskiemu przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki przeznaczonych na realizację przygotowań do 
udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym kadry 
narodowej w sportach lotniczych, poprzez ograniczenie wypłacania 
świadczeń stypendialnych członkom kadry narodowej w sportach 
lotniczych, do zawodników, którzy zajęli 1-3 miejsca indywidualnie w 
klasyfikacji końcowej na mistrzostwach świata lub Europy. 
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia -18.12.2010r.”. 

za 9, przeciw 0, wstrzymał się 0 

Dyrektor Sportowy 
AP 

Dyrektor 
Sportowy AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

18.12.2010 39/XVIII/2010 Dot.: upoważnienie Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego do 
ustalania wysokości opłat za licencje skoczka spadochronowego, 
karty IPPI oraz odznaki sportowe we wszystkich dyscyplinach sportu 

Dyrektor Sportowy 
AP 

Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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lotniczego 

Uchwała Nr 146/39/XVIII/2010 - „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
upoważnia Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego do 
ustalania wysokości opłat za licencje skoczka spadochronowego, 
karty IPPI oraz odznaki sportowe we wszystkich dyscyplinach sportu 
lotniczego, wydawanych przez Aeroklub Polski. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.12.2010r”. 

za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0 

18.12.2010 39/XVIII/2010 Dot.: Regulamin przyznawania organizacji imprez i zawodów 
sportowych w sportach lotniczych 

Uchwała Nr 147/39/XVIII/2010 - „Na podstawie Statutu AP § 17 ust. 
2 pkt. 14, na wniosek Dyrektora Sportowego Aeroklubu Polskiego - 
Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza Regulamin przyznawania 
organizacji imprez i zawodów sportowych w sportach lotniczych. 
Regulamin przyznawania organizacji imprez i zawodów sportowych 
w sportach lotniczych stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego zobowiązuje Sekretarza 
Generalnego Aeroklubu Polskiego do opracowania załączników, o 
których mowa w Regulaminie przyznawania organizacji imprez i 
zawodów sportowych w sportach lotniczych. 
Realizację uchwały Zarząd Aeroklubu Polskiego powierza 
Sekretarzowi Generalnemu Aeroklubu Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.12.2010r.”.  

za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Dyrektor Sportowy 
AP 

Dyrektor 
Sportowy AP 

Bnez 
terminu 

zrealizowa
na 

18.12.2010 39/XVIII/2010 Dot.: preliminarz budżetowy Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego na 
rok 2011 

Uchwała Nr 148/39/XVIII/2010 - „Na podstawie §17 ust.2 pkt.4 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz § 1 ust. 4 „Regulaminu 
Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu AP” – 
Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza preliminarz budżetowy Biura 
Zarządu Aeroklubu Polskiego na rok 2011, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu 

Sekretarz 
Generalny AP 

Sekretarz 
Generalny AP 

Rok 2011 zrealizowa
na 
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Aeroklubu Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.12.2010r.”. 

za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0 

18.12.2010 39/XVIII/2010 Dot.: preliminarz budżetowy Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu 
Polskiego ŻAR na rok 2011 

Uchwała Nr 149/39/XVIII/2010 - „Na podstawie §17 ust. 2 pkt.4 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz § 1 ust. 4 „Regulaminu 
Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu AP” – 
Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza preliminarz budżetowy 
Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego ŻAR na rok 2011, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Górskiej Szkoły 
Szybowcowej AP ŻAR. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.12.2010r.” 

za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Dyrektor GSSzyb. 
AP ŻAR Bogdan 

Drenda 

Dyrektor 
GSSzyb. AP ŻAR 
Bogdan Drenda 

Rok 2011 zrealizowa
na 

18.12.2010 39/XVIII/2010 Dot.: preliminarz budżetowy na rok 2011 dla Centralnej Szkoły 
Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie 

Uchwała Nr 150/39/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego nie 
przyjmuje przedłożonego projektu preliminarza budżetowego na rok 
2011 dla Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w 
Lesznie.  
Zarząd Aeroklubu Polskiego zobowiązuje dyrektora Centralnej Szkoły 
Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie do rewizji 
przedmiotowego dokumentu i przedstawienia skorygowanego 
projektu preliminarza budżetowego na rok 2011 dla Centralnej 
Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie Zarządowi AP na 
następnym posiedzeniu planowanym w dniu 15 stycznia 2011r. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.12.2010r.”. 

za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Zarząd AP Dyrektor 
CSSzyb. AP w 

Lesznie 

Do 
15.01.2011 

zrealizowa
na 

18.12.2010 39/XVIII/2010 Dot.: zmiana wynagrodzenia dyrektora CSSzyb. AP w Lesznie 
R.Andryszczaka 

Zarząd AP Zarząd AP Od 
01.01.2011 

zrealizowa
na 
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Uchwała Nr 151/39/XVIII/2010 – „Na podstawie §17 ust. 2 pkt. 12 
Statutu Aeroklubu Polskiego, Zarząd Aeroklubu Polskiego zmienia 
warunki wynagrodzenia dyrektora Centralnej Szkoły Szybowcowej 
Aeroklubu Polskiego w Lesznie Ryszarda Andryszczaka od 01 stycznia 
2011r. i zatwierdza wynagrodzenie w wysokości 75% aktualnego 
wynagrodzenia + do 50% wysokości wynagrodzenia w formie premii 
uznaniowej, przyznawanej przez Zarząd Aeroklubu Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.12.2010r.” 

za 8, przeciw 1, wstrzymało się 0 

18.12.2010 39/XVIII/2010 Dot.: preliminarz budżetowy NZOZ Głównego Ośrodka Badań 
Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego WPS-L we Wrocławiu 

Uchwała Nr 152/39/XVIII/2010 - „Na podstawie §17 ust. 2 pkt.4 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz § 1 ust. 4 „Regulaminu 
Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu AP” – 
Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza preliminarz budżetowy NZOZ 
Głównego Ośrodka Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego 
WPS-L we Wrocławiu na rok 2011, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 
Wykonanie uchwały powierza się po. Dyrektora NZOZ Głównego 
Ośrodka Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego WPS-L we 
Wrocławiu. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.12.2010r.” 

za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0 

po. dyrektora NZOZ 
GOBL-L AP WPS-L 

we Wrocławiu  

Katarzyna Czajczyk 

po. dyrektora 
NZOZ GOBL-L 
AP WPS-L we 

Wrocławiu  

Katarzyna 
Czajczyk 

Rok 2011 zrealizowa
na 

18.12.2010 39/XVIII/2010 Dot.: powierzenie Pani Katarzynie Czajczyk pełnienia obowiązków 
dyrektora NZOZ GOBL-L AP WPS-L we Wrocławiu oraz udzielenie 
upoważnień do działania jako pełnomocnik w imieniu Aeroklubu 
Polskiego na czas nieoznaczony 

Uchwała Nr 153/39/XVIII/2010 – „Działając na podstawie § 17 ust. 1 
i 2 Statutu Aeroklubu Polskiego - Zarząd Aeroklubu Polskiego 
wprowadza zmianę do Uchwały Nr 89/26/XVIII/2010 z dnia 
18.09.2010 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 
dyrektora NZOZ GOBL-L AP WPS-L we Wrocławiu Pani Katarzynie 
Czajczyk oraz w ust. II Uchwały Nr 99/27/XVIII/2010 z dnia 

Prezes AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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23.09.2010 r. w sprawie określenia zakresu i warunków umocowania 
Pani Katarzyny Czajczyk jako pełniącej obowiązki Dyrektora NZOZ 
Głównego Ośrodka Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego 
Wojewódzkiej Przychodni Sportowo – Lekarskiej (NZOZ GOBL-L AP 
WPS-L) we Wrocławiu – terenowej jednostki organizacyjnej 
Aeroklubu Polskiego nieposiadającej osobowości prawnej - do 
działania jako pełnomocnik w imieniu Aeroklubu Polskiego. Zmiana 
polega na tym, że czas na jaki powierzono Pani Katarzynie Czajczyk 
pełnienie obowiązków dyrektora NZOZ GOBL-L AP WPS-L we 
Wrocławiu oraz udzielono upoważnień do działania jako 
pełnomocnik w imieniu Aeroklubu Polskiego ustala się jako 
nieoznaczony, to jest do czasu odwołania powierzenia obowiązków 
lub odwołania udzielonych upoważnień w drodze uchwały Zarządu 
Aeroklubu Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.12.2010 r.” 

za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0 

18.12.2010 39/XVIII/2010 Dot.: sprzedaż depozytowego szybowca SZD-51.1 JUNIOR  SP-3470, 
numer fabryczny  B-1826, produkcji 1988 roku, do Aeroklubu Ziemi 
Pilskiej 

Uchwała Nr 154/39/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie § 17 ust. 2 pkt. 5 i § 42 ust.2 Statutu Aeroklubu Polskiego, 
na wniosek Aeroklubu Ziemi Pilskiej, wyraża zgodę na sprzedaż 
depozytowego szybowca SZD-51.1 JUNIOR  SP-3470, numer 
fabryczny  B-1826, produkcji 1988 roku, za kwotę 9 360,00 zł. po 
zastosowaniu upustu w wysokości 40% i uwzględnieniu wartości 
nakładów poniesionych przez Aeroklub Ziemi Pilskiej na 
usprawnienie ww. szybowca. 
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu AP, z 
realizacją na podstawie umowy i przekazania za protokołem 
zdawczo-odbiorczym oraz faktury sprzedaży wystawionej z 
ustawowym dwutygodniowym terminem płatności. W przypadku 
braku zapłaty, szybowiec zostanie zaoferowany do sprzedaży w 
ofercie publicznej za kwotę stanowiącą równowartość szacunkowej 
wartości rynkowej szybowca. 
Środki finansowe ze sprzedaży szybowca SZD-51.1 JUNIOR SP-3470 

Aeroklub Ziemi 
Pilskiej 

Sekretarz 
Generalny AP 

 zrealizowa
na 
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przeznaczone zostaną na fundusz sprzętowy Komisji Szybowcowej 
AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.12.2010r. 

za 7, przeciw 0, wstrzymało się 2 

18.12.2010 39/XVIII/2010 Dot.: roczne opłaty aktualizacyjne za dokumentację operacyjno-
szkoleniową 

Uchwała Nr 155/39/XVIII/2010 – „1. Aeroklub Polski w może 
udostępniać swoje dokumenty operacyjne i szkoleniowe, do 
których przysługują mu prawa autorskie majątkowe zgodnie z 
ustawa z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych (D.U. 06.90.631 z późniejszymi zmianami) 
oraz ustawą Kodeks Cywilny. 

2.  Udostępnienie odbywa się na podstawie zawartych umów 
udzielenia licencji niewyłącznej. 

3.  Aerokluby Regionalne prawo licencji otrzymują w ramach 
uiszczanych składek członkowskich na rzecz AP. 

4.  Wysokość opłat za udzielenie licencji niewyłącznej dla innych 
organizacji lub podmiotów gospodarczych ustalana jest 
indywidualnie w drodze negocjacji przez Sekretarza Generalnego 
AP, jednak nie mniejsza niż 150% stawki dla aeroklubu 
regionalnego.    

5.  Wprowadza się roczne opłaty aktualizacyjne dokumentów 
operacyjnych i szkoleniowych wydawanych przez Aeroklub 
Polski, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe i 
ustala n/w wysokości rocznych opłat aktualizacyjnych: 

a)  Instrukcji Operacyjnej - 300 zł.  

b) Instrukcji Wykonywania Lotów i Skoków - 300 zł. 

c)  Instrukcji Szkolenia - 200 zł. 

d) Instrukcji Jakości - 100 zł. 

e) Programu Szkolenia Samolotowego do PPL - 300 zł 

f)  Programu Szkolenia Samolotowego - Specjalistycznego - 200 
zł 

g)  Programu Szkolenia Samolotowego w lotach VFR - 100 zł. 

h)  Programu Szkolenia Szybowcowego - 300 zł.  

Szef Szkolenia AP 

Ryszard Michalski 

Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

Anulowana 

 uchwałą nr 
156/39/XVI

II/2010 z 
dn. 

18.12.2010
r. 
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i)  Programu Szkolenia Spadochronowego - 200 zł. 

j) Programu Szkolenia Balonowego - 200 zł. 

k)  Program Szkolenia na Samolotach Ultralekkich - 200 zł.  

l) Program Szkolenia na Motolotniach - 200 zł. 

j) Instrukcja i Program Szkolenia Operatorów Wyciągarek - 50 
zł. 

6.  W przypadku wyrażenia chęci korzystania ze wszystkich 
dokumentów operacyjnych i szkoleniowych AP zryczałtowana 
opłata roczna za wszystkie dokumenty wynosi – 2200 zł. 

7. Wysokość rocznych opłat aktualizacyjnych dla innych organizacji 
lub podmiotów gospodarczych ustalana jest indywidualnie w 
drodze negocjacji przez Sekretarza Generalnego AP i nie może 
być mniejsza od opłat ustalonych dla AR. 

8.  Roczne opłaty aktualizacyjne są uiszczane na podstawie 
wystawionej faktury VAT, najpóźniej do końca I kwartału 
każdego roku.  W uzasadnionych przypadkach może być 
wyznaczony inny termin ich uiszczania.  

9. Tracą moc wszystkie dotychczasowe ustalenia dotyczące zasad 
korzystania z instrukcji i programów wydanych przez Aeroklub 
Polski, w tym uchwała Zarządu Aeroklubu Polskiego Nr 
13/2/XVII/2009  
z dnia 14.04. 2009 r.  z późniejszymi zmianami.   

10.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.12.2010 r. z 
mocą obowiązywania od 01.01.2010 r. 

11. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu 
Aeroklubu Polskiego”. 

Za 6, przeciw 1, wstrzymało się 2 

18.12.2010 39/XVIII/2010 Dot.: udostępnianie dokumentacji operacyjno-szkoleniowej 

 
Uchwała Nr 156/39/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego w 

wyniku przeprowadzonej dyskusji anuluje Uchwałę Nr 
155/39/XVIII/2010 z dnia 18.12.2010r. i podejmuje uchwałę o 
następującej treści: 

1.  Aeroklub Polski może udostępniać swoje dokumenty operacyjne i 

Szef Szkolenia AP 
Ryszard Michalski 

Sekretarz 
Generalny AP 

Od 
01.01.2011 

W trakcie 
realizacji 
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szkoleniowe, do których przysługują mu prawa autorskie 
majątkowe zgodnie z ustawa z dn. 4.02.1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (D.U. 06.90.631 z późniejszymi 
zmianami) oraz ustawą Kodeks Cywilny. 

2.  Udostępnienie o odbywa się na podstawie zawartych umów 
udzielenia licencji niewyłącznej. 

3.  Aeroklub Regionalny w ramach opłacanych regularnie składek 
członkowskich na rzecz Aeroklubu Polskiego, otrzymuje prawo 
do licencji niewyłącznej i aktualizacji bez wnoszenia 
dodatkowych opłat. 

4. Wysokość opłat za udzielenie licencji niewyłącznej dla innych 
organizacji lub podmiotów gospodarczych oraz rocznych opłat 
aktualizacyjnych ustalana jest indywidualnie w drodze negocjacji 
przez Sekretarza Generalnego AP.    

5. Opłaty za udzielenie licencji i z tytułu rocznych opłat 
aktualizacyjnych są uiszczane na podstawie wystawionej faktury 
VAT.  

6. Tracą moc wszystkie dotychczasowe ustalenia dotyczące zasad 
korzystania z instrukcji i programów wydanych przez Aeroklub 
Polski, w tym uchwała Zarządu Aeroklubu Polskiego Nr 
13/2/XVII/2009 z dnia 14.04. 2009 r. z późniejszymi zmianami.   

7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.12.2010 r. z 
mocą obowiązywania od 01.01.2010r. 

8.  Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu 
Aeroklubu Polskiego”. 

Za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 31 grudnia 2010r. (Protokół Nr 40/XVIII/2010) 

31.12.2010 40/XVIII/2010 Dot.: Umowa na podstawie której Aeroklub Polski oddaje Górskiej 
Szkole Szybowcowej Aeroklubu Polskiego AP „ŻAR” im. Adama 
Dziurzyńskiego z siedzibą w Międzybrodziu Żywieckim do używania i 
pobierania pożytków Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa, a 
Górska Szkoła Szybowcowa Aeroklubu Polskiego AP „ŻAR” im. 
Adama Dziurzyńskiego zobowiązana jest do ponoszenia podatków i 
innych ciężarów związanych z własnością lub posiadaniem 
Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa 

 Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Uchwała Nr 157/40/XVIII/2010 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego po 
zapoznaniu się z treścią Umowy na podstawie której Aeroklub Polski 
oddaje Górskiej Szkole Szybowcowej Aeroklubu Polskiego AP „ŻAR” 
im. Adama Dziurzyńskiego z siedzibą w Międzybrodziu Żywieckim do 
używania i pobierania pożytków Zorganizowaną Część 
Przedsiębiorstwa, a Górska Szkoła Szybowcowa Aeroklubu Polskiego 
AP „ŻAR” im. Adama Dziurzyńskiego zobowiązana jest do ponoszenia 
podatków i innych ciężarów związanych z własnością lub 
posiadaniem Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, zatwierdza ją 
w całości. 
Wymieniona powyżej Umowa stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 31.12.2010r.”. 
 
Za 9, przeciw 0, wstrzymało się 1. 

Rok 2011 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 09 stycznia 2011r. (Protokół Nr 1/XVIII/2011) 

09.01.2011 1/XVIII/2011 Dot.: powołanie zawodników do Kadry Narodowej seniorów na 2011 
rok w konkurencji F1C – modeli swobodnie latających z napędem 
silnikowym – wersja trenera modelarskiej KN 
 
Uchwała Nr 158/1/XVIII/2011 – „Na podstawie §17 ust.2 pkt.9 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz ust. 1 Regulaminu powoływania 
Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego – polskiego związku 
sportowego, na wniosek Trenera Modelarskiej Kadry Narodowej - 
Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza skład Kadry Narodowej w w 
modelarstwie lotniczym i kosmicznym w konkurencji F1C – modeli 
swobodnie latających z napędem silnikowym, na okres od 01 
stycznia do 31 grudnia 2011 roku. w składzie: 

Piotr Plachetka 
Jerzy Włodarczyk 
Edward Burek 
Zbigniew Czop 

Trener 
modelarskiej KM 

St.Kubit 

Dyrektor Sportowy 
AP 

Dyrektor 
Sportowy AP 

2011 zrealizowa
na 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 09.01.2011r” 
 
Za 9, przeciw 0, wstrzymało się 1. 

09.01.2011 1/XVIII/2011 Dot.: zatwierdzenie Kalendarza Sportowego Aeroklubu Polskiego na 
rok 2011 dla dyscyplin: sport lotniowy, sport mikrolotowy klasyczny, 
sport paralotniowy, sport balonowy (dodatkowa impreza) 

Uchwała Nr 159/1/XVIII/2011 – „Na wniosek Dyrektora Sportowego 
Aeroklubu Polskiego, na podstawie §1 ust. 36 Regulaminu 
Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu AP - 
Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza „Kalendarz Sportowy 
Aeroklubu Polskiego na rok 2011” dla dyscyplin: sport lotniowy, 
sport mikrolotowy kalsyczny, sport paralotniowy, sport balonowy. 
Ww. „Kalendarz Sportowy Aeroklubu Polskiego na rok 2011” jest 
integralną częścią niniejszej uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 09.01.2011r.”. 
 
 

KALENDARZ SPORTOWY AEROKLUBU POLSKIEGO 

W SPORTACH LOTNICZYCH NA ROK 2011 

 

SPORT BALONOWY 

NAZWA ZAWODÓW TERMIN MIEJSCE 
ORGANIZAT

OR 

Zawody Balonowe o 
Puchar  

Prezydenta Piły 
maj 2011r. Piła 

Aeroklub 
Ziemi  

Pilskiej 

SPORT LOTNIOWY 

Lotniowe Mistrzostwa 
Świata 

d.u. Włochy 
Aeroklub 

Włoski 
 

Lotniowe Mistrzostwa 
Polski 

d.u. Włochy 
Aeroklub 

Włoski 
 

SPORT MIKROLOTOWY KLASYCZNY 

Dyrektor Sportowy 
AP 

Dyrektor 
Sportowy AP 

2011 zrealizowa
na 
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Mikrolotowe 
Mistrzostwa 

 Świata w 
konkurencjach 

 klasycznych 

15-
22.10.2011r. 

 

Izrael 
 

Aeroklub 
Izraela 

Mikrolotowe 
Mistrzostwa Polski  

konkurencjach 
klasycznych 

29.06. – 
03.07.2011r. 

Włocławek 
 

Aeroklub 
Włocławski 

SPORT PARALOTNIOWY 

Troffeo Monte 
Grappa 

22-
25.04.2011r. 

Bassano(Włoch
y) 

Aeroklub 
Włoski 

Parolotniowe 
Mistrzostwa Polski 

3 -12. 
06.2011r. 

Tołmin 
(Słowenia) 

Aeroklub 
Słoweński 

12 Paralotniowe 
Mistrzostwa Świata 

03.07-
16.07.2011r. 

Piedrahita 
(Hiszpania) 

Aeroklub 
Hiszpański 

Mistrzostwa Słowenji d.u. Słowenia 
Aeroklub 
Słoweński 

Przed Mistrzostwa 
Europy 

31.08- 
08.09. 
2011r. 

Saint Andre les 
Alpes (Francja) 

Aeroklub 
Francuski 

 
Za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

09.01.2011 1/XVIII/2011 Dot.: optymalizacja procesów w Dziale Sportu 
 
Uchwała Nr 160/1/XVIII/2011 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego zleca 
Studenckiemu Kołu Naukowemu Konsultingu przy Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie opracowanie raportu doradczego 
oceniającego możliwość poprawy efektywności funkcjonowania 
Działu Sportu.  
Raport powinien zawierać następujące informacje: 

ocenę stanu bieżącego, w szczególności 
analizę procesów zachodzących w Dziale Sportu,  
analizę przepisów i wytycznych obowiązujących Dział 

Sportu w rozliczaniu dotacji Ministerstwa Sportu i 
Turystyki, 

Skarbnik AP 
Andrzej Siembida 

Sekretarz 
Generalny AP 

Do 
21.03.2011 

zrealizowa
na 
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analizę narzędzi wykorzystywanych przez pracowników 
Działu,  

analizę zasad współpracy Działu z podmiotami 
zewnętrznymi i wewnętrznymi (np. trenerzy, 
komisje specjalnościowe AP), 

identyfikację przeszkód, wąskich gardeł w działalności 
Działu Sportu, 

potrzebne oraz dostępne kompetencje pracowników 
Działu Sportu, 

rekomendacje dla Zarządu Aeroklubu Polskiego odnośnie 
zalecanej docelowej organizacji pracy w Dziale Sportu, w 
tym m.in.: 

oczekiwaną organizację pracy i zakres obowiązków 
pracowników Działu Sportu, 

porównanie rozwiązań stosowanych w innych 
podmiotach (np. związki sportowe, organizacje non-
profit, organizacje komercyjne) do proponowanych 
zmian, 

propozycje zmian narzędzi stosowanych przez 
pracowników, 

propozycje zmian w zasadach współpracy Działu Sportu 
z innymi podmiotami, 

wszelkie inne sugestie zmian z uzasadnieniem. 
Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Konsultingu wyznaczeni 
do przeprowadzenia projektu dalej zwani są „Doradcami”. 
Doradcy zostaną zobowiązani do podpisania umowy zobowiązującej 
do zachowania poufności, określonej przez SG AP we współpracy ze 
Skarbnikiem AP. 
Zarząd Aeroklubu Polskiego oraz pracownicy Biura Zarządu 
Aeroklubu Polskiego są zobowiązani do udzielenia wszelkich 
informacji i pomocy niezbędnej do realizacji niniejszego projektu. 
Pomoc ta nie obejmuje informacji poufnych, których ujawnienie 
mogłoby rodzić problemy natury prawnej (jak np. wysokość 
wynagrodzenia poszczególnych osób). 
 
Projekt rozpocznie się niezwłocznie, w dniu wejścia w życie niniejszej 
uchwały. Do końca stycznia Doradcy przedstawią Zarządowi do 
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wiadomości wstępne wnioski z prac oraz określą kierunek rozwiązań, 
nad którymi pracują. Zarząd w terminie do 14 dni przekaże 
Doradcom uwagi do przedstawionego materiału. 
Wersja końcowa raportu zostanie przekazana Zarządowi Aeroklubu 
Polskiego przez Doradców najpóźniej do 21 marca 2011 roku w 
formie elektronicznej edytowalnej (format .doc lub .docx). 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 09.01.2011r.” 
 
Za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

09.01.2011 1/XVIII/2011 Dot.: Zmiana Regulaminu Gospodarki Finansowej AP 
 
Uchwała Nr 161/1/XVIII/2011 – „Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu 
Aeroklubu Polskiego, Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza 
określone w załączniku zmiany do Regulaminu Gospodarki 
Finansowej Aeroklubu Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 09.01.2011r.” 
 
Załącznik: 
 

Punkt Zapis obecny Propozycja 

Art. 5 pkt 
3) 

osoby i pracownicy 
podmiotów realizujące stałą 
obsługę księgową AP w 
ramach tzw. outsourcingu 

osoby i pracownicy zatrudnione 
przez AP lub w zewnętrznych 
podmiotach realizujące obsługę 
księgową AP  

Art. 9. Decyzję o wykorzystaniu 
rezerwy budżetowej 
podejmuje ZAP po 
zamknięciu roku 
obrachunkowego 

Decyzję o wykorzystaniu 
rezerwy budżetowej oraz 
wypracowanego zysku 
podejmuje ZAP po zamknięciu 
roku obrachunkowego 

Art. 12 
pkt.4 
ppkt.a) 

a) szczegółowych danych 
RPB; 

a) szczegółowych danych RPB, 
za wyjątkiem danych szczególnie 
wrażliwych (jak np. imienne 
wynagrodzenia) oraz których 
ujawnienie jest niemożliwe ze 
względu na okoliczności prawne 
(np. poufne zapisy umów) 

Skarbnik AP 
Andrzej Siembida 

Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Art. 12 
pkt.8 

podawanie do wiadomości 
publicznej treści planów 
działalności, sprawozdań z 
wykonania planów 
działalności poprzez ich 
publikowanie na stronie 
internetowej AP. 

podawanie do wiadomości 
publicznej treści planów 
działalności, sprawozdań z 
wykonania planów działalności 
poprzez ich publikowanie na 
stronie internetowej AP lub w 
intranecie AP. 

Art. 17 2) Analiza cząstkowych 
preliminarzy budżetowych i 
ich korygowanie; 
a) wykonawcy: ZAP we 
współpracy z SG AP, 
szefami działów BZAP, 
dyrektorami TJO, służbami 
księgowymi AP, komisjami 
specjalnościowymi AP; 
b) osoba nadzorująca etap 
prac i odpowiedzialna za 
jego realizację – Prezes AP 
c) termin wykonania: do 30 
listopada 
3) Przygotowanie 
całościowego rocznego 
preliminarza budżetowego 
AP na podstawie 
zweryfikowanych 
cząstkowych projektów 
(skonsolidowanie RPB); 
a) wykonawcy: służby 
księgowe AP; 
b) osoba nadzorująca etap 
prac i odpowiedzialna za jej 
realizację: SG AP; 
c) termin wykonania: do 15 
grudnia. 

2) Analiza cząstkowych 
preliminarzy budżetowych i ich 
korygowanie; 
a) wykonawcy: ZAP we 
współpracy z SG AP, szefami 
działów BZAP, dyrektorami TJO, 
służbami księgowymi AP, 
komisjami specjalnościowymi 
AP; 
b) osoba nadzorująca etap prac i 
odpowiedzialna za jego 
realizację – Prezes AP 
c) termin wykonania: do 30 
listopada 
3) Przygotowanie preliminarzy 
budżetowych do zatwierdzenia 
przez Zarząd AP  
a) wykonawcy: służby księgowe 
AP; 
b) osoba nadzorująca etap prac i 
odpowiedzialna za jej realizację: 
Dyrektorzy BZAP i TJO; 
c) termin wykonania: do 10 
grudnia. 

Art. 18. SG AP jest 
odpowiedzialnym za 

Dyrektorzy BZAP i TJO są 
odpowiedzialni za 
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wydatkowanie środków 
finansowych zgodnie z RPB i 
sprawuje nadzór w tym 
zakresie nad podległymi 
sobie pracownikami BZAP i 
dyrektorami TJO. 

wydatkowanie środków 
finansowych zgodnie z RPB i 
sprawują nadzór w tym zakresie 
nad podległymi sobie 
pracownikami. 

Art. 19 ZAP sprawuje nadzór nad 
wykonywaniem 
obowiązków wynikających z 
Regulaminu, 
spoczywających na SG AP 
oraz sprawuje ogólny 
nadzór nad realizacją RPB 

ZAP sprawuje nadzór nad 
wykonywaniem obowiązków 
wynikających z Regulaminu, 
spoczywających na dyrektorach 
BZAP i TJO oraz sprawuje ogólny 
nadzór nad realizacją RPB 

Art. 20 Stan realizacji RPB podlega 
ciągłemu i 
systematycznemu 
monitorowaniu przez 
szefów działów BZAP i 
dyrektorów TJO. W 
przypadku wystąpienia 
okoliczności stwarzających 
zagrożenie dla zachowania 
zasady zrównoważonego 
RPB, mogących 
doprowadzid do niedoboru 
środków finansowych, 
szefowie danych działów 
BZAP oraz dyrektorzy 
danych TJO są zobowiązani 
do niezwłocznego 
informowania SG AP o 
zaistniałej sytuacji celem jej 
oceny i opracowania 
stosownego wniosku o 
dokonanie korekty BZAP. 
Opracowany wniosek wraz 
z uzasadnieniem SG AP jest 

Stan realizacji RPB podlega 
ciągłemu i systematycznemu 
monitorowaniu przez 
dyrektorów BZAP i TJO. W 
przypadku wystąpienia 
okoliczności stwarzających 
zagrożenie dla zachowania 
zasady zrównoważonego RPB, 
mogących doprowadzić do 
niedoboru środków 
finansowych, szefowie danych 
działów BZAP oraz dyrektorzy 
danej jednostki są zobowiązani 
do niezwłocznego informowania 
ZAP o zaistniałej sytuacji celem 
jej oceny i opracowania 
stosownego wniosku o 
dokonanie korekty RPB. 
Opracowany wniosek wraz z 
uzasadnieniem dyrektora danej 
jednostki powinien zostać 
przedłożony ZAP na jego 
najbliższym posiedzeniu. 



- 331 - 

zobowiązany do 
przedłożenia ZAP na 
pierwszym kolejnym jego 
posiedzeniu. 

Art. 21 
pkt.3 

za pośrednictwem SG AP 
szefowie działów BZAP oraz 
dyrektorzy TJO 

Dyrektorzy BZAP oraz TJO 

Art. 22 Służby księgowe AP są 
zobowiązane do 
systematycznego składania 
do ZAP za pośrednictwem 
SG AP informacji o bieżącej 
sytuacji finansowej AP a w 
szczególności o stanie 
realizacji RPB według stanu 
na koniec każdego 
kolejnego miesiąca. 

Służby księgowe poszczególnych 
TJO są zobowiązane do 
systematycznego składania do 
ZAP informacji o bieżącej 
sytuacji finansowej, w 
szczególności o stanie realizacji 
RPB według stanu na koniec 
każdego kolejnego miesiąca. 

Art. 23 Szefowie działów BZAP oraz 
dyrektorzy TJO 
odpowiedzialni są za 
poinformowanie osób nie 
będących pracownikami AP, 
uczestniczących w procesie 
gromadzenia, 
wydatkowania i rozliczania 
środków finansowych 
danych działów BZAP oraz 
JTO, o zasadach 
obowiązujących w tym 
zakresie 

Dyrektorzy BZAP i TJO są 
odpowiedzialni za 
poinformowanie osób nie 
będących pracownikami AP a 
uczestniczących w procesie 
gromadzenia, wydatkowania i 
rozliczania środków finansowych 
BZAP oraz JTO, o zasadach 
obowiązujących w tym zakresie. 

Art. 24 Osoby nie będące 
pracownikami AP, 
uczestniczące w procesie 
gromadzenia lub 
wydatkowania i rozliczania 
środków finansowych AP, 
które nie przestrzegają 

Osoby nie będące pracownikami 
AP a uczestniczące w procesie 
gromadzenia lub wydatkowania 
i rozliczania środków 
finansowych AP, które nie 
przestrzegają zasad i przepisów 
obowiązujących w tym zakresie, 



- 332 - 

zasad i przepisów 
obowiązujących w tym 
zakresie, mogą być decyzją 
SG AP wyłączone z 
uczestniczenia z tego typu 
działań. 

mogą być decyzją dyrektorów 
BZAP i TJO wyłączone z 
uczestniczenia z tego typu 
działań. 

 
Za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 14 stycznia 2011r. (Protokół Nr 2/XVIII/2011) 

14.01.2011 2/XVIII/2011 Dot.: zatwierdzenie „Zasad Licencjonowania Zawodników”. 
 
Uchwała Nr 162/2/XVIII/2011 – „Na  podstawie §1 ust. 36 
Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium 
Zarządu AP - Zarząd Aeroklubu Polskiego dokonuje wyboru i 
zatwierdza „Zasady Licencjonowania Zawodników” dla wszystkich 
dyscyplin sportów lotniczych i modelarstwa lotniczego.  
Zatwierdzone „Zasady Licencjonowania Zawodników” są integralną 
częścią niniejszej uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 14.01.2011r.” 
 
Zasady Licencjonowania Zawodników : 
 

1. Wydawanie licencji sportowych dla zawodników: wydawanie 
dwóch rodzajów licencji sportowych AP i FAI dla członków 
AP oraz wydawanie licencji sportowych AP dla zawodników 
niezrzeszonych, które umożliwiają udział zawodników 
niezrzeszonych w rywalizacji sportowej krajowej 

  
Za 7, wstrzymało się 0  

 
2. Wydawanie licencji sportowych Aeroklubu Polskiego dla 

pilotów – uczniów 
 
Za 8, przeciw 1, wstrzymało się 1  

 

Zarząd AP  Bez 
terminu 

Zrealizowa
na 

Uchwałą Nr 
165/3/XVIII
/2011 z dn. 
15.01.2011 
anulowana 

została 
zasada nr 4 
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3. Pobieranie opłat za licencje sportowe od członków 
honorowych i członków Klubów Seniora Lotnictwa: opłata za 
licencję sportową jak dla członka zwyczajnego AP 

 
Za 6, wstrzymało się 0  

 
4. Opłaty za licencje sportowe: 

 

 Koszt licencji 

 Składka 
roczna AP 

Modelarstwo; 
paralotnie 

Pozostałe 
dyscypliny 

senior junior senior junior senior junior 

Bez składek 0 0 300 145 300 145 

członkowie AP - 
zwyczajni 

240 120 60 25 60 25 

wspierający 120 60 180 85 180 85 

człon. stowarzyszeń  
wspierających AP 

20 20 280 125 280 125 

 
Za 6, wstrzymało się 1  

 
5. Forma w jakiej licencje sportowe będą udostępniane: forma 

niematerialna (zapis na serwerze w bazie danych ) z 
możliwością dostępu do bazy danych i forma materialna 

 
Za 6  

 
6. Tytuł Regulaminu dotyczącego licencji sportowych AP: 

"Regulamin Licencjonowania Zawodników" 
 

Za 8, wstrzymało się 0  

Posiedzenie Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 15 stycznia 2011r. w Warszawie (Protokół Nr 3/XVIII/2011) 

15.01.2011 3/XVIII/2011 Dot.: na przesunięcie terminu płatności zobowiązań NZOZ GOBL-L  po.dyrektora NZOZ po.dyrektora Do zrealizowa
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AP WPS-L we Wrocławiu wobec Aeroklubu Polskiego za I kwartału 
2011r. oraz należności za rok 2010 do 30 września 2011r. 

Uchwała Nr 163/3/XVIII/2011  - „Na podstawie § 17 ust.2 pkt. 3 
Statutu Aeroklubu Polskiego, na wniosek po. dyrektora NZOZ GOBL-L 
AP WPS-L we Wrocławiu -  Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę 
na przesunięcie terminu płatności zobowiązań NZOZ GOBL-L  AP 
WPS-L we Wrocławiu wobec Aeroklubu Polskiego za I kwartału 
2011r. oraz należności za rok 2010 do 30 września 2011r. 
Wykonanie uchwały Zarząd Aeroklubu Polskiego powierza po. 
dyrektora NZOZ GOBL-L AP WPS-L we Wrocławiu i Sekretarzowi 
Generalnemu AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 15.01.1011r.”.  

za 7, przeciw 0, wstrzymał się 0 

GOBL-L AP WOPS-L 
we Wrocławiu 

NZOZ GOBL-L 
AP WOPS-L we 

Wrocławiu 

Sekretarz 
Generalny AP 

30.09.2011 na 

15.01.2011 3/XVIII/2011 Dot.: zmiany Statutu NZOZ GOBL-L AP WPS-L we Wrocławiu 

Uchwała Nr 164/3/XVIII/2011  - „Na podstawie § 10 statutu NZOZ 
Głównego Ośrodka Badań Lotniczo - Lekarskich Aeroklubu Polskiego 
WPS-L we Wrocławiu, na wniosek po. dyrektora NZOZ Głównego 
Ośrodka Badań Lotniczo - Lekarskich Aeroklubu Polskiego WPS-L we 
Wrocławiu – Zarząd Aeroklubu Polskiego wprowadza następujące 
zmiany do Statutu NZOZ Głównego Ośrodka Badań Lotniczo - 
Lekarskich Aeroklubu Polskiego WPS-L we Wrocławiu: 

1. w §4 ust. 1a/ dodaje się ppkt.: 
 Gabinet Zabiegowy 
 Punkt Szczepień 

2. w §4 ust. 1b/ dodaje się ppkt.: 
 Poradnia gastrologiczna 
 Poradnia Angiologiczna 
 Poradnia Rehabilitacyjna 
 Poradnia planowania rodziny i rozrodczości 

 Szkoła rodzenia 
 Poradnia psychologiczna 
 Poradnia leczenia uzależnień 
 Poradnia zdrowia psychicznego 
 Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia 

3. w §4 ust. 1c/ dodaje się ppkt.: 

po.dyrektora NZOZ 
GOBL-L AP WOPS-L 

we Wrocławiu 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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 Pracownia USG 
 Pracownia Masażu Leczniczego 
 Pracownia Fizjoterapii 
 Pracownia balneoterapii 
 Pracownia akupresury i akupunktury 
i przyjmuje tekst jednolity Statutu NZOZ Głównego Ośrodka 
Badań Lotniczo - Lekarskich Aeroklubu Polskiego WPS-L we 
Wrocławiu w następującym brzmieniu: 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§1 

 
1. Główny Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego 

Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska zwany dalej „GOBL-
L” 
jest jednostką organizacyjną Aeroklubu Polskiego – 
niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej i działa na 
podstawie: 

1/ Zarządzenia Nr KO 87/52 Zarządu Głównego Ligi Lotniczej z 
dnia 23.05.1952r. 
2/ Uchwały Nr 53/13VIV/98 Zarządu Aeroklubu Polskiego z 
dnia 18 września 1998r. 
3/ Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki 
zdrowotnej /Dz.U.Nr 91 poz. 408/ 
4/ Zarządzenie Ministra Komunikacji Nr 306/ Dz. Urz. M. K. Nr 
58 z dnia 20.12.1962r./ 
5/ Ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. /Dz. U. Nr 25 poz. 113/ 
6/ Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. – Prawo Lotnicze /Dz. U. nr 130 
poz. 1112/ 
7/ Statutu Aeroklubu Polskiego uchwalonego 2.03.2002 r. 
8/ Niniejszego Statutu zatwierdzonego przez Zarząd Aeroklubu 
Polskiego. 

2. Siedzibą GOBL-L jest Wrocław, ul. Henryka Sienkiewicza 108-110 
3. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej 
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§2 
 
GOBL-L jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i 
środków majątkowych utworzonym i utrzymywanym w celu 
udzielania świadczeń zdrowotnych przede wszystkim dla środowiska 
lotniczego zrzeszonego w Aeroklubie Polskim. 

Rozdział II 
Kierunki działania 

 
§3 

 
Główny Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego 
Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska jako Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej: 
 
1. Przeprowadza badania lotniczo-lekarskie i wydaje orzeczenia o 

istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
wykonywania funkcji członka personelu lotniczego zgodnie z 
Ustawą „Prawo Lotnicze” – Dz. U. Nr 130 z dnia 3 lipca 2002r., 
Aneksem nr I ICAO i wymogami JAR-FCL3 oraz Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury dla Klasy Zdrowia 1,2 i 3. 

2. Udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej. 

3. Przeprowadza badania profilaktyczne różnych grup pracowników 
w myśl Ustawy z 27 czerwca 1997r. „O służbie medycyny pracy”  
oraz zgodnie z Konwencją nr 161 Międzynarodowej Organizacji 
Pracy. 

4. Przeprowadza badania sportowo-lekarskie zgodnie z Ustawą o 
Kulturze Fizycznej /Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o „Kulturze 
fizycznej” z późniejszymi zmianami/ i Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lipca 2003r. oraz wydaje 
orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych 
osobom uprawiającym sport rekreacyjnie i wyczynowo, 
sprawowanie specjalistycznej opieki medycznej na zawodach i 
zgrupowaniach sportowych. 

5. Prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i 
publicystyczną oraz Promocję Zdrowia. 
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§4 
 

1. W skład GOBL-L wchodzą następujące poradnie i pracownie: 
 
a/ Podstawowa Opieka Zdrowotna: 

 Poradnia medycyny rodzinnej 

 Gabinet Zabiegowy 

 Punkt Szczepień 
  
b/ Specjalistyczna Opieka Zdrowotna 

 Poradnia chorób wewnętrznych 

 Poradnia kardiologiczna 

 Poradnia gastroenterologiczna z pracownią 
endoskopii przewodu pokarmowego 

 Poradnia gastrologiczna 

 Poradnia hematologiczna 

 Poradnia reumatologiczna 

 Poradnia alergologiczna 

 Poradnia diabetologiczna 

 Poradnia endokrynologiczna 

 Poradnia nefrologiczna 

 Poradnia pulmonologiczna 

 Poradnia dla dzieci zdrowych i chorych 

 Poradnia ginekologiczna 

 Poradnia otolaryngologiczna 

 Poradnia foniatryczna 

 Poradnia audiologiczna 

 Poradnia okulistyczna 

 Poradnia leczenia jaskry 

 Poradnia neurologiczna 

 Poradnia chirurgiczna 

 Poradnia urazowo-ortopedyczna 

 Poradnia urologiczna 

 Poradnia dermatologiczna 

 Poradnia stomatologiczna 

 Poradnia Medycyny Pracy  
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 Poradnia Medycyny Sportowej 

 Poradnia leczenia bólu i ambulatoryjnej opieki 
paliatywnej 

 Poradnia chemioterapii 

 Poradnia onkologiczna 

 Poradnia Medycyny Podróży 

 Poradnia Medycyny Transportu 

 Poradnia Angiologiczna 

 Poradnia Rehabilitacyjna 

 Poradnia planowania rodziny i rozrodczości 
 Szkoła rodzenia 

 Poradnia psychiatryczna 

 Poradnia psychologiczna 

 Poradnia psychologii klinicznej 

 Poradnia leczenia uzależnień 

 Poradnia zdrowia psychicznego 

 Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia 
 

c/ Pracownie i gabinety diagnostyczne: 

 Laboratorium analityczne 

 Pracownia EKG 

 Pracownia EEG 

 Pracownia USG 

 Pracownia audiometrii tonalnej i impedancyjnej 

 Pracownia endoskopowa 

 Pracownia badań wydolnościowych 

 Pracownia  badań psychologicznych i 
psychotechnicznych 

 Pracownia Masażu Leczniczego 

 Pracownia Fizjoterapii 

 Pracownia balneoterapii 

 Pracownia akupresury i akupunktury 
 

d/ Dział ekonomiczno – eksploatacyjny 
 
2. Szczegółową strukturę określa Zał. Nr 1 do Statutu. 
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3. Zadania i organizację wewnętrzną komórek organizacyjnych, o 
których mowa w ustępie 1 ustala w regulaminie organizacyjnym 
Dyrektor  

GOBL-L. 
§5 

 
Przy wykonywaniu zadań GOBL-L może współpracować w 
granicach określonych właściwymi przepisami: 

1/ z zakładami opieki zdrowotnej 
2/ z placówkami naukowo – badawczymi 
3/ z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami i 
fundacjami. 
 

Rozdział III 
Zarządzanie 

 
§6 

 
Dyrektora GOBL-L powołuje i odwołuje Zarząd Aeroklubu 
Polskiego. 
 

§7 
 

Dyrektor GOBL-L: 
1/ kieruje działalnością GOBL-L i reprezentuje go na zewnątrz, 
2/ podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania GOBL-L 

samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność, 
3/ zatrudnia pracowników i ustala dla nich zakres czynności, 
4/ zapewnia udzielenie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez 

osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach 
zawodowych oraz wymaganiach określonych we właściwych 
przepisach, 

5/ wykonuje zadania kierownicze i zarządzające przy pomocy 
Lekarza Naczelnego, Głównego Księgowego oraz komórki 
administracyjnej. 
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Rozdział IV 
Gospodarka finansowa 

 
§8 

 
1. GOBL-L we Wrocławiu jest samo finansującym niepublicznym 

zakładem opieki zdrowotnej. 
2. Podstawą gospodarki GOBL-L jest plan finansowy ustalany przez 

Dyrektora na zasadach określonych w przepisach ustawy 
o rachunkowości. 

3. Świadczenia zdrowotne udzielane są odpłatnie i nieodpłatnie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. GOBL-L może uzyskiwać środki finansowe na mocy porozumień: 
a/ w formie dotacji z budżetu państwa, samorządów 
terytorialnych, stowarzyszeń i fundacji, 
b/ na podstawie umów cywilno-prawnych zawieranych z 
różnymi podmiotami, 
c/ z darowizn od osób fizycznych i prawnych. 

 
Rozdział V 

Postanowienia końcowe 
 
§9 

 
W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie 
odpowiednie postanowienia ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. 

 
§10 

 
Zmiana statutu może nastąpić w uzgodnieniu z Zarządem Aeroklubu 
Polskiego. 

§11 
 

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd 
Aeroklubu Polskiego i wpisania Zakładu do rejestru zakładów opieki 
zdrowotnej przez Wojewodę Dolnośląskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 15.01.2011r.”. 
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za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0 

15.01.2011 3/XVIII/2011 Dot.: zasady licencjonowania zawodników 

Uchwała Nr 165/3/XVIII/2011 - „Na  podstawie §1 ust. 36 
Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium 
Zarządu AP - Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza niżej 
wymienione „Zasady Licencjonowania Zawodników” dla wszystkich 
dyscyplin sportów lotniczych i modelarstwa lotniczego.  
1. w wyznaczonym okresie przejściowym, licencja sportowa AP, 

uprawniająca do udziału w krajowym współzawodnictwie 
sportowym będzie wydawana zawodnikom będącym członkiem 
Aeroklubu Polskiego zrzeszonym w aeroklubach regionalnych, 
które wykupiły licencje klubu lub jej niewykupiły oraz 
zawodnikom nie będącym członkiem Aeroklubu Polskiego 
zrzeszonym w klubach, które wykupił licencję klubu w Aeroklubie 
Polskim lub jej niewykupiły. Po okresie przejściowym, licencja 
sportowa AP, uprawniająca do udziału w krajowym 
współzawodnictwie sportowym będzie wydawana zawodnikom 
będącym członkiem Aeroklubu Polskiego zrzeszonym w 
aeroklubach regionalnych, które wykupiły licencje klubu oraz 
zawodnikom nie będącym członkiem Aeroklubu Polskiego 
zrzeszonym w klubach, które wykupił licencję klubu w Aeroklubie 
Polskim. 

2. licencja FAI, uprawniająca do udziału w sportowym 
współzawodnictwie międzynarodowym, będzie wydawana tylko 
członkom AP. 

3. cennik opłat za licencje sportowe: 
 

 
Licencje 
sportowe AP do 16 lat 17-25 lat > 25 lat 

cz
ło

n
ek

 zwyczajny 0,00 zł 30,00 zł 60,00 zł 
wspierający 0,00 zł 90,00 zł 180,00 zł 
stowarzyszony 25,00 zł 150,00 zł 300,00 zł 
poza AP 25,00 zł 150,00 zł 300,00 zł 

 poza AP brutto 30,75 zł 184,50 zł 369,00 zł 
 

Zarząd AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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ujęty będzie w formie załącznika do „Regulaminu 
Licencjonowania Zawodników”. 

4. zdobywanie odznak sportowych nie będzie uwarunkowane 
posiadaniem licencji sportowej. 

Anulowana zostaje zasada nr 4, dotycząca opłat za licencje 
sportowe, zatwierdzona Uchwałą Nr 162/2/XVIII/2011 z dnia 
14.01.2011r. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 15.01.2011r.”. 

za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 26 stycznia 2011r. (Protokół Nr 4/XVIII/2011) 

26.01.2011 4/XVIII/2011 Dot.: zatwierdzenie preliminarza budżetowego na rok 2011 dla 
Centralnej Szkoły Szybowcowej AP w Lesznie. 
 
Uchwała Nr 166/4/XVIII/2011 – „Na podstawie §17 ust. 2 pkt.4 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz § 1 ust. 4 „Regulaminu 
Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu AP – 
Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza preliminarz budżetowy 
Centralnej Szkoły Szybowcowej AP w Lesznie na rok 2011, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Centralnej Szkoły 
Szybowcowej AP w Lesznie Ryszardowi Andryszczakowi.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 26.01.2011r.”. 
 
za 5, przeciw 2, wstrzymało się 0 

Dyrektor CSSzyb. 
AP w Lesznie 

Dyrektor 
CSSzyb. AP w 

Lesznie 

2011 zrealizowa
na 

Posiedzenie Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 05 lutego 2011r. w Warszawie (Protokół Nr 5/XVIII/2011) 

05.02.2011 5/XVIII/2011 Dot.: sprzedaż prawa wieczystego użytkowania na rzecz SP ZOZ 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do działki w granicach lotniska 
Dajtki k/Olsztyna 

Uchwała Nr 167/5/XVIII/2011 - „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zezwala na podjęcie przez Biuro Zarządu Aeroklubu Polskiego 
niezbędnych, wstępnych działań zmierzających do sprzedaży prawa 
wieczystego użytkowania na rzecz SP ZOZ Lotniczego Pogotowia 

SP ZOZ LPR Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

Anulowana 

Uchwała Nr 
304/45/XVI

II/2011 

Z dn. 

12.11.2011 
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Ratunkowego do działki o pow. 0,8ha, w granicach lotniska Dajtki 
k/Olsztyna w uzgodnionej  z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym i 
Aeroklubem Warmińsko - Mazurskim lokalizacji  (wydzielenie 
geodezyjne, oszacowanie wartości, uzgodnienie ostatecznej 
lokalizacji wjazdu itp.). 
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu 
Aeroklubu Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 05.02.2011r.” 
 
za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0 

05.02.2011 5/XVIII/2011 Dot.: zakończenia procesu przekazania szybowca SZD-30C Pirat SP-
3125 do Aeroklubu Konińskiego 

Uchwała Nr 168/5/XVIII/2011 – „Na podstawie § 42 ust.2 statutu 
Aeroklubu Polskiego, Zarząd Aeroklubu Polskiego anuluje w całości 
uchwałę Nr 59/15/XVIII/2010 z dnia 19 czerwca 2010r. w sprawie 
wycofania szybowca depozytowego SZD-30C Pirat C SP-3125 z 
przydziału Aeroklubowi Konińskiemu i przydzielenia go Górskiej 
Szkole Szybowcowej AP ŻAR. 
Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego upoważnia Sekretarza 
Generalnego Aeroklubu Polskiego do zakończenia procesu 
przekazania szybowca SZD-30C Pirat SP-3125 do Aeroklubu 
Konińskiego po uprzednim rozwiązaniu problemu wzajemnych 
rozliczeń w drodze porozumienia pomiędzy Aeroklubem Polskim a 
Aeroklubem Konińskim. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 05.02.2011r.”. 

za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Aer. Koniński Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

W trakcie 
realizacji  

Brak 
rozliczenia 

Do 
przekazani
a jeszcze 
samolot 
PZL-104 

Wilga 35A 
SP-AFE 

05.02.2011 5/XVIII/2011 Dot.: Aneks nr 1 do Umowy zawartej w dniu 31 grudnia 2010r. 
pomiędzy Aeroklubem Polskim a Górską Szkołą Szybowcową AP ŻAR 
im. Adama Dziużyńskiego 

Uchwała Nr 169/5/XVIII/2011 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego po 
zapoznaniu się z treścią Aneksu nr 1 do Umowy zawartej w dniu 31 
grudnia 2010r. pomiędzy Aeroklubem Polskim a Górską Szkołą 
Szybowcową AP ŻAR im. Adama Dziużyńskiego z siedzibą w 
Międzybrodziu Żywieckim, zatwierdza go w całości. 

Zarząd AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Wymieniony powyżej Aneks nr 1 stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 05.02.2011r.”. 
 
Załącznik do Uchwały Nr 169/5/XVIII/2011 
 

Aneks nr 1, zawarty dnia       lutego 2011 r.  w Warszawie,  
do umowy zawartej w dniu 31 grudnia 2010 r. w Warszawie (dalej 

„Umowa”), pomiędzy: 
 
Aeroklubem Polskim z siedzibą w warszawie, ul. 17 Stycznia 39, 00 – 
906 Warszawa, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 000122672, NIP: 5260300345, 
reprezentowanym przez: 

1. Włodzimierza Skalika – Prezesa Aeroklubu Polskiego, 

2. Macieja Lipkę – Sekretarza Generalnego Aeroklubu 

Polskiego 

zwanym dalej „Aeroklubem Polskim” 
 
a 
  
terenową jednostką organizacyjną Aeroklubu Polskiego - Górską 
Szkołą Szybowcową Aeroklubu Polskiego ŻAR im. Adama 
Dziurzyńskiego, ul. Górska 19, 34 – 312 Międzybrodzie Żywieckie,  
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Żywcu pod nr KRS 
0000368484, NIP 553-24-84-515 reprezentowaną przez: 

1. Bogdana Drendę – Prezesa Zarządu 

zwaną dalej „GSS ŻAR” 
 
Strony zgodnie postanawiają wprowadzić do Umowy następujące 
zmiany: 
 

§ 1. 
Punkt IX otrzymuje brzmienie: 
„Równocześnie z zawarciem Umowy, zostanie zawarta między 
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Stronami (w brzmieniu zatwierdzonym przez Zarząd Aeroklubu 
Polskiego) umowa regulująca wzajemne prawa i obowiązki w 
zakresie zarządzania przez Aeroklub Polski lotniskiem EPZR, 
wpisanym do rejestru lotnisk cywilnych, prowadzonego przez 
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.” 
 

§ 2. 
Punkt XI, litera a) otrzymuje brzmienie: 
„wykonywać na własny koszt bieżące remonty i naprawy składników 
majątkowych ZCZP, niezbędne dla zachowania ZCZP w stanie 
niepogorszonym”. 
 

§ 3 
Punkt XI, litera d) otrzymuje brzmienie: 
„dbać z wyższą niż przeciętna starannością o przekazane składniki 
majątkowe i niemajątkowe wchodzące w skład ZCZP, w tym 
zapewnić remonty i naprawy niezbędne do ich zachowania w stanie 
niepogorszonym”. 
 

§ 4 
1. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian. 
2. Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
3. Postanowienia niniejszego aneksu wchodzą w życie z dniem 

jego podpisania. 

za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0 

05.02.2011 5/XVIII/2011 
Dot.: odwołanie Pana Bogdana Drendę z funkcji Dyrektora Górskiej 
Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego 
Uchwała nr 170/5/XVIII/2011 – „W związku z wnioskiem złożonym 
przez Pana Bogdana Drendę, pełniącego funkcje Dyrektora Górskiej 
Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego ŻAR, o rozwiązanie umowy 
o pracę za porozumieniem stron z dniem 31 grudnia 2010 r., Zarząd 
Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę na jej rozwiązanie na powyższych 
warunkach.  
Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego odwołuje Pana Bogdana 
Drendę z funkcji Dyrektora Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu 

Dyrektor GSSzyb. 
AP ZAR 

Zarząd AP 31.12.2011 zrealizowa
na 
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Polskiego.   
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 05.02.2011r.”. 

za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0 

05.02.2011 5/XVIII/2011 Dot.: zwołanie XXVIII WZDAP 

UCHWAŁA  
Zarządu Aeroklubu Polskiego 

Nr  171/5/XVIII/2011 
z dnia 05 lutego 2011r. 

 
„Zarząd Aeroklubu Polskiego działając na podstawie § 13 ust.1, ust. 3 
i ust.5 statutu stowarzyszenia, zwołuje XXVIII  Walne Zgromadzenie 
Delegatów Aeroklubu Polskiego w dniu 16 kwietnia 2011 roku 
(sobota) o godzinie 09:00 w siedzibie PLL LOT przy ul.17 stycznia 43 
w Warszawie (szklany biurowiec), oraz ustala zgodnie z § 14 pkt 3 
statutu Aeroklubu Polskiego zasady wyboru delegatów na XXVIII 
Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego, wg. 
następujących norm przedstawicielskich: 

1 delegat na 50 członków (zwyczajnych i honorowych) 

2 delegatów – od 51 do 100 członków (zwyczajnych i honorowych) 

3 delegatów – powyżej 100 członków (zwyczajnych i honorowych) 

4 delegatów – powyżej 200 członków (zwyczajnych i honorowych) 

Delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu 
Polskiego są wybierani na kadencję nie dłuższą niż 2 lata (zgodnie z § 
30 pkt. 4) statutu Aeroklubu Polskiego). 

 Wyboru delegatów na XXVIII Walne Zgromadzenie 
Delegatów Aeroklubu Polskiego dokonują członkowie Aeroklubu 
Polskiego posiadający czynne prawo wyborcze (członkowie zwyczajni 
powyżej 16-go roku życia i honorowi zgodnie z § 6 ust. 3 i § 8  ust 2 
pkt 1 oraz § 8 ust 3 statutu Aeroklubu Polskiego). 

 Zarząd Aeroklubu Polskiego zobowiązuje także Zarządy 
Aeroklubów Regionalnych do przeprowadzenia w terminie do dnia 3 
kwietnia 2011r. Walnych Zgromadzeń w celu dokonania wyboru 
delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego 
na kadencję nie dłuższą niż 2 lata, zgodnie ze statutem Aeroklubu 

Zarząd AP Zarząd AP 16.04.2011 zrealizowa
na 
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Polskiego. 

 Zgodnie z § 15 ust. 1 statutu Aeroklubu Polskiego XXVIII 
Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego jest 
uprawnione do decydowania o wszystkich sprawach, które należą do 
zakresu działania Aeroklubu Polskiego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 05 lutego 2011r.” 

za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0 

05.02.2011 5/XVIII/2011 Dot.: porządek obrad XXVIII WZDAP 

Uchwała Nr 172/5/XVIII/2011 – „Na podstawie §13 ust. 5 Statutu 
Aeroklubu Polskiego – Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza 
projekt porządku obrad XXVIII Walnego Zgromadzenia Delegatów 
AP, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 05.02.2011r.”. 
 
Załącznik do Uchwały nr 172/5/XVIII/2011 

PORZĄDEK OBRAD 
XXVIII Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego 

w dniu 16 kwietnia 2011 r. (sobota) 
 
Część oficjalna 

1. Otwarcie XXVIII Walnego Zgromadzenia Delegatów 
Aeroklubu Polskiego – powitanie uczestników Zgromadzenia 
- Prezes Aeroklubu Polskiego. 

- uczczenie minutą ciszy zmarłych członków Stowarzyszenia. 
2. Wystąpienie Prezesa Aeroklubu Polskiego. 
3. Wystąpienie zaproszonych gości 
4. Wręczenie nagród i wyróżnień 
 

Część formalna 
5. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
6. Wybór pozostałych członków Prezydium Walnego 

Zgromadzenia. 
7. Objęcie prowadzenia obrad przez Prezydium Zgromadzenia. 
8. Stwierdzenie przez Prezydium ważności XXVIII Walnego 

Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego oraz jego 

Zarząd AP Zarządu AP 16.04.2011 zrealizowa
na 
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zdolności do podejmowania uchwał. 
9. Przyjęcie Regulaminu obrad XXVIII WZD AP  
10. Powołanie Komisji roboczych XXVIII WZD AP: 

a. Skrutacyjnej, 
b. Uchwał, Wniosków i Odwołań, 

11. Dyskusja nad porządkiem obrad (część merytoryczna). 
12. Przyjęcie porządku obrad XXVIII WZD AP. 

 
Część merytoryczna (sprawozdawcza) 

13. Sprawozdanie Zarządu Aeroklubu Polskiego z działalności 
Aeroklubu Polskiego (w tym sprawozdanie ze stanu realizacji 
uchwał XXVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Delegatów AP i XXVII Walnego Zgromadzenia Delegatów AP). 

14. Przedstawienie sprawozdania finansowego Aeroklubu 
Polskiego za 2009 rok. 

15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego. 
16. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Polskiego. 
17. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami ZAP, KRAP i SKAP. 
18. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu. 
19. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji 

Rewizyjnej. 
20. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Sądu 

Koleżeńskiego. 
21. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego 

Aeroklubu Polskiego za 2009 rok. 
22. Roczne sprawozdanie Rady Górskiej Szkoły Szybowcowej 

Aeroklubu Polskiego ŻAR im. Adama Dziurzyńskiego. 
23. Roczne sprawozdanie Rady Centralnej Szkoły Szybowcowej 

Aeroklubu Polskiego w Lesznie im. Pelagii Majewskiej. 
24. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami Rad Szkół. 
25. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Górskiej Szkoły 

Szybowcowej Aeroklubu Polskiego ŻAR im. Adama 
Dziurzyńskiego. 

26. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Centralnej Szkoły 
Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie im. Pelagii 
Majewskiej. 
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Część merytoryczna (wnioski do Walnego Zgromadzenia) 
27. Wnioski Zarządu Aeroklubu Polskiego 
28. Wnioski Aeroklubów Regionalnych oraz członków Aeroklubu 

Polskiego 
29. Pozostałe wnioski, w tym odwołania zgłoszone do Walnego 

Zgromadzenia 
 
(wnioski będą dyskutowane odrębnie, po czym przekazane zostaną 
odpowiednio do Komisji Uchwał, Wniosków i Odwołań) 
 

Część merytoryczna (zmiany statutowe, uchwały) 
30. Wystąpienie Stałej Komisji Statutowej Aeroklubu Polskiego 
31. Dyskusja 
32. Głosowanie nad uchwałami w sprawie zmiany statutu 
33. Upoważnienie Zarządu do opracowania jednolitego tekstu 

statutu 
34. Wystąpienie Komisji Uchwał, Wniosków i Odwołań 
35. Dyskusja 
36. Głosowanie nad uchwałami Walnego Zgromadzenia 
37. Podsumowanie obrad oraz zamkniecie XXVIII Walnego 

Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego 
           (przewidywane zakończenie o godzinie 21:00) 

 
Przewidywana przerwa obiadowa 14:30 – 15:30 

za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0 

05.02.2011 5/XVIII/2011 Dot.: powołanie po trenera kadry balonowej oraz trenera kadry 
sterowcowej.  

Uchwała Nr 173/5/XVIII/2011 – „Na podstawie na podstawie § 1 
ust.33 Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium 
Zarządu Aeroklubu Polskiego oraz ust.1 pkt.3 Regulaminu 
powoływania oraz zakres obowiązków Trenera Kadry Narodowej 
Aeroklubu Polskiego, na wniosek Przewodniczącego Komisji 
Balonowej AP i Dyrektora Sportowego AP -  Zarząd Aeroklubu 
Polskiego powołuje Pana Pawła Bamberskiego do funkcji pełniącego 
obowiązki trenera kadry balonowej oraz trenera kadry sterowcowej.  

Komisja Balonowa 
AP 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 05.02.2011r.   

za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0 

05.02.2011 5/XVIII/2011 Dot.: nieodpłatne przekazanie gondoli i palnika balonu „Kościuszko” 
do Muzeum Lotnictwa Polskiego 

Uchwała Nr 174/5/XVIII/2011 – „Na podstawie § 17 ust. 2. pkt. 5 
oraz § 42 ust. 2 Statutu Aeroklubu Polskiego, na wniosek Komisji 
Balonowej AP – Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę na 
nieodpłatne przekazanie gondoli i palnika balonu „Kościuszko” do 
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, pod warunkiem 
wykorzystywania skompletowanego balonu „Kościuszko” w 
ekspozycjach. 
Realizację uchwały Zarząd AP powierza Sekretarzowi Generalnemu 
AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 05.02.2011r.” 

za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Komisja Balonowa 
AP 

Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

05.02.2011 5/XVIII/2011 Dot.: „Regulamin Licencjonowania Zawodników”. 

Uchwała Nr 175/5/XVIII/2011 – „Na podstawie § 5a Statutu AP - 
Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza „Regulamin Licencjonowania 
Zawodników”. 
„Regulamin Licencjonowania Zawodników” stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 
Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego anuluje w całości 
„Regulamin w sprawie warunków i trybu przyznawania i 
pozbawiania licencji zawodnika Aeroklubu Polskiego – polskiego 
związku sportowego i FAI, uprawniającej zawodnika do uczestnictwa 
w sporcie kwalifikowanym w dziedzinie sportu lotniczego”, 
zatwierdzony Uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego Nr 
223/4/XVI/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. 
Realizację uchwały Zarząd Aeroklubu Polskiego powierza 
Sekretarzowi Generalnemu Aeroklubu Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 05.02.2011r.”.  

za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Zarząd AP Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 11 lutego 2011r. (Protokół Nr 6/XVIII/2011) 

11.02.2011 6/XVIII/2011 Dot.: przyznanie premii dla Sekretarza Generalnego AP za IV kwartał 
2010 roku 
 
Uchwała Nr 176/6/XVIII/2011 – „Na podstawie § 1 ust. 12 
„Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium 
Zarządu AP – Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza premię dla 
Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego za IV kwartał 2010 
roku w wysokości 90%.   
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 11.02.2011r.”. 
 
za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Zarząd AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

11.02.2011 6/XVIII/2011 Dot.: wyznaczenie celów do realizacji dla Sekretarza  Generalnego 
AP na I kwartał 2011 roku 
 
Uchwała Nr 177/6/XVIII/2011 – „Na podstawie § 1 ust. 28 i 32 
Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium 
Zarządu AP – Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza następujące 
cele do realizacji w I kwartale 2011 roku dla Sekretarza Generalnego 
Aeroklubu Polskiego: 

1. Podpisanie umowy z MSiT na warunkach lepszych niż w 
2010r. z uwzględnieniem podziału środków na poszczególne 
dyscypliny zgodnie z ustalonym systemem podziału. 

2. Przygotowanie wymaganych sprawozdań na Walne 
Zgromadzenie Delegatów AP (między innymi: sprawozdanie 
finansowe i merytoryczne za 2009 rok, sprawozdanie z 
działalności AP w 2010 roku, oraz informację finansową za 
2010r.). 

3. Określenie docelowej struktury zatrudnienia oraz 
przygotowanie dokumentów regulujących kwestie 
pracownicze w Biurze Zarządu AP. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 11.02.2011r.”. 
 
za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Zarząd AP Sekretarz 
Generalny AP 

31.03.2011 zrealizowa
na 
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11.02.2011 6/XVIII/2011 Dot.: wprowadzenie legitymacji Aeroklubu Polskiego 
 
Uchwała Nr 178/6/XVIII/2011 – „Na podstawie § 1 ust. 28 
Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium 
Zarządu AP – Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza do realizacji 
wprowadzenie legitymacji członkowskiej AP na podstawie 
opracowania „Założenia wprowadzenia legitymacji członkowskiej 
AP” stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 
Wykonanie uchwały powierza sie Sekretarzowi Generalnemu AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 11.02.2011r.”. 
 
za 7, przeciw 0, wstrzymało się 1 

Zarząd AP Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 21 lutego 2011r. (Protokół Nr 7/XVIII/2011) 

21.02.2011 7/XVIII/2011 Dot.: dostosowanie opłaty od sprzedaży nieruchomości przekazanej 
przez AP do AR do obecnie obowiązujących warunków 
przekazywania. 
 
Uchwała Nr 179/7/XVIII/2011 – „Na prośbę Aeroklubu Gliwickiego 
wyrażoną podczas spotkania z Sekretarzem Generalnym Aeroklubu 
Polskiego, mającego miejsce w siedzibie Biura Zarządu Aeroklubu 
Polskiego w grudniu 2010r. – Zarząd Aeroklubu Polskiego 
postanawia skorygować jednorazowo wysokość opłaty od sprzedaży 
majątku do opłat obecnie zawieranych w Aktach Notarialnych z 30 
na 20%.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 21.02.2011r.”. 
 
za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Aeroklub Gliwicki Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

21.02.2011 7/XVIII/2011 Dot.: zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa 
 
Uchwała Nr 180/7/XVIII/2011 – „Na podstawie informacji 
przekazanych przez Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego, 
nabytych w toku prac związanych z porządkowaniem księgowości w 
Biurze Zarządu Aeroklubu Polskiego oraz informacji uzyskanych 

Sekretarz 
Generalny AP 

Radca prawny 
AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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podczas wizyty w oddziale Deutsche Bank – Zarząd Aeroklubu 
Polskiego postanawia udzielić pełnomocnictwa radcy prawnemu 
Aeroklubu Polskiego Piotrowi Kasprzykowi do zawiadomienia 
organów ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa na mieniu Aeroklubu Polskiego.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia -21.02.2011r.”. 
 
za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 23 lutego 2011r. (Protokół Nr 8/XVIII/2011) 

23.02.2011 8/XVIII/2011 Dot.: rezygnacja z prawa pierwokupu przez Aeroklub Polski samolotu 
Gawron SP-KZD od Aeroklubu Podkarpackiego. 
 
Uchwała Nr 181/8/XVIII/2011 – „Na podstawie §1 ust. 5 
Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium 
Zarządu AP – Zarząd Aeroklubu Polskiego rezygnuje z prawa 
pierwokupu samolotu PZL-101A Gawron SP-KZD od Aeroklubu 
Podkarpackiego za kwotę 20.000zł.  
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Sekretarzowi 
Generalnemu AP, który powiadomi Aeroklub Podkarpacki Szkoła 
Lotnicza w Krośnie o decyzji Zarządu Aeroklubu Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 23.lutego 2011r." 
 
za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Aeroklub 
Podkarpacki 

Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

23.02.2011 8/XVIII/2011 Dot.: zatwierdzenie umowy pożyczki od St. Haczyńskiego dla 
Aeroklubu Polskiego 
 
Uchwała Nr 182/8/XVIII/2011 -  

1. Zgodnie z Uchwałą Nr 15/4/XVIII/2010 z dnia 18 kwietnia 
2010r. Zarząd Aeroklubu Polskiego, po zapoznaniu się z 
propozycją Umowy pożyczki z Panem Stanisławem 
Haczyńskim, zatwierdza treść Umowy pożyczki stanowiącej 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Wykonanie uchwały powierza sie Prezesowi AP i 
Sekretarzowi Generalnemu AP. 

Członek Zarządu AP 
St.Haczyński 

Prezes AP  

Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 23.02.2011r.. 
 
za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

23.02.2011 8/XVIII/2011 Dot.: odwołanie Ryszarda Andryszczaka ze stanowiska Dyrektora 
CSSzyb. AP w Lesznie 
 
Uchwała Nr 183/8/XVIII/2010 – "Na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 12 
Statutu Aeroklubu Polskiego, Zarząd Aeroklubu Polskiego ("ZAP") 
odwołuje pana Ryszarda Andryszczaka z funkcji Dyrektora Centralnej 
Szkoły Szybowcowej AP w Lesznie ("CSS AP") z powodu ciężkiego 
naruszenia obowiązków wynikających z pełnionej funkcji, 
wskazanych w uzasadnieniu wniosku o podjęciu niniejszej uchwały.  
Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego odwołuje wszystkie 
udzielone panu Ryszardowi Andryszczakowi pełnomocnictwa. 
Zarząd Aeroklubu Polskiego zobowiązuje Wiceprezesa Zarządu AP 
Marcina Prusaczyka do skutecznego doręczenia wypowiedzenia 
umowy o pracę Dyrektora CSS AP bez okresu wypowiedzenia z 
powyższych przyczyn w terminie do 24 lutego 2011 roku.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia – 23.02.2011r.” 
 
za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Członek Zarządu AP 
A.Siembida 

Wiceprezes AP 
M.Prusaczyk 

24.02.2011 zrealizowa
na 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 25 lutego 2011r. (Protokół Nr 9/XVIII/2011) 

25.02.2011 9/XVIII/2011 Dot.: powołanie Pana Andrzeja Cichońskiego na Dyrektora CSS AP.   
 
Uchwała Nr 184/9/XVIII/2011 – "Na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 12 
Statutu Aeroklubu Polskiego, Zarząd Aeroklubu Polskiego ("ZAP") 
powołuje pana Andrzeja Cichońskiego na stanowisko Dyrektora 
Centralnej Szkoły Szybowcowej AP w Lesznie ("CSS AP") do czasu 
wyboru w drodze konkursu nowego Dyrektora CSS AP. 
Koszty wynagrodzenia Dyrektora CSS AP będą pokryte przez CSS AP. 
Do przygotowania nowej umowy o pracę i jej wynegocjowania z 
Andrzejem Cichońskim Zarząd Aeroklubu Polskiego zobowiązuje 
Sekretarza Generalnego AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 25.02.2011r." . 

Sekretarz 
Generalny AP 

Sekretarz 
Generalny AP 

Do wyboru 
dyrektora 
CSS AP w 
drodze 

konkursu 

zrealizowa
na 
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za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

25.02.2011 9/XVIII/2011 Dot.: ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora CSS AP. 
 
Uchwała Nr 185/9/XVIII/2011 - "Na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 12 
Statutu Aeroklubu Polskiego, Zarząd Aeroklubu Polskiego ("ZAP") 
zobowiązuje Sekretarza Generalnego AP do opracowania i 
ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centralnej Szkoły 
Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie.  
Konkurs powinien spełniać poniższe założenia: 

◦ nabór ofert od 1 marca 2011 roku do 1 kwietnia 2011 roku, 

◦ możliwie szeroka promocja konkursu, zapewniająca dotarcie do 
jak największego grona zainteresowanych kandydatów, 

◦ obiektywne kryteria wyboru, niedyskryminujące i nie 
faworyzujące bezpodstawnie żadnego z kandydatów, 

◦ rozstrzygnięcie powinno nastąpić najpóźniej do połowy maja 
2011 roku, a w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się inny 
termin po uzgodnieniu z Zarządem AP.  

Zarząd Aeroklubu Polskiego powołuje Komisję konkursową w 
składzie Prezydium Zarządu AP wraz z Sekretarzem Generalnym AP. 
Komisja przedstawi Zarządowi AP do wyboru trzech 
wyselekcjonowanych kandydatów. Ostateczny termin powołania 
dyrektora CSS AP Zarząd AP ustala na 31 maja 2011 roku. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Zarządu AP i 
Sekretarzowi Generalnemu AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 25.02.2011r." . 
 
za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Sekretarz 
Generalny AP 

Sekretarz 
Generalny AP 

Od 
01.03.2011 

do 
01.04.2011 

zrealizowa
na 

Posiedzenie Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 26 lutego 2011r. w Warszawie (Protokół Nr 10/XVIII/2011) 

26.02.2011 10/XVIII/2011 Dot.: przyjęcie Stowarzyszenia Sportowego Modelarzy Grudziądzkich 
na członka wspierającego Aeroklubu Polskiego 
 
Uchwała Nr 186/10/XVIII/2011 - „Na prośbę Stowarzyszenia 
Sportowego Modelarzy Grudziądzkich z dnia 03 01.2011r. – Zarząd 

SSMG Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Aeroklubu Polskiego na podstawie § 7 ust. 3 statutu Aeroklubu 
Polskiego przyjmuje Stowarzyszenie Sportowe Modelarzy 
Grudziądzkich z siedzibą w Grudziądzu przy ul. 6 Marca 1 na członka 
wspierającego Aeroklubu Polskiego.  
Na podstawie § 8 ust. 4 pkt. 1 i 2 statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd 
Aeroklubu Polskiego zobowiązuje Stowarzyszenie Sportowe 
Modelarzy Grudziądzkich do propagowania celów statutowych 
Aeroklubu Polskiego oraz regularnego opłacania składki 
członkowskiej w wysokości 300,00 zł. rocznie, a także wywiązywania 
się z zadeklarowanych świadczeń. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 26.02.2011r.”. 

za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 05 marca 2011r. (Protokół Nr 11/XVIII/2011) 

05.03.2011 11/XVIII/2011 Dot.: podjęcie decyzji w sprawie prawa pierwokupu przez Aeroklub 
Polski szybowca Jantar 1 SP-2913 od Aeroklubu Gliwickiego. 
 
Uchwała Nr 187/11/XVIII/2011 – „Na podstawie §1 ust. 5 
Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium 
Zarządu AP – Zarząd Aeroklubu Polskiego rezygnuje z prawa 
pierwokupu szybowca Jantar 1 SP-2913 od Aeroklubu Gliwickiego za 
kwotę 40.000zł.  
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Sekretarzowi 
Generalnemu AP, który powiadomi Aeroklub Gliwicki o decyzji 
Zarządu Aeroklubu Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 05 lutego 2011r."   
 
za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Aeroklub Gliwicki Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 09 marca 2011r. (Protokół Nr 12/XVIII/2011) 

09.03.2011 12/XVIII/2011 Dot.: podjęcie decyzji w sprawie nieruchomości o powierzchni 211 
m2, zabudowanej garażami, przy ul. Złocienia 5 w Warszawie. 
 
Uchwała Nr 188/12/XVIII/2011 – „Na podstawie §17 ust. 2 pkt.5 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz  § 1 ust. 5 Regulaminu 

Sekretarz 
Generalny AP 

Sekretarz 
Generalny AP 

niezwłoczni
e 

zrealizowa
na 



- 357 - 

Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu AP – 
Zarząd Aeroklubu Polskiego zleca złożenie we właściwym sądzie 
wniosku o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości o powierzchni 
211 m2, zabudowanej garażami, przy ul. Złocienia 5 w Warszawie.  
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu 
Aeroklubu Polskiego.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 09.03.2011r.”. 
 
za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Posiedzenie Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 19 marca 2011r. w Warszawie (Protokół Nr 13/XVIII/2011) 

13.03.2011 13/XVIII/2011 Dot.: zatwierdzenie projektu Regulaminu obrad XXVIII WZDAP 

Uchwała Nr 189/13/XVIII/2011 - „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zatwierdza projekt Regulaminu obrad XXVIII Walnego Zgromadzenia 
Delegatów AP, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 19.03.2011r.”. 
 
Załącznik do Uchwały nr 189/13/XVIII/2011 

PROJEKT 
 
REGULAMIN OBRAD XXVIII WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW  

AEROKLUBU POLSKIEGO 
 

§ 1 
Niniejszy regulamin jest uzupełnieniem zasad wynikających ze 
Statutu Aeroklubu Polskiego, określonych w § 13,14 i 16 Statutu 
Aeroklubu Polskiego. 

 
§ 2 

Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Aeroklubu Polskiego, 
lub osoba przez niego upoważniona. Następnie Walne Zgromadzenie 
wybiera spośród osób zgłoszonych z sali Przewodniczącego Walnego 
Zgromadzenia. Głosowanie jest jawne. Przewodniczącym zostaje 
osoba, która otrzyma największą liczbę głosów. 
 

§ 3 

 Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, lub z jego upoważnienia 
Zastępca Przewodniczącego, kieruje obradami Walnego 
Zgromadzenia, a w szczególności: 
1. czuwa nad realizacją porządku obrad, 
2. udziela głosu osobom uprawnionym, 
3. kieruje przebiegiem dyskusji, 
4. odpowiada za prawidłowość sporządzanej dokumentacji. 
Od decyzji Przewodniczącego można odwołać się do Prezydium 
Walnego Zgromadzenia. 
 

§ 4 
1. Nad prawidłowością obrad Walnego Zgromadzenia czuwa 

Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, 
dwóch Zastępców Przewodniczącego, dwóch Protokolantów 
Walnego Zgromadzenia. 

2. Przewodniczący wybierany jest bezpośrednio przez Delegatów. 
Wybór pozostałych członków Prezydium następuje na wniosek 
Przewodniczącego. Głosowanie jest jawne.  

3. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia bądź członkiem 
Prezydium może zostać wyłącznie delegat uprawniony do 
udziału w Walnym Zgromadzeniu. 

 
§ 5 

1. Do zadań Zastępców Przewodniczącego należy prowadzenie 
obrad z upoważnienia Przewodniczącego, 

2. Do zadań Protokolantów należy prawidłowe prowadzenie 
protokołu obrad. Protokół ten powinien zawierać: 
a) zwięzłe przedstawienie przebiegu obrad, w tym dyskusji, 
b) podanie wyników przeprowadzonych głosowań, 
c) treść podjętych uchwał wraz z poprawną ich numeracją, 
d) podpisy Przewodniczącego oraz Protokolantów. 
 

§ 6 
1. Do kompetencji Prezydium należy również stwierdzenie, w 

formie odrębnego protokółu, prawomocności obrad Walnego 
Zgromadzenia Delegatów. W protokole stwierdza się, jaka jest 
ilość osób uprawnionych do głosowania, ustalona na moment 



- 359 - 

rozpoczęcia Zgromadzenia (quorum), w tym liczba osób 
uprawnionych (delegatów) obecnych w momencie rozpoczęcia 
obrad. 

2. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały pod 
warunkiem, że ilość osób obecnych przy podjęciu uchwały jest 
większa od połowy ilości osób uprawnionych do głosowania, 
ustalonej zgodnie z ust. 1. 

3. W przypadku, gdy w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia 
dojdzie do zwiększenia liczby osób uprawnionych do głosowania 
(quorum) w wyniku przybycia delegatów po rozpoczęciu obrad, 
Prezydium informuje o tym Walne Zgromadzenie i Komisję 
Skrutacyjną, podając nową ilość osób uprawnionych do 
głosowania (quorum).  

 
§ 7 

Po ukonstytuowaniu się Prezydium oraz stwierdzeniu 
prawomocności Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie 
Delegatów wybiera spośród uprawnionych delegatów, w głosowaniu 
jawnym, określone niżej komisje. Do składu danej komisji wchodzą 
te osoby, które otrzymają największą liczbę głosów. Walne 
Zgromadzenie powołuje Komisje: 
1. 3-osobowa Komisja Skrutacyjna, której zadaniem jest 

techniczny nadzór nad prowadzonymi głosowaniami i 
przekazywanie wyników głosowań Prezydium, a także 
prowadzenie głosowań tajnych, 

2. 5-osobowa Komisja Uchwał, Wniosków i Odwołań, której 
zadaniem jest: 

a. Przygotowanie projektów uchwał na podstawie wniosków 
przekazanych Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd, Komisję 
Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński, a także na podstawie 
wniosków i odwołań zgłoszonych przez członków Aeroklubu 
oraz aerokluby regionalne na 14 dni przed terminem 
Walnego Zgromadzenia 

b. Przygotowanie projektów uchwał i wniosków w sprawach 
ujętych w porządku obrad, a nie będących przedmiotem 
uchwał lub wniosków, o których mowa w punkcie a),  

c. Przygotowanie projektów uchwał i wniosków w sprawach 
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przekazanych Komisji do ponownego przygotowania przez 
Walne Zgromadzenie, 

d. Przygotowanie, w formie odrębnego protokółu, uchwał 
podjętych przez Walne Zgromadzenie Delegatów. 

 
§ 8 

1. Po dokonaniu wyborów, o których mowa wcześniej, 
Przewodniczący odczytuje porządek obrad Walnego 
Zgromadzenia przygotowany przez Zarząd Aeroklubu Polskiego i 
poddaje go pod dyskusję.  

2. Po przeprowadzonej dyskusji, Przewodniczący poddaje pod 
głosowanie projekt porządku obrad, uwzględniający wnioski 
dyskusji. 

3. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w formie 
odrębnej uchwały 

4. Zmiana porządku obrad następuje wyłącznie na wniosek 
Przewodniczącego Prezydium Walnego Zgromadzenia i wymaga 
uchwały Walnego Zgromadzenia. 

 
§ 9 

1. Uprawnionym do głosowania, jak i zaproszonym gościom 
przysługuje prawo do zabrania głosu w dyskusji. Zgłoszenie do 
dyskusji następuje poprzez wypełnienie karty – zgłoszenia i 
doręczenie jej do Prezydium Walnego Zgromadzenia Delegatów. 

2. Kolejność wypowiedzi ustala Przewodniczący, z preferencją dla 
Delegatów. 

3. Czas wystąpienia w dyskusji może być przez Prowadzącego 
obrady ograniczony (jednak nie mniej niż 5 min.). Występujący 
posiadają prawo do jednorazowej repliki, której czas jest 
ograniczony do 3 minut. 

4. Na wniosek Przewodniczącego Prezydium może zakończyć 
dyskusję w sprawie danego punktu porządku obrad. 

5. Uczestnicy obrad mogą zgłaszać swoje wystąpienia i uwagi na 
piśmie do Prezydium Walnego Zgromadzenia Delegatów, które 
zostaną załączone do protokółu obrad. 

 
§ 10 
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1. Dla podjęcia uchwały wymagana jest bezwzględna większość 
oddanych głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób 
uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwały w sprawie zmian statut wymagają większością 2/3 
głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby osób 
uprawnionych do głosowania. 

3. W sprawach proceduralnych, nie ujętych w niniejszym 
regulaminie, decydują delegaci w głosowaniu jawnym, zwykłą 
większością głosów. 

 
§ 11 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu 
jawnym. 

2. W głosowaniu tajnym podejmuje się jedynie uchwały w 
sprawach: 
a) wniosku – wotum nieufności lub wotum zaufania 
b) wniosków o odwołanie władz Aeroklubu, 
c) wyborów do władz Aeroklubu, 
d) udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi, 
e) w innych sprawach, w których tajne głosowanie uchwali 

Walne Zgromadzenie. 
3. Głosowanie tajne prowadzi Komisja Skrutacyjna, z 

uwzględnieniem zasad określonych przez Prezydium Walnego 
Zgromadzenia. 

 
§ 12 

1. Po każdym głosowaniu Komisja Skrutacyjna stwierdza jego 
prawidłowość i podaje do wiadomości Prezydium wyniki 
głosowania. 

2. Prezydium podaje do informacji Walnego Zgromadzenia 
Delegatów: 
a. ilość głosujących z podaniem informacji o wymaganym 

quorum, 
b. ilość głosów oddanych za, przeciw i wstrzymujących się, 
c. wynik głosowania. 

Powyższe dane zamieszcza się w protokołach. 
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§ 13 
1. Po zakończeniu obrad Przewodniczący wraz z członkami 

Prezydium kompletują dokumentację obrad Walnego 
Zgromadzenia tj.: 

a) protokół obrad,  
b) protokół Komisji Skrutacyjnej, wraz z załącznikami (karty 

głosów), 
c) protokół Komisji Uchwał, Wniosków i Odwołań 
d) dokumenty przedłożone Walnemu Zgromadzeniu, w tym 

sprawozdania władz, Rad Szkół Szybowcowych, Stałej 
Komisji Statutowej 

2. Niezwłocznie po jej sporządzeniu, dokumentację Walnego 
Zgromadzenia Przewodniczący przekazuje Prezesowi 
Zarządu Aeroklubu Polskiego. 

za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0 

13.03.2011 13/XVIII/2011 Dot.:stanowisko Zarządu AP wobec sytuacji w Aer. Podkarpackim  

Uchwała Nr 190/13/XVIII/2011 - „Zarząd Aeroklubu Polskiego na 
swoim posiedzeniu w dniu 19 marca 2011r. podjął próbę negocjacji 
pomiędzy zwaśnionymi stronami Aeroklubu Podkarpackiego – Szkoły 
Lotniczej w Krośnie, reprezentowanymi przez Prezesa Aeroklubu 
Podkarpackiego Jacka Kondery, przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Aer. Podkarpackiego Wiktora Barańskiego z jednej strony 
i członka Komisji Rewizyjnej Aer. Podkarpackiego Witolda 
Ostrowskiego oraz byłego dyrektora Aer. Podkarpackiego Romana 
Walczaka z drugiej strony. Efekty powyższych negocjacji są 
obiecujące, podpisane zostało porozumienie w formie „protokółu 
uzgodnień w sprawie Walnych Zgromadzeń Aeroklubu 
Podkarpackiego” z dnia 19.03.2011r. stanowiące załącznik do 
oryginału protokółu z obrad Zarządu Aeroklubu Polskiego z dnia 
19.03.2011r. 
Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża nadzieję na pomyślne 
rozwiązanie tego sporu w drodze realizowania zawartych uzgodnień, 
co z całą pewnością jest najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich 
członków działających w Aeroklubie Podkarpackim – Szkole Lotniczej 
w Krośnie”. 

Komisja Rewizyjna 
AP 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

13.03.2011 13/XVIII/2011 Dot.: powierzenia Panu Sławomirowi Panasiukowi nadzoru 
włascicielskiego nad szybowcami depozytowymi będącymi w 
dyspozycji Komisji Szybowcowej Aeroklubu Polskiego.  

Uchwała Nr 191/13/XVIII/2011 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
powierza przedstawicielowi Komisji Szybowcowej Aeroklubu 
Polskiego -  panu Sławomirowi Panasiukowi - nadzór właścicielski 
nad szybowcami depozytowymi będącymi w dyspozycji Komisji 
Szybowcowej Aeroklubu Polskiego.  
Zarząd Aeroklubu Polskiego zobowiązuje Sekretarza Generalnego 
Aeroklubu Polskiego, członka Zarządu Aeroklubu Polskiego Jacka 
Dankowskiego oraz przedstawiciela Komisji Szybowcowej Aeroklubu 
Polskiego Sławomira Panasiuka do opracowania szczegółowych 
zasad realizowania tego nadzoru. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 19.03.2011r.” 

za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Komisja 
Szybowcowa AP 

Sekretarz 
Generalny AP 

Członek ZAP 
J.Dankowski 

Członek Komisji 
Szybowcowej 
AP Sławomir 

Panasiuk 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

13.03.2011 13/XVIII/2011 Dot.: zatwierdzenie kierowników ekip na szybowcowe imprezy 
mistrzowskie w 2011r. 

Uchwała Nr 192/13/XVIII/2011 - „Na wniosek Komisji Szybowcowej 
Aeroklubu Polskiego – Zarząd Aeroklubu Polskiego na podstawie § 1 
ust. 34 Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i 
Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego zatwierdza niżej 
wymienione osoby na kierowników ekip na szybowcowej imprezy 
mistrzowskie w roku 2011: 
1. Mateusz Jędral – Kierownik Ekipy Reprezentacji Polski na 

Szybowcowe Mistrzostwa Świata Juniorów w klasach Klub i 
Standard w miejscowości Musbach (Niemcy), 

2. Jacek Dankowski – Kierownik ekipy Reprezentacji Polski na 
szybowcowe Mistrzostwa Europy w klasach Standard, Klub, 
Światowej i 20m w miejscowości Nitra (Słowacja), 

3. Marek Szumski – Kierownik Ekipy Reprezentacji Polski na 
Szybowcowe Mistrzostwa Europy w klasach 15m, 18m i Otwartej 
w miejscowości Pociunai (Litwa), 

Komisja 
Szybowcowa AP 

Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 



- 364 - 

4. Andrzej Ogonowski – Kierownik Ekipy Reprezentacji Polski na 
Szybowcowe Mistrzostwa Świata Kobiet w klasach Klub, Standard 
i 15m w miejscowości Arboga (Szwecja). 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 19.03.2011r.”. 

za 5, przeciw 0, wstrzymało się 1 

13.03.2011 13/XVIII/2011 Dot.: uhonorowanie inz. H.Wandla Złotym Medalem AP 

Uchwała Nr 193/13/XVIII/2011 - „Przypinanie skrzydeł Ojczyźnie – 
to nie tylko obywatelski obowiązek, ale i powód do dumy. Tym 
większy, gdy temu chlubnemu powołaniu poświęca się całe życie. 
Na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 10 statutu AP – Zarząd Aeroklubu 
Polskiego nadaje inż. Hugo Wandlowi Złoty Medal Aeroklubu 
Polskiego za 60–letnią, ofiarną pracę na rzecz środowiska lotniczego 
Aeroklubu Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 19.03.2011r.”. 
 
za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Prezes AP Sekretarz 
Generalny AP 

16.04.2011 zrealizowa
na 

13.03.2011 13/XVIII/2011 Dot.: ustanowienie Honorowego Dyplomu AP i zatwierdzenie 
Regulaminu  

Uchwała nr 194/13/XVIII/2011 - „ Na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 10 
statutu Aeroklubu Polskiego, na wniosek Rady Seniorów Lotnictwa, 
Zarząd Aeroklubu Polskiego ustanawia „Honorowy Dyplom 
Aeroklubu Polskiego” i zatwierdza „Regulamin Honorowego 
Dyplomu Aeroklubu Polskiego” o treści jak niżej: 

§ 1 
Honorowy Dyplom Aeroklubu Polskiego jest kontynuacją Dyplomu 
Skrzydlatego Wieku, przyznawanego do roku 2008 osobom 
zasłużonym dla lotnictwa polskiego w XX wieku. 

§ 2 
Honorowy Dyplom Aeroklubu Polskiego jest przyznawany przez 
Prezesa Aeroklubu Polskiego zasłużonym, długoletnim działaczom 
lotniczym na wniosek: 

1. Komisji Wyróżnień i Odznaczeń AP; 
2. Prezydium Rady Seniorów Lotnictwa; 
3. lub w oparciu o pisemne uzasadnienie zarządu aeroklubu 

Rada Seniorów 
Lotnictwa  

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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regionalnego; 
4. lub w oparciu o pisemne uzasadnienie Klubu Seniorów 

Lotnictwa. 
§ 3 

Honorowy Dyplom Aeroklubu Polskiego może być przyznawany 
przez Prezesa AP z jego własnej inicjatywy, również z pisemnym 
uzasadnieniem. 

§ 4 
Honorowy Dyplom Aeroklubu Polskiego jest przyznawany danej 
osobie tylko jeden raz i tylko osobom żyjącym. 

§ 5 
Wzór Honorowego Dyplomu Aeroklubu Polskiego  stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 19.03.2011r.”. 
 
za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 29 marca 2011r. (Protokół Nr 14/XVIII/2011) 

29.03.2011 14/XVIII/2011 Dot.: zmiana projektu Regulaminu obrad XXVIII Walnego 
Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego 
 
Uchwała Nr 195/14/XVIII/2011 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zatwierdza zmiany projektu Regulaminu obrad XXVIII Walnego 
Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego zatwierdzonego 
Uchwałą Nr 189/13/XVIII/2011 z dnia 19 marca 2011r.  
Projekt Regulaminu z naniesionymi zmianami stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 29.03.2011r.”. 
 
za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
 
Załącznik do Uchwały Nr 195/14/XVIII/2011 

PROJEKT 
 

REGULAMIN OBRAD XXVIII WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW 
AEROKLUBU POLSKIEGO 

Prezes AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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§ 1 

Niniejszy regulamin jest uzupełnieniem zasad wynikających ze 
Statutu Aeroklubu Polskiego, określonych w § 13,14 i 16 Statutu 
Aeroklubu Polskiego. 
 

§ 2 
Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Aeroklubu Polskiego, 
lub osoba przez niego upoważniona. Następnie Walne Zgromadzenie 
wybiera spośród osób zgłoszonych z sali Przewodniczącego Walnego 
Zgromadzenia. Głosowanie jest jawne. Przewodniczącym zostaje 
osoba, która otrzyma największą liczbę głosów. 
 

§ 3 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, lub z jego upoważnienia 
Zastępca Przewodniczącego, kieruje obradami Walnego 
Zgromadzenia, a w szczególności: 

1. czuwa nad realizacją porządku obrad, 
2. udziela głosu osobom uprawnionym, 
3. kieruje przebiegiem dyskusji, 
4. odpowiada za prawidłowość sporządzanej dokumentacji. 

Od decyzji Przewodniczącego można odwołać się do Prezydium 
Walnego Zgromadzenia. 
 

§ 4 
1. Nad prawidłowością obrad Walnego Zgromadzenia czuwa 

Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: 
Przewodniczący, dwóch Zastępców Przewodniczącego, 
dwóch Protokolantów Walnego Zgromadzenia. 

2. Przewodniczący wybierany jest bezpośrednio przez 
Delegatów. Wybór pozostałych członków Prezydium 
następuje na wniosek Przewodniczącego. Głosowanie jest 
jawne. 

3. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia bądź członkiem 
Prezydium może zostać wyłącznie delegat uprawniony do 
udziału w Walnym Zgromadzeniu. 
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§ 5 
1. Do zadań Zastępców Przewodniczącego należy prowadzenie 

obrad z upoważnienia Przewodniczącego, 
2. Do zadań Protokolantów należy prawidłowe prowadzenie 

protokołu obrad. Protokół ten powinien zawierać: 
e) zwięzłe przedstawienie przebiegu obrad, w tym dyskusji, 
f) podanie wyników przeprowadzonych głosowań, 
g) treść podjętych uchwał wraz z poprawną ich numeracją, 
h) podpisy Przewodniczącego oraz Protokolantów. 
 

§ 6 
1. Do kompetencji Prezydium należy również stwierdzenie, w formie 

odrębnego protokółu, prawomocności obrad Walnego 
Zgromadzenia Delegatów. W protokole stwierdza się, jaka jest 
ilość osób uprawnionych do głosowania, ustalona na moment 
rozpoczęcia Zgromadzenia (quorum), w tym liczba osób 
uprawnionych (delegatów) obecnych w momencie rozpoczęcia 
obrad. 

2. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały pod 
warunkiem, że ilość osób obecnych przy podjęciu uchwały jest 
większa od połowy ilości osób uprawnionych do głosowania, 
ustalonej zgodnie z ust. 1. 

3. W przypadku, gdy w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia dojdzie 
do zwiększenia liczby osób uprawnionych do głosowania 
(quorum) w wyniku przybycia delegatów po rozpoczęciu obrad, 
Prezydium informuje o tym Walne Zgromadzenie i Komisję 
Skrutacyjną, podając nową ilość osób uprawnionych do 
głosowania (quorum). 

 
§ 7 

Po ukonstytuowaniu się Prezydium oraz stwierdzeniu 
prawomocności Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie 
Delegatów wybiera spośród uprawnionych delegatów, w głosowaniu 
jawnym, określone niżej komisje. Do składu danej komisji wchodzą 
te osoby, które otrzymają największą liczbę głosów. Walne 
Zgromadzenie powołuje Komisje: 
1. 3-osobowa Komisja Skrutacyjna, której zadaniem jest techniczny 
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nadzór nad prowadzonymi głosowaniami i przekazywanie 
wyników głosowań Prezydium, a także prowadzenie głosowań 
tajnych, 

2. 5-osobowa Komisja Uchwał, Wniosków i Odwołań, której 
zadaniem jest: 

a. Przygotowanie projektów uchwał na podstawie wniosków 
przekazanych Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd, Komisję 
Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński, a także na podstawie wniosków i 
odwołań zgłoszonych przez członków Aeroklubu oraz aerokluby 
regionalne na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia 

b. Przygotowanie projektów uchwał i wniosków w sprawach 
ujętych w porządku obrad, a nie będących przedmiotem uchwał 
lub wniosków, o których mowa w punkcie a), 

c. Przygotowanie projektów uchwał i wniosków w sprawach 
przekazanych Komisji do ponownego przygotowania przez 
Walne Zgromadzenie, 

d. Przygotowanie, w formie odrębnego protokółu, uchwał 
podjętych przez Walne Zgromadzenie Delegatów. 

 
§ 8 

1. Po dokonaniu wyborów, o których mowa wcześniej, 
Przewodniczący odczytuje porządek obrad Walnego 
Zgromadzenia przygotowany przez Zarząd Aeroklubu 
Polskiego i poddaje go pod dyskusję. 

2. Po przeprowadzonej dyskusji, Przewodniczący poddaje 
pod głosowanie projekt porządku obrad, uwzględniający 
wnioski dyskusji. 

3. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w formie 
odrębnej uchwały 

4. Zmiana porządku obrad  może nastąpić w każdym czasie 
trwania Walnego Zgromadzenia na wniosek każdego 
delegata i wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 

 
§ 9 

1. Uprawnionym do głosowania, jak i zaproszonym gościom 
przysługuje prawo do zabrania głosu w dyskusji. Zgłoszenie do 
dyskusji następuje poprzez wypełnienie karty – zgłoszenia i 
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doręczenie jej do Prezydium Walnego Zgromadzenia 
Delegatów. 

2. Kolejność wypowiedzi ustala Przewodniczący, z preferencją dla 
Delegatów. 

3. Czas wystąpienia w dyskusji może być przez Prowadzącego 
obrady ograniczony (jednak nie mniej niż 5 min.). Występujący 
posiadają prawo do jednorazowej repliki, której czas jest 
ograniczony do 3 minut. 

4. Na wniosek Przewodniczącego Prezydium może zakończyć 
dyskusję w sprawie danego punktu porządku obrad. 

5. Uczestnicy obrad mogą zgłaszać swoje wystąpienia i uwagi na 
piśmie do Prezydium Walnego Zgromadzenia Delegatów, które 
zostaną załączone do protokółu obrad. 

 
§ 10 

1. Dla podjęcia uchwały wymagana jest bezwzględna większość 
oddanych głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby 
osób uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwały w sprawie zmian statut wymagają większością 2/3 
głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby osób 
uprawnionych do głosowania. 

3. W sprawach proceduralnych, nie ujętych w niniejszym 
regulaminie, decydują delegaci w głosowaniu jawnym, zwykłą 
większością głosów. 
 

§ 11 
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu 

jawnym. 
2. W głosowaniu tajnym podejmuje się jedynie uchwały w 

sprawach: 
a) wniosku – wotum nieufności lub wotum zaufania 
b) wniosków o odwołanie władz Aeroklubu, 
c) wyborów do władz Aeroklubu, 
d) udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi, 
e) w innych sprawach, w których tajne głosowanie uchwali 

Walne Zgromadzenie. 
3. Głosowanie tajne prowadzi Komisja Skrutacyjna, z 



- 370 - 

uwzględnieniem zasad określonych przez Prezydium Walnego 
Zgromadzenia. 

 
§ 12 

1. Po każdym głosowaniu Komisja Skrutacyjna stwierdza jego 
prawidłowość i podaje do wiadomości Prezydium wyniki 
głosowania. 

2. Prezydium podaje do informacji Walnego Zgromadzenia 
Delegatów: 

a) ilość głosujących z podaniem informacji o wymaganym 
quorum, 

b) ilość głosów oddanych za, przeciw i wstrzymujących się, 
c) wynik głosowania. 

Powyższe dane zamieszcza się w protokołach. 
 

§ 13 
1. Po zakończeniu obrad Przewodniczący wraz z członkami 
Prezydium kompletują dokumentację obrad Walnego Zgromadzenia 
tj.: 

a) protokół obrad, 
b) protokół Komisji Skrutacyjnej, wraz z załącznikami (karty 

głosów), 
c) protokół Komisji Uchwał, Wniosków i Odwołań 
d) dokumenty przedłożone Walnemu Zgromadzeniu, w tym 

sprawozdania władz, Rad Szkół Szybowcowych, Stałej 
Komisji Statutowej 

2. Niezwłocznie po jej sporządzeniu, dokumentację Walnego 
Zgromadzenia Przewodniczący przekazuje Prezesowi Zarządu 
Aeroklubu Polskiego. 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 30 marca 2011r. (Protokół Nr 15/XVIII/2011) 

30.03.2011 15/XVIII/2011 Dot.: zmiany w składzie Kadry Narodowej w modelarstwie lotniczym 
i kosmicznym 
 
Uchwała Nr 196/15/XVIII/2011 – „Na podstawie §17 ust.2 pkt.9 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz ust. 1 Regulaminu powoływania 

Komisja 
Modelarska AP 

Dyrektor 
Sportowy AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego – polskiego związku 
sportowego, na wniosek Komisji Modelarskiej AP - Zarząd Aeroklubu 
Polskiego zatwierdza zmiany Kadry Narodowej w modelarstwie 
lotniczym i kosmicznym. 
Z Kadry zostają odwołani: 
1. Halicki Kamil - Aeroklub Ziemii Wałbrzyskiej 
2. Stężalski Dariusz - SMO Feniks Brzeg 
3. Włodarczyk Jerzy - MOKSiR Chrzanów 
4. Biczel Grzegorz - A.Warszawski 
5. Żyłka Piotr - A. Warszawski 
6. Cofalik Eugeniusz  - GKMKiL Rybnik 
7. Pieczka Marian - GKMKiL Rybnik 
8. Juraszek Jerzy - niezrzeszony 
9. Stefański Witold - A.Włocławski 
10. Czapliski Tomasz - A.Ślaski 
Powołanie do Kadry otrzymują: 
1. Popowicz Grzegorz - SM2- Wierzawice 
2. Chmielewski Piotr - A. Bydgoski 
3. Siódmiok Wojciech - GSML- Gliwice  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 30.03.2011r.”. 
 
za 5, przeciw 0, wstrzymało się 1. 

30.03.2011 15/XVIII/2011 Dot.: odwołanie Pana Stanisława Kubita z funkcji trenera 
Modelarskiej Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego. 
 
Uchwała Nr 197/15/XVIII/2011 – „Na podstawie § 1 ust. 34 
„Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium 
Zarządu Aeroklubu Polskiego” oraz ust. 1 pkt. 3 „Regulaminu 
powoływania oraz zakres obowiązków Trenera Kadry Narodowej w 
dyscyplinach sportu lotniczego”, na wniosek Komisji Modelarskiej AP 
– Zarząd Aeroklubu Polskiego odwołuje Pana Stanisława Kubita z 
funkcji trenera Modelarskiej Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego. 
Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego dziękuje Panu 
Stanisławowi kubitowi za wieloletnią współpracę oraz 
zaangażowanie i wkład pracy w prowadzenie Modelarskiej Kadry 
Narodowej. Zarząd AP liczy na mozliwość dalszej współpracy z 

Komisja 
Modelarska AP 

Dyrektor 
Sportowy AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Panem Stanisławem Kubitem w działaniach na rzecz kadry i 
modelarstwa. 
Realizację niniejszej uchwały Zarząd Aeroklubu Polskiego powierza 
Dyrektorowi Sportowemu AP. 
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia – 30.03.2011r.”. 
 
za 5, przeciw 0, wstrzymało się 1. 

30.03.2011 15/XVIII/2011 Dot.: powierzenie obowiązków trenera Modelarskiej Kadry 
Narodowej Aeroklubu Polskiego Panu Jerzemu Bonieckiemu do 
15.10.2011r. 

 
Uchwała Nr 198/15/XVIII/2011 – „Na podstawie § 1 ust. 34 
„Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium 
Zarządu Aeroklubu Polskiego” oraz ust. 1 pkt. 3 „Regulaminu 
powoływania oraz zakres obowiązków Trenera Kadry Narodowej w 
dyscyplinach sportu lotniczego”, na wniosek Komisji Modelarskiej AP 
– Zarząd Aeroklubu Polskiego powierza obowiązki trenera 
Modelarskiej Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego Panu Jerzemu 
Bonieckiemu do 15.10.2011r. 
Realizację niniejszej uchwały Zarząd AP powierza Dyrektorowi 
Sportowemu AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 30.03.2011r." 
 
za 5, przeciw 0, wstrzymało się 1. 

Komisja 
Modelarska AP 

Dyrektor 
Sportowy AP 

Do 
15.10.2011 

zrealizowa
na 

Posiedzenie Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 09 kwietnia 2011r. w Warszawie (Protokół Nr 16/XVIII/2011) 

09.04.2011 16/XVIII/2011 Dot.: zatwierdzenie „Polityki rachunkowości Aeroklubu Polskiego” 

Uchwała Nr 199/16/XVIII/2011 - „Na podstawie, w szczególności 
postanowień art. 4, ust. 3, 4 i 5, art. 10, ust. 1, 2 i 3 oraz art. 50 i 
innych postanowień ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 
rachunkowości (Dz. U. Nr 121 z 1994 r. z późniejszymi zmianami, w 
szczególności opublikowanymi w Dz. U. Nr 113, poz. 1186 z 2000 
roku oraz zmianami wynikającymi z nowelizacji ustawy z lat 2003 – 
2006) a także przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 

Sekretarz 
Generalny AP 

Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi nie 
prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539 z 
2001 r. z późniejszymi zmianami), Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zatwierdza „Politykę rachunkowości Aeroklubu Polskiego” 
„Polityka Rachunkowości Aeroklubu Polskiego” stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 
Realizację uchwały Zarząd Aeroklubu Polskiego powierza 
Sekretarzowi Generalnemu AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 09.04.2011r.” 

za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0 

09.04.2011 16/XVIII/2011 Dot.: przyjęcie sprawozdania finansowego AP za 2009 rok 

Uchwała Nr 200/16/XVIII/2011 - „Na podstawie ustawy o 
rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późn. zmianami) i Statutu 
Aeroklubu Polskiego, Zarząd Aeroklubu Polskiego przyjmuje 
sprawozdanie finansowe Aeroklubu Polskiego za 2009 rok 
przedłożone przez Sekretarza Generalnego AP i Główną Księgową AP 
składające się z: 
1. Bilansu zamykającego się sumą bilansową po stronie aktywów i 

pasywów kwotą 13 051 938,59 zł. 
2. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę w kwocie netto – 

2 279 060,49 zł. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 09.04.2011r.”. 

za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Sekretarz 
Generalny AP 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

09.04.2011 16/XVIII/2011 Dot.: przyjęcie sprawozdania merytorycznego z działalności OPP AP 
za 2009 

Uchwała Nr 201/16/XVIII/2011 – „Na podstawie ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 
873 z późn. zmianami) i Statutu Aeroklubu Polskiego, Zarząd 
Aeroklubu Polskiego przyjmuje sprawozdanie merytoryczne z 
działalności OPP Aeroklubu Polskiego za 2009 rok przedłożone przez 
Sekretarza Generalnego AP. 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP Aeroklubu Polskiego 

Sekretarz 
Generalny AP 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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za 2009 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 09.04.2011r.”. 

za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

09.04.2011 16/XVIII/2011 Dot.: zatwierdzenie informacji finansowej za 2010 

Uchwała Nr 202/16/XVIII/2011 - „Na podstawie ustawy o 
rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późn. zmianami) i Statutu 
Aeroklubu Polskiego, Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza 
informację finansową za 2010 rok przedłożoną przez Skarbnika AP i 
Sekretarza Generalnego AP do przedstawienia XXVIII Walnemu 
Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego. 
Informacja finansowa za 2010 rok stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 09.04.2011r.”. 

za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Sekretarz 
Generalny AP 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

09.04.2011 16/XVIII/2011 Dot.: wniosek do XXVIII WZDAP w sprawie składek członkowskich od 
członków zwyczajnych i wspierających Aeroklubu Polskiego w części 
uiszczanej na rzecz AP 

Uchwała Nr 203/16/XVIII/2011 – „Na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 4 
Statutu AP – Zarząd Aeroklubu Polskiego składa wniosek do XXVIII 
Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego o podjęcie 
uchwały w przedmiocie składek członkowskich od członków 
zwyczajnych i wspierających Aeroklubu Polskiego w części uiszczanej 
na rzecz AP, o treści jak niżej: 
 
Uchwała nr ... XXVIII Walnego Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu 
Polskiego obradującego w dniu  16 kwietnia 2011 r. w Warszawie 
w sprawie składek członkowskich w części uiszczanych na rzecz 
Aeroklubu Polskiego  
 
Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt.9 Statutu AP XXVIII Walne 
Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego w przedmiocie 
ustalenia wysokości składek członkowskich od członków zwyczajnych 
i wspierających Aeroklubu Polskiego będących osobami fizycznymi 

Zarząd AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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postanawia: 
 
Zasady płatności  

1. Część składki członkowskiej uiszczanej na rzecz Aeroklubu 
Polskiego (dalej „części składki na AP”) przekazywana jest za 
pośrednictwem aeroklubów regionalnych do Aeroklubu 
Polskiego.  

2. Aeroklub regionalny jest obowiązany wpłacić do Aeroklubu 
Polskiego kwotę stanowiącą równowartość wysokości 
„części składki na AP” pomnożonej przez ilość członków 
danego aeroklubu regionalnego zobowiązanych do jej 
uiszczenia. Aeroklub regionalny jest obowiązany do 
dokonania wpłaty miesięcznie z dołu w terminie 10 dni od 
końca miesiąca, za który wpłata jest należna. 

3. Raz na kwartał Zarząd Aeroklubu Polskiego publikuje w 
Intranecie zestawienie kwot, o których mowa w ust. 2 
powyżej, wpłaconych przez poszczególne aerokluby 
regionalne. 

4. W przypadku nie wywiązania się przez aeroklub regionalny z 
obowiązku określonego w ust. 2 powyżej, Aeroklub Polski 
jest uprawniony do wystawienia aeroklubowi regionalnemu 
wezwania do zapłaty. 

5. Brak wpłaty „części składki na AP” przez poszczególnych 
członków do ich aeroklubów regionalnych nie zwalnia tych 
aeroklubów z obowiązku określonego w ust. 2 powyżej.  

Wysokość części składki na AP 
6. Określa się wysokość części składki członkowskiej uiszczanej 

na rzecz Aeroklubu Polskiego na poniższych zasadach: 

a) 20 zł miesięcznie od członka zwyczajnego i 

wspierającego, który ukończył 25 lat, 

b) 10 zł miesięcznie od członka zwyczajnego i 
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wspierającego, który ukończył 16 lat lecz nie ukończył 25 

lat, 

c) członkowie Aeroklubu Polskiego, którzy nie ukończyli 16 

roku życia są zwolnieni z obowiązku części składki 

członkowskiej uiszczanej na rzecz Aeroklubu Polskiego, 

d) członkowie Honorowi oraz członkowie Klubu Seniora 

Lotnictwa są zwolnieni z obowiązku części składki 

członkowskiej uiszczanej na rzecz Aeroklubu Polskiego. 

7. Na potrzeby niniejszej uchwały wiek członka ustala się 

poprzez odjęcie roku, za który składki są należne, od roku 

urodzenia danego członka. 

8. Jeżeli dana osoba jest członkiem zwyczajnym w jednym 

aeroklubie i wspierającym w innym, wówczas opłaca składkę 

tylko w tym aeroklubie, w którym jest członkiem 

zwyczajnym. 

9. Uchyla się Uchwałę Nr 4 XXVI Walnego Zgromadzenia 

Delegatów z zastrzeżeniem punktu 8 niniejszej uchwały. 

10. Składki członkowskie w części uiszczanej na rzecz Aeroklubu 

Polskiego za lata 2009 i 2010 pobierane są na zasadach 

wynikających odpowiednio z uchwały Nr 6 XXV Walnego 

Zgromadzenia Delegatów (składki za 2009 rok) oraz Uchwały 

nr 13 XXVII Walnego Zgromadzenia Delegatów (składki za 

2010 rok). Uchylenie uchwały, o której mowa w punkcie 9 

niniejszej uchwały nie zwalnia z uiszczenia składek za okres 

od 2009 roku do dnia podjęcia niniejszej uchwały. 

11. Uchwała obowiązuje w okresie od 1 lipca 2011 roku do 30 

czerwca 2012 roku, termin ten może zostać zmieniony przez 

Uchwałę Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu 
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Polskiego. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia – 09.04.2011r.”.  

za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

09.04.2011 16/XVIII/2011 Dot.: zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego BZAP 

Uchwała Nr  204/16/XVIII/2011 – Na podstawie § 17 ust. 2 pkt.14 
oraz  § 21 ust. 2 statutu Aeroklubu Polskiego, Zarząd Aeroklubu 
Polskiego zatwierdza Regulamin Organizacyjny Biura Zarządu 
Aeroklubu Polskiego wraz z załącznikami  
Nr 1.  Schemat struktury organizacyjnej Biura Zarządu Aeroklubu 
Polskiego  
Nr 2.  Wykaz zadań Sekretarza Generalnego – Dyrektora Biura 
Zarządu. 
Nr 3.  Wykaz komórek org. i stanowisk pracy w BZAP oraz system 
znakowania pism. 
Nr 4.  Szczegółowy wykaz zadań i kompetencji poszczególnych 

komórek organizacyjnych Biura : 
I. Działu Sportu, 
II. Działu Lotniskowego, 
III. Działu Księgowego, 
IV. Samodzielnych stanowisk 

z uwzględnieniem zmian, które zostały wypracowane przez Zarząd 
Aeroklubu Polskiego w toku dyskusji. 
Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego anuluje w całości 
„Regulamin Organizacyjny Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego”, 
zatwierdzony Uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego Nr 
272/19/XVI/2007 z dnia 04 września 2007r. z późniejszymi 
zmianami.  
Regulamin Organizacyjny Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 
Wykonanie uchwały Zarząd Aeroklubu Polskiego powierza 
Sekretarzowi Generalnemu AP.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  – 09.04.2011r.”. 

za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Sekretarz 
Generalny AP 

Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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09.04.2011 16/XVIII/2011 Dot.: zobowiązanie SGAP do: opracowania i przedstawienia 
Regulaminu Wynagradzania Pracowników Biura Zarządu Aeroklubu 
Polskiego uwzględniającego system motywacyjny wynagrodzeń 
pracowników BZAP 

Uchwała Nr  205/16/XVIII/2011 – „Na podstawie § 19 ust. 1 statutu 
Aeroklubu Polskiego, Zarząd Aeroklubu Polskiego zobowiązuje 
Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego do: opracowania i 
przedstawienia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Biura 
Zarządu Aeroklubu Polskiego uwzględniającego system motywacyjny 
wynagrodzeń pracowników Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego w 
terminie do 31 maja 2011 roku z terminem wdrożenia po 
zatwierdzeniu do 30 czerwca 2011r. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 09.04.2011r.”. 

za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Zarząd AP Sekretarz 
Generalny AP 

31.05.2011 niezrealizo
wana 

09.04.2011 16/XVIII/2011 Dot.: przyjęcie Sprawozdania z działalności AP za 2010 

Uchwała Nr  206/16/XVIII/2011 – „Na podstawie § 17 ust. 1 Statutu 
Aeroklubu Polskiego, Zarząd Aeroklubu Polskiego po zapoznaniu się 
z treścią „Sprawozdania z działalności Aeroklubu Polskiego za 2010 
rok” w celu przedstawienia XXVIII Walnemu Zgromadzeniu 
Delegatów Aeroklubu Polskiego, przyjmuje ww. dokument w całości. 
„Sprawozdanie z działalności Aeroklubu Polskiego za 2010 rok” 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 09.04.2011r.”. 

za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Zarząd AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

09.04.2011 16/XVIII/2011 Dot.: przyjęcie rezygnacji z funkcji przewodniczącego Rady Fundacji 
GOBL-L – Fundacji Aeroklubu Polskiego Pana Waldemara Ratajczaka 

Uchwała Nr 207/16/XVIII/2011 - „Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie § 10 ust. 4 lit. a Statutu Fundacji GOBL-L - Fundacji 
Aeroklubu Polskiego, reprezentując Fundatora, którym jest Aeroklub 
Polski, przyjmuje rezygnację z funkcji przewodniczącego Rady 
Fundacji GOBL-L – Fundacji Aeroklubu Polskiego Pana Waldemara 
Ratajczaka na podstawie pisemnej rezygnacji z przewodniczącego 

Przewodniczący 
Rady Funfacji 

GOBLL 

Zarząd AP 09.04.2011 zrealizowa
na 
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Rady Fundacji z dnia 08 kwietnia 2011r.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  - 09.04.2011r.”. 

za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

09.04.2011 16/XVIII/2011 Dot.: zatwierdzenie zasad wydawania legitymacji członkowskiej AP 

Uchwała Nr 208/16/XVIII/2011 – „Na podstawie § 5a statutu 
Aeroklubu Polskiego, Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza zasady 
wydawania legitymacji członkowskiej Aeroklubu Polskiego 
powiązanej z ubezpieczeniem NW. 
Zasady wydawania legitymacji członkowskiej Aeroklubu Polskiego 
stanowią integralną część niniejszej uchwały. 
Wykonanie uchwały Zarząd Aeroklubu Polskiego powierza 
Sekretarzowi Zarządu Aeroklubu Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 09.04.2011r.”. 

za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Sekretarz Zarządu 
AP 

Sekretarz 
Zarządu AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

09.04.2011 16/XVIII/2011 Dot.: stanowisko ZAP  

Uchwała Nr 209/16/XVIII/2011 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego, po 
wnikliwej analizie propozycji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
Aeroklubu Polskiego dotyczącej odwołania WZDAP w dniu 16 
kwietnia i zorganizowania dwudniowego WZDAP w późniejszym 
terminie nie podziela argumentów przedstawionych w 
przedmiotowej propozycji. Ze względu na ważny interes Aeroklubu 
Polskiego uważamy, że WZDAP zatwierdzające sprawozdanie 
finansowe Aeroklubu Polskiego za 2009 rok powinno się odbyć w 
zaplanowanym terminie 16 kwietnia 2011 roku. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 09.04.2011r.”. 

za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Komisja Rewizyjna 
AP 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

09.04.2011 16/XVIII/2011 Dot.: upoważnienie Prezesa AP i SGAP 

Uchwała Nr 210/16/XVIII/2011 – “Zarząd Aeroklubu Polskiego 
upoważnia Sekretarza Generalnego oraz Prezesa Aeroklubu 
Polskiego do przedłużenia umów pożyczek zawartych w drugim 
kwartale 2010 roku lub zawarcia nowych umów w celu ich 

Prezes AP Prezes AP 

Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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refinansowania na warunkach nie gorszych niż dotychczasowe.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 09.04.2011r.”. 

za 8, przeciw 0 , wstrzymało się 0 

09.04.2011 16/XVIII/2011 Dot.: zatwierdzenie premii dla po. Dyrektora CSSzyb. AP w Lesznie 

Uchwała Nr 211/16/XVIII/2011 – „Na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 12 
statutu Aeroklubu Polskiego, Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza 
premię w pełnej wysokości dla po. Dyrektora Centralnej Szkoły 
Szybowcowej AP w Lesznie Pana Andrzeja Cichońskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 09.04.2011r.”. 

za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Po. Dyrektora CSS 
AP Leszno 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 14 kwietnia 2011r. (Protokół Nr 17/XVIII/2011) 

14.04.2011 17/XVIII/2011 Dot.: przyznanie premii dla Sekretarza  Generalnego AP za I kwartał 
2011 roku 
 
Uchwała Nr 212/17/XVIII/2011 – „Na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 12 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz § 1 ust. 12 „Regulaminu 
Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu AP – 
Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza premię dla Sekretarza 
Generalnego Aeroklubu Polskiego za I kwartał 2011 roku w 
wysokości 100%.   
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 14.04.2011r.”. 
 
Przyznanie premii w wysokości 85% za 1 
Przyznanie premii w wysokości 100% za 9 
Wstrzymujący się od głosu 0 

Sekretarz 
Generalny AP 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

Posiedzenie Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 15 kwietnia 2011r. w Warszawie (Protokół Nr 18/XVIII/2011) 

15.04.2011 18/XVIII/2011 Dot.: przyznanie Honorowego Dyplomu AP 

Uchwała Nr 213/18/XVIII/2011 – „Na wniosek rady Seniorów 
Lotnictwa Aeroklubu Polskiego, na podstawie „Regulaminu 
Honorowego Dyplomu Aeroklubu Polskiego”, zarząd Aeroklubu 

Rada Seniorów 
Lotnictwa AP 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Polskiego przyznaje Honorowy Dyplom Aeroklubu Polskiego 
następującym osobom: 

1. Janowi Góreckiemu 
2. Barbarze Wilk 
3. Eugeniuszowi Olesienkiewiczowi 
4. Ryszardowi Ciosiowi 
5. Tadeuszowi Wiktorowi 
6. Antoniemu Kurczabie 
7. Jerzemu Smyczkowi 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 15.04.2011r.”. 

za 6, przeciw 0, wstrzymał się 0 

15.04.2011 18/XVIII/2011 Dot.: przyjęcie rezygnacji i odwołanie z funkcji członka Rady Fundacji 
GOBL-L – Fundacji Aeroklubu Polskiego Pana Waldemara Ratajczaka 

Uchwała Nr 214/18/XVIII/2011 - „Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie § 10 ust. 4 lit. a Statutu Fundacji GOBL-L - Fundacji 
Aeroklubu Polskiego, reprezentując Fundatora, którym jest Aeroklub 
Polski, przyjmuje rezygnację i odwołuje z funkcji członka Rady 
Fundacji GOBL-L – Fundacji Aeroklubu Polskiego Pana Waldemara 
Ratajczaka na podstawie pisemnej rezygnacji z funkcji Rady Fundacji 
z dnia 12 kwietnia 2011r.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  - 15.04.2011r.”. 

za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Członek Rady 
Fundacji GOBLL 

Zarząd AP 15.04.2011 zrealizowa
na 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 21 kwietnia 2011r. (Protokół Nr 19/XVIII/2011) 

21.04.2011 19/XVIII/2011 Dot.: zwołanie XXIX Walnego Zgromadzenia delegatów AP na 
25.06.2011r. 
 

UCHWAŁA  
Zarządu Aeroklubu Polskiego 

Nr  215/19/XVIII/2011 
z dnia 21 kwietnia 2011r. 

 

„Zarząd Aeroklubu Polskiego działając na podstawie § 13 ust.1, ust. 3 

Zarząd AP Zarząd AP 25.06.2011 zrealizowa
na 
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i ust.5 statutu stowarzyszenia, zwołuje na dzień 25 czerwca 2011 
roku (sobota) XXIXI  Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu 
Polskiego, które rozpocznie się o godzinie 09:00 w siedzibie PLL LOT 
przy ul.17 stycznia 43 w Warszawie (szklany biurowiec).  

 Projekt porządku obrad XXIX Walnego Zgromadzenia 
Delegatów Aeroklubu Polskiego stanowi załacznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 21 kwietnia 2011r.” 

 

za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0 

 
Załącznik nr 1 do uchwały ZAP Nr 215/19/XVIII/2011 z dnia 21 
kwietnia 2011r.   

  
PORZĄDEK OBRAD XXIX WZD AP (projekt) 

 
Część oficjalna 

1. Otwarcie XXIX Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu 
Polskiego. 

2. Wystąpienie Prezesa Aeroklubu Polskiego 
3. Wystąpienie zaproszonych gości 
4. Wręczenie nagród i wyróżnień 
 

Część formalna 
5. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 
6. Wybór pozostałych członków Prezydium Walnego Zgromadzenia 
7. Objęcie prowadzenia obrad przez Prezydium Zgromadzenia 
8. Stwierdzenie przez Prezydium ważności XXIX Walnego 

Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego oraz jego 
zdolności do podejmowania uchwał 

9. Przyjęcie Regulaminu obrad XXIX WZD AP  
10. Powołanie Komisji roboczych XXIX WZD AP: 

a. Skrutacyjnej, 
      b. Uchwał, Wniosków i Odwołań, 
11. Dyskusja nad porządkiem obrad (część merytoryczna) 
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12. Przyjęcie porządku obrad XXIX WZD AP 
 
 

Część merytoryczna - sprawozdawcza  
 
13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Aeroklubu Polskiego 

jako Organizacji Pożytku Publicznego za 2010 rok. 
14. Przedstawienie sprawozdania finansowego Aeroklubu Polskiego 

za 2010 rok wraz z opinią biegłego rewidenta 
15. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami  
16. Głosowania nad przyjęciem sprawozdania z działalności 

Aeroklubu Polskiego jako Organizacji Pożytku Publicznego za 
2010 rok 

17. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego 
Aeroklubu Polskiego za 2010 rok 

 
Część merytoryczna – wnioski, zmiany statutowe, odwołania 

18. Przedstawienie wniosków  władz Aeroklubu Polskiego (Zarządu 
AP, Komisji Rewizyjnej AP, Sądu Koleżeńskiego AP) 

19. Dyskusja nad wnioskami władz Aeroklubu Polskiego 
20. Głosowanie nad wnioskami władz Aeroklubu Polskiego 
21. Przedstawienie wniosków i odwołań, które wpłynęły do Walnego 

Zgromadzenia Delegatów  Aeroklubu Polskiego (w tym wnioski 
dotyczące zmian statutu). 

22. Dyskusja nad złożonymi wnioskami 
23. Głosowanie nad uchwałami w sprawie złożonych wniosków, 

zmian statutu i odwołań. 
24. Upoważnienie Zarządu do opracowania jednolitego tekstu 

statutu 
25. Podsumowanie obrad oraz zamknięcie XXIX Walnego 

Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego 
 
          Przewidywana przerwa obiadowa 14:30 – 15:30 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 06 maja 2011r. (Protokół Nr 20/XVIII/2011) 

06.05.2011 20/XVIII/2011 Dot.: zmiany w treści "Regulaminu eksploatacji szybowców Członek Komisji Komisja Bez zrealizowa
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depozytowych będących własnością AP pozostających w dyspozycji 
Komisji Szybowcowej", Umowie przekazania w czasowe użytkowanie 
wraz z załącznikami. 
 

Uchwała nr 216/20/XVIII/2011 - „Na wniosek Sławomira Panasiuka 
działającego w imieniu Komisji Szybowcowej Aeroklubu Polskiego  – 
Zarząd Aeroklubu Polskiego na podstawie § 1 ust. 35 Regulaminu 
Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu 
Aeroklubu Polskiego zatwierdza zmiany w następujących 
dokumentach:  

1. W treści Regulaminu eksploatacji szybowców depozytowych 
będących własnością Aeroklubu Polskiego pozostających w 
dyspozycji komisji szybowcowej (załącznik nr 1);  

2. Umowie przekazania w czasowe użytkowanie szybowców 
depozytowych będących własnością AP pozostających dyspozycji 
Komisji Szybowcowej (załącznik nr 2);  

3.Sprawozdaniu technicznym (załącznik nr 3);  

4. W umowie Cesji (załącznik nr 4).  

Zmiany wchodzą w życie z dniem podjęcia.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 06 maja 2011r.” 

 

za 5, przeciw 0, wstrzymało się 3 

Szybowcowej AP 

Sławomir Panasiuk 

Szybowcowa 
AP 

terminu na 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 08 maja 2011r. (Protokół Nr 21/XVIII/2011) 

08.05.2011 21/XVIII/2011 Dot.: zatwierdzenie zadań dla SGAP na drugi kwartał 2011 roku 
 
Uchwała nr 217/21/XVIII/2011 - „Na podstawie § 1 ust. 28 i 32 
Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium 
Zarządu Aeroklubu Polskiego – Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zatwierdza następujące cele do realizacji w II kwartale 2011 roku  dla 
Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego: 
1.   Sporządzenie sprawozdania finansowego Aeroklubu Polskiego za 

2010 i poddanie badaniu przez biegłego rewidenta wskazanego 
przez Komisję Rewizyjną Aaeroklubu Polskiego w celu 

Zarząd AP Sekretarz 
Generalny AP 

Do końca II 
kwartału 

2011 

zrealizowa
na 

częściowo 
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przedstawienia jego opinii na XXIX Walne Zgromadzenie 
Delegatów Aeroklubu Polskiego. 

2.   Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia bardziej 
efektywnego modelu działania Działu Sportu ze wskazaniem 
głównych celów jak i sposobów ich osiagniecia. 

3.   Opracowanie i wdrożenie systemu motywacyjnego i ustalenie 
docelowej struktury organizacyjnej Biura Zarządu Aeroklubu 
Polskiego (na okres od stycznia 2012). 

4.    Wrożenie narzędzi komunikacji Biura Zarządu Aeroklubu 
Polskiego z otoczeniem w celu: 
                 a.      bieżącego i systematycznego informowania członków 

AP oraz osób funkcyjnych AR o podjętych 
ustaleniach i decyzjach BZAP,  

                 b.      promowania aktywności BZAP w odniesieniu do 
otoczenia bliskiego (członkowie AP) i dalekiego  
(otoczenie AP). 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 08.05.2011r.”. 

 

za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Posiedzenie Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 14 maja 2011r. w Warszawie (Protokół Nr 22/XVIII/2011) 

14.05.2011 22/XVIII/2011 Dot.:odwołanie z funkcji członka Rady Fundacji GOBL-L – Fundacji 
Aeroklubu Polskiego Pana Stanisława Haczyńskiego 

Uchwała Nr 218/22/XVIII/2011 - „Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie § 10 ust. 4 lit. a Statutu Fundacji GOBL-L - Fundacji 
Aeroklubu Polskiego, reprezentując Fundatora, którym jest Aeroklub 
Polski, przyjmuje rezygnację i odwołuje z funkcji członka Rady 
Fundacji GOBL-L – Fundacji Aeroklubu Polskiego Pana Stanisława 
Haczyńskiego na podstawie pisemnej rezygnacji z funkcji członka 
Rady Fundacji z dnia 14 maja 2011r.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  - 14.05.2011r.”. 

za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Członek Zarządu AP 
St.Haczyński 

Zarząd AP 14.05.2011 zrealizowa
na 
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14.05.2011 22/XVIII/2011 Dot.: powołanie do do funkcji członka Rady Fundacji GOBL-L – 
Fundacji Aeroklubu Polskiego Pana Przemysława Błażejewskiego. 

Uchwała Nr 219/22/XVIII/2011 - „Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie § 10 ust. 2 Statutu Fundacji GOBL-L – Fundacji Aeroklubu 
Polskiego, reprezentując Fundatora, którym jest Aeroklub Polski, 
powołuje do funkcji członka Rady Fundacji GOBL-L – Fundacji 
Aeroklubu Polskiego Pana Przemysława Błażejewskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  - 14.05.2011r.”. 

za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Zarząd AP Rada Fundacji 
GOBL-L 

14.05.2011 zrealizowa
na 

14.05.2011 22/XVIII/2011 Dot.: zgoda na na zmiany Statutu Fundacji GOBL-L – Fundacji 
Aeroklubu Polskiego 

Uchwała Nr 220/22/XVIII/2011 - „Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
wniosek Rady Fundacji GOBL-L– Fundacji Aeroklubu Polskiego, 
wyraża zgodę na zmiany Statutu Fundacji GOBL-L – Fundacji 
Aeroklubu Polskiego zgodnie z Uchwałą Nr 2/2011 Rady Fundacji 
GOBL-L– Fundacji Aeroklubu Polskiego z dnia 14 maja 2011r. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 14.05.2011r.”. 

za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Rada Fundacji 
GOBL-L 

Rada Fundacji 
GOBL-L 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

14.05.2011 22/XVIII/2011 Dot.: przyjęcie Regulaminu Dyscyplinarnego AP 

Uchwała Nr 221/22/XVIII/2011 - „Na podstawie § 40a ust. 3 Statutu 
AP, na wniosek Dyrektora Sportowego AP - Zarząd Aeroklubu 
Polskiego przyjmuje Regulamin Dyscyplinarny Aeroklubu Polskiego w 
następującym brzmieniu: 
 
REGULAMIN DYSCYPLINARNY AEROKLUBU POLSKIEGO POLSKIEGO 

- ZWIĄZKU SPORTU LOTNICZEGO 
 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. Regulamin dyscyplinarny Aeroklubu Polskiego - Związku Sportu 

Dyrektor Sportowy 
AP 

Dyrektor 
Sportowy AP 

Od 
14.05.2011 

zrealizowa
na 
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Lotniczego (zwany dalej „Regulaminem”), stosuje się do 
członków AP, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, 
komisarzy sportowych oraz działaczy sportowych i klubów 
sportowych w zakresie wykroczeń dyscyplinarnych. 

2. Aeroklub Polski - Związek Sportu Lotniczego zwany dalej AP jest 
uprawniony do sprawowania władzy dyscyplinarnej w stosunku 
do osób wymienionych w ust 1. 

 
§ 2 

Dla celów Regulaminu, pojęcia w nim użyte, mają następujące 
znaczenie: 

1) Wykroczenie dyscyplinarne – naruszenie przepisów ustawy z 
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010, Nr 127, poz. 
857 ze zm.), rozporządzeń Ministra właściwego ds. Kultury 
Fizycznej i Sportu, Regulaminów i Kodeksu Sportowego FAI, 
Statutu i Regulaminów AP, uchwał Zarządu AP, Regulaminów 
Zawodów Sportowych podczas zawodów zagranicznych a 
także przepisów dotyczących zakazu stosowania dopingu w 
sporcie; 

2) Postępowanie wyjaśniające – postępowanie prowadzone 
przez właściwe organy na zasadach określonych w 
Regulaminie, którego przedmiotem jest kwestia 
przedstawienia zarzutu popełnienia wykroczenia 
dyscyplinarnego; 

3) Postępowanie dyscyplinarne – postępowanie prowadzone 
przeciwko obwinionemu, przez właściwe organy na zasadach 
określonych w Regulaminie, mające na celu rozstrzygnięcie 
zasadności zarzuconego wykroczenia dyscyplinarnego; 

4) Doping – w rozumieniu przepisów rozdziału 9 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010, Nr 127, poz. 857 
ze zm.); 

5) Osoba podejrzana - osoba podlegająca odpowiedzialności na 
podstawie Regulaminu, wobec której toczy się 
postępowanie wyjaśniające; 

6) Obwiniony – osoba podlegająca odpowiedzialności na 
podstawie Regulaminu, której właściwy organ przedstawił 
zarzut popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego; 
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7) Zawieszenie w prawach członka – kara za naruszenie 
postanowień Statutu, polegająca na okresowym 
pozbawieniu licencji, a co za tym idzie uprawnień 
statutowych, możliwości udziału we współzawodnictwie 
sportowym, prowadzenia treningu sportowego 
organizowanego przez AP, oraz udziału w zawodach 
sportowych w kraju i za granicą. 

 
§ 3 

1. Komisja Dyscyplinarna, właściwa ze względu na dyscyplinę 
sportu rozpatruje w pierwszej instancji spory z zakresu 
naruszenia naruszenie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010, Nr 127, poz. 857 ze zm.), 
rozporządzeń Ministra właściwego ds. Kultury Fizycznej i 
Sportu, Regulaminów i Kodeksu Sportowego FAI, Regulaminów 
AP, uchwał Zarządu AP, Regulaminów Zawodów Sportowych 
podczas zawodów zagranicznych a także przepisów dotyczących 
zakazu stosowania dopingu w sporcie. 

2. Sąd Koleżeński w składzie 3 członków, jest właściwy jako organ 
drugiej instancji dla odwołań od orzeczeń Komisji 
Dyscyplinarnych. 

3. Sąd Koleżeński w składzie 3 członków, jest właściwy jako organ 
pierwszej instancji dla sporów dotyczących naruszeń 
postanowień Statutu AP. 

4. Organem odwoławczym od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego 
wydanych w pierwszej instancji, jest Trybunał Arbitrażowy do 
Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. 

5. W składzie organu orzekającego w sprawie nie może 
uczestniczyć osoba będąca strona w sprawie, lub powiązana ze 
stroną w sposób budzący zastrzeżenia co do obiektywizmu. 

6. Orzeczenia zapadają większością głosów. 
 

§ 4 
4. Postępowanie dyscyplinarne z urzędu zostaje zawieszone, jeżeli 

wykroczenie dyscyplinarne będące przedmiotem postępowania 
dyscyplinarnego, jest przedmiotem postępowania karnego lub 
postępowania w sprawach o wykroczenia, do momentu wydania 
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prawomocnego orzeczenia przez właściwy organ. 
5. Zawieszenie postępowania dyscyplinarnego w trybie § 3 ust. 1 

Regulaminu, skutkuje zawieszeniem biegu przedawnienia do 
czasu wydania prawomocnego orzeczenia przez właściwy organ. 

6. Ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego 
wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą 
organ orzekający w postępowaniu dyscyplinarnym. 

 
§ 5 

3. Zarząd Aeroklubu Polskiego może zawiesić zawodnika, trenera, 
instruktora, sędziego, komisarza sportowego lub działacza 
sportowego w ich prawach do czasu podjęcia decyzji przez 
właściwy organ dyscyplinarny. 

4. Okres zawieszenia zalicza się na poczet wykonania kary 
dyscyplinarnej. 

 
ROZDZIAŁ II 

Kary dyscyplinarne 
 

§ 6 
5. Karami dyscyplinarnymi są: 

a/ nagana, 
b/ czasowy zakaz wyjazdów zagranicznych w celach sportowych, 
c/ czasowe zawieszenie (dyskwalifikacja) w prawach zawodnika, 

trenera, instruktora, sędziego, komisarza sportowego lub 
działacza sportowego, 

d/ zakaz reprezentowania sportu polskiego na zawodach 
międzynarodowych, 

e/ dyskwalifikacja dożywotnia. 
6. Zakazy określone w ust. 1 lit. b, c i d orzeka się na okres od 3 

(trzech) miesięcy do 3 (trzech) lat. 
7. Ukarany Zawodnik, Trener, Instruktor Sportu, Sędzia, Komisarz 

Sportowy musi złożyć swoją licencję u Dyrektora Sportowego AP. 
8. Wykonanie kar określonych w ust. 1 lit. b, c i d może być 

warunkowo zawieszone na okres 2 (dwóch) lat. 
 

§ 7 
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W przypadku naruszenia postanowień Statutu AP, Sąd Koleżeński 
może zawiesić członka zwyczajnego Związku w prawach 
członkowskich na okres do 2 lat. 
 

§ 8 
3. Kara dyscyplinarna orzekana wobec trenera lub instruktora, 

sędziego, komisarza sportowego lub działacza sportowego może 
polegać również na zakazie pełnienia funkcji statutowych w 
organizacjach sportowych, a w szczególności może obejmować 
czasowy zakaz: 
a/ pełnienia funkcji we władzach , 
b/ pełnienia obowiązków trenera, instruktora sportu, sędziego, 

komisarza sportowego lub delegata technicznego, 
c/ sprawowania funkcji kierownika: ekip na mistrzostwa 

międzynarodowe, zgrupowań i obozów, 
d/ sprawowania funkcji organizatora i gospodarza zawodów lub 

imprez sportowych, 
e/ wykonywania innych funkcji lub czynności. 

4. Przepisy § 8 ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 
 

§ 10 
3. Karami dyscyplinarnymi za naruszenie przepisów 

antydopingowych, które regulują przepisy Komisji 
antydopingowej są: 
a/ 3-miesięczna dyskwalifikacja za pierwsze przewinienie, 
b/ 2-letnia dyskwalifikacja za drugie przewinienie, 
c/ dożywotnia dyskwalifikacja za kolejne przewinienie. 

4. W razie odmowy poddania się badaniom kontrolnym lub 
niezgłoszenia się zawodnika do kontroli antydopingowej stosuje 
się kary dyscyplinarne odpowiednio jak za stwierdzenie 
naruszenia przepisów antydopingowych. 

 
§ 11 

5. Odpowiedzialność za stosowanie dopingu ponoszą również 
trenerzy, instruktorzy sportu, działacze oraz inne osoby, którym 
udowodnione zostanie naruszenie przepisów antydopingowych. 

6. Naruszenie tych przepisów polega w szczególności na 
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dostarczaniu, dystrybucji, handlu lub podawaniu zabronionych 
środków farmakologicznych, stosowaniu metod uznanych za 
dopingowe bądź nakłanianiu do stosowania dopingu. 

7. Do osób wymienionych w § 10 ust. 1 stosuje się odpowiednio 
przepisy § 9 Regulaminu. 

8. W razie ujawnienia u zawodników małoletnich zabronionych 
środków farmakologicznych lub stosowania metod uznanych za 
dopingowe organ prowadzący postępowanie dyscyplinarne 
zawiadamia o tym prokuratora oraz rodziców małoletniego. 

 
ROZDZIAŁ III 

Postępowanie dyscyplinarne 
 

§ 12 
6. Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone przez właściwą 

Komisję Dyscyplinarną. 
7. Postępowanie dyscyplinarne jest prowadzone przez właściwą 

Komisję Dyscyplinarną jako organ pierwszej instancji i Sąd 
Koleżeński AP jako organ odwoławczy. 

8. Komisja Dyscyplinarna rozpatruje sprawy z zakresu swojej 
właściwości, dla dyscypliny, dla której została powołana. 

9. Komisję Dyscyplinarną, dla każdej dyscypliny sportów lotniczych, 
powołuje Sekretarz Generalny AP wspólnie z Dyrektorem 
Sportowym AP.  

10. Skład osobowy Komisji Dyscyplinarnych określa Dyrektor 
Sportowy AP, spośród kandydatur zgłoszonych przez właściwe 
dla danych dyscyplin sportów lotniczych komisji 
specjalnościowych. 

11. Stronami w postępowaniu wyjaśniającym są: osoba podejrzana, 
Komisja Dyscyplinarna, Dyrektor Sportowy AP oraz 
Przewodniczący właściwej komisji specjalnościowej. 

12. Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są: obwiniony, 
Komisja Dyscyplinarna, Sąd Koleżeński AP, Dyrektor Sportowy AP 
oraz Przewodniczący właściwej komisji specjalnościowej. 

 
§ 13 

1. Komisja Dyscyplinarna wszczyna postępowanie wyjaśniające na 
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wniosek Dyrektora Sportowego AP, Przewodniczącego komisji 
specjalnościowej lub z urzędu. 

2. Komisja Dyscyplinarna może wszcząć postępowanie 
wyjaśniające na wniosek każdego członka AP. 

3. Komisja Dyscyplinarna, po zapoznaniu się z materiałem sprawy, 
w tym wyjaśnieniami osoby podejrzanej, wydaje postanowienie 
o umorzeniu postępowania wyjaśniającego albo o wszczęciu 
postępowania dyscyplinarnego. 

 
§ 14 

1. Postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, 
zawierające zarzut popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego, 
doręcza się obwinionemu. Do doręczeń stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960, Nr 30, poz. 168 
ze zm.) 

2. Obwiniony ma prawo do uczestnictwa w postępowaniu 
dyscyplinarnym, po uprzednim poinformowaniu go o terminach 
posiedzeń Komisji Dyscyplinarnej. 

3. Obwiniony może ustanowić pełnomocnika. 
4. Komisja Dyscyplinarna może dopuścić dowód z: 

a) Dokumentów, 
b) Zeznań świadków, 
c) Wysłuchania stron,  
d) Opinii biegłych, 
e) Urządzeń utrwalających zapis obrazów i dźwięków, z 

uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących. 
5. Komisja Dyscyplinarna ocenia wiarygodność i moc dowodów 

według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego 
rozpatrzenia zebranych materiałów. 

6. Komisja Dyscyplinarna po przeprowadzeniu postępowania 
dyscyplinarnego orzeka postanowieniem o popełnieniu 
wykroczenia dyscyplinarnego i wymierza karę albo wydaje 
postanowienie o uniewinnieniu obwinionego. 

7. Postanowienie Komisji Dyscyplinarnej wraz z uzasadnieniem 
oraz pouczeniem o możliwości odwołania doręcza się stronom. 

8. Strona w ciągu 14 dni od doręczenia postanowienia o 
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popełnieniu wykroczenia dyscyplinarnego albo postanowienia o 
uniewinnieniu obwinionego, może wnieść odwołanie do Sądu 
Koleżeńskiego AP. 

 
§ 15 

1. Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od orzeczeń Komisji 
Dyscyplinarnej. 

2. Odwołanie powinno zawierać: 
a) Oznaczenie skarżonego orzeczenia; 
b) Zwięzłe przedstawienie zarzutów wraz z uzasadnieniem; 
c) Powołanie w razie potrzeby nowych faktów i dowodów; 
d) Wniosek o zmianę lub uchylenie zaskarżonego orzeczenia, z 

zaznaczeniem zakresu zmiany lub uchylenia 
3. Sąd Koleżeński może przeprowadzić nowe dowody lub zwrócić 

sprawę Komisji Dyscyplinarnej do ponownego rozpatrzenia. 
Komisja Dyscyplinarna jest związana zarządzeniem Sądu 
Koleżeńskiego o zwrocie do ponownego rozpatrzenia sprawy. 

4. Sąd Koleżeński dopuszcza nowe fakty i dowody w postępowaniu 
odwoławczym, chyba że strona nie zgłosiła ich w postępowaniu 
dyscyplinarnym w wyniku rażącego niedbalstwa. 

5. W postępowaniu odwoławczym udział mogą brać strony 
postępowania dyscyplinarnego. 

6. Sąd Koleżeński po rozpoznaniu sprawy wydaje postanowienie o 
utrzymaniu w mocy, zmianie lub uchyleniu zaskarżonego 
orzeczenia. 

 
§ 16 

1. Orzeczenie staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do 
niego środek odwoławczy. 

2. Dla stwierdzenia prawomocności nie jest konieczne odrębne 
postanowienie organy orzekającego. 

 
§ 17 

4. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, stronom przysługuje skarga do 
Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim 
Komitecie Olimpijskim w terminie 30 dni od doręczenia 
postanowienia przez Sąd Koleżeński. 
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ROZDZIAŁ IV 

Wykonywanie orzeczeń i zatarcie kar dyscyplinarnych 
 

§ 18 
4. Prawomocne orzeczenie dyscyplinarne podlega niezwłocznemu 

wykonaniu przez organizację sportową, której ukarany jest 
członkiem lub działaczem sportowym. 

5. Zawiadomienie o ukaraniu za naruszenie przepisów 
antydopingowych przekazuje się Komisji do Zwalczania Dopingu 
w Sporcie. 

6. Treść orzeczenia dyscyplinarnego może być podana do 
publicznej wiadomości. Decyzja w tym przedmiocie należy do 
właściwego w danej sprawie zarządu klubu sportowego, 
Dyrektora Sportowego AP lub Prezesa Aeroklubu Polskiego . 

 
§ 19 

5. Jeżeli w okresie trwania kary przewidzianej w § 8 lit. b,c i d 
ukarany zachowuje się nienagannie i przestrzega norm 
obowiązujących w sporcie, reszta kary może ulec darowaniu 
przez Sąd Koleżeński po upływie co najmniej połowy odbytej 
kary. 

6. W przypadku darowania reszty kary wyznacza się okres próbny 
na czas pozostały do odbycia reszty kary, nie mniej jednak niż 
długość kary pozostałej do odbycia. 

7. Wniosek ukaranego o darowanie reszty kary rozstrzyga organ 
drugiej instancji. Od orzeczenia I instancji służy zażalenie do 
organu odwoławczego. 

 
§ 20 

3. Z upływem 1 (jednego) roku od wykonania lub darowania kary 
następuje zatarcie ukarania. 

4. Z chwilą zatarcia ukarania, karę dyscyplinarną uważa się za 
niebyłą. 
 

ROZDZIAŁ V 
Postanowienia końcowe 
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§ 21 

4. Rejestr kar prowadzi Dyrektor Sportowy AP 
5. Prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz prawo 

interpretowania jego przepisów przysługuje Zarządowi 
Aeroklubu Polskiego. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. 
 
Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego anuluje w całości 
Regulamin Dyscyplinarny Aeroklubu Polskiego przyjęty uchwałą Nr 
52/15/XVIII/2010 z dnia 19.06.2010r. 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Sekretarzowi 
Generalnemu AP i Dyrektorowi Sportowemu AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 14.05.2011r.” 

za 6, przeciw 0, wstrzymało się 1 

14.05.2011 22/XVIII/2011 Dot.: zatwierdzenie kandydatów do wyróżnień FAI za rok 2010 

Uchwała Nr 222/22/XVIII/2011 – „Na wniosek Komisji Samolotowej 
AP oraz Działu Sportu AP – Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę 
na wystąpienie do FAI o przyznanie niżej wymienionych wyróżnień 
za rok 2010: 
- Dyplom im. Paula Tissandiera (Paul Tissandier Diplomas) -  

Ryszarda Michalskiego (Aeroklub Łódzki); 
- Dyplom dla Zespołu (Honorary Group Diploma) – dla Polskiej 

Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP). 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 14.05.2011r.”. 
 
za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Dyrektor Sportowy 
AP 

Dyrektor 
Sportowy AP 

Do 
31.05.2011 

zrealizowa
na 

14.05.2011 22/XVIII/2011 Dot.: odwołanie z funkcji po. trenera Trenera Szybowcowej Kadry 
Narodowej Juniorów Przemysława Bartczaka i powołanie 
Przemysława Piekarskiego 

Uchwała Nr 223/22/XVIII/2010 – "Zarząd Aeroklubu Polskiego na 
podstawie §1 ust. 33 Regulaminu Organizacyjnego Działalności 
Zarządu i Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego przyjmuje 
rezygnację Przemysława Bartczaka i powołuje Przemysława 

Komisja 
Szybowcowa AP 

Komisja 
Szybowcowa 

AP 

Od 
14.05.2011 

zrealizowa
na 
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Piekarskiego na stanowisko Trenera Szybowcowej Kadry Narodowej 
Juniorów jako pełniącego obowiązki.  
Zarząd Aeroklubu Polskiego dziękuje Przemysławowi Bartczakowi za 
poświęcenie czasu i trud związany z pełnieniem funkcji po Trenera 
SKNJ.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 14.05.2011r.” 

za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

14.05.2011 22/XVIII/2011 Dot.: sprzedaż trzech szybowców Jantar 2b 

Uchwała Nr  224/22/XVIII/2010 – "Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie §1 ust. 35 Regulaminu Organizacyjnego Działalności 
Zarządu i Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego, na wniosek 
Komisji Szybowcowej AP: 
1. Wyraża zgodę na sprzedaż następujących 3 szybowców Jantar 2b: 
                         1. Jantar 2B SP-3199 
                         2. Jantar 2B SP-3388 
                         3. Jantar 2B SP-3277 
2. Sprzedaż szybowców odbędzie się w oparciu o konkurs ofert; 
3. Podstawowym kryterium oceny oferty będzie uzyskanie jak 

najwyższej ceny za poszczególne szybowce; 
4. Całość uzyskanych środków zostanie przeznaczone na zakup 

nowych szybowców reprezentacyjnych wraz z niezbędnym 
wyposażeniem; 

5. Określenie szczegółowych zasad oraz wykonanie uchwały 
powierza się Sekretarzowi Generalnemu AP przy współudziale 
Przewodniczącego Komisji Szybowcowej, Trenera Szybowcowej 
Kadry Narodowej i Sławomira Panasiuka. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 14 .05.2011r.” 

za 5, przeciw 0, wstrzymało się 1 

Komisja 
Szybowcowa AP 

Sekretarz 
Generalny AP, 
przewodnicząc

y Komisji 
szybowcowej 

AP, Trener 
szybowcowej 
KN, członek 

Komisji 
Szybowcowej 
AP S.Panasiuk  

Bez 
terminu 

W trakcie 
realizacji 

 

Brak ofert 
sprzedaży 

SP-3199 – 
A.leszczyńs

ki brak 
umowy 

SP-3388 – 
A.Warszaw

ski jest 
umowa 

SP-3277 
A.Włocław

ski jest 
umowa 

14.05.2011 22/XVIII/2011 Dot.; ustanowienie zabezpieczenia spłaty do US na składnikach 
majątku AP 

Uchwała Nr 225/22/XVIII/2011 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia spłaty zobowiązań do 
Urzędu Skarbowego na następujących składnikach majątku 

Zarząd AP Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Aeroklubu Polskiego: 
1. nieruchomość w Słupsku przy ul. Kilińskiego 11 działka nr 

748 
2. szybowiec LS8 SP-3665 
3. samolot Cessna 152 

Do ustalenia szczegółowych warunków zabezpieczenia Zarząd 
Aeroklubu Polskiego upoważnia Sekretarza Generalnego Aeroklubu 
Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 14.05.2011r.”. 

za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 28 maja 2011r. (Protokół Nr 23/XVIII/2011) 

28.05.2011 23/XVIII/2011 Dot.: powołanie Pana Włodzimierza Głodka na stanowisko dyrektora 
CSS AP w Lesznie 
 

Uchwała nr 226/23/XVIII/2011 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie § 17 ust.2 pkt.12 Statutu Aeroklubu Polskiego, powołuje z 
dniem 01 czerwca 2011r. na stanowisko Dyrektora Centralnej Szkoły 
Szybowcowej Aeroklubu Polskiego Pana Włodzimierza Głodka 
wyłonionego w drodze konkursu na Dyrektora Centralnej Szkoły 
Szybowcowej Aeroklubu Polskiego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 28.05.2011r.”. 

 

za 8, przeciw 0, wstrzymało się 1 

Zarząd AP Zarząd AP Od 
01.06.2011 

zrealizowa
na 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 01 czerwca 2011r. (Protokół Nr 24/XVIII/2011) 

01.06.2011 24/XVIII/2011 Dot.: powołanie przedstawiciela Aeroklubu Polskiego do Rady 
Nadzorczej Potr Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp z o.o. 
 
Uchwała nr 227/24/XVIII/2011 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
deleguje Pana Ryszarda Michalskiego do reprezentowania Aeroklubu 
Polskiego w Radzie Nadzorczej Portu Lotniczego Łódź im. 
Władysława Reymonta Sp. z o.o. 

Prezes AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 01.06.2011r.”. 

 
za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 09 czerwca 2011r. (Protokół Nr 25/XVIII/2011) 

09.06.2011 25/XVIII/2011 
 
Dot.: dodatkowy cel dla Sekretarza Generalnego AP do realizacji w II 
kwartale 2011r. 
 
Uchwała nr 228/25/XVIII/2011 – „Na podstawie § 1 ust. 28 i 32 
Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarzadu i Prezydium 
Zarzadu Aeroklubu Polskiego – Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zatwierdza następujący dodatkowy cel do realizacji w II kwartale 
2011 roku dla Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego: 
 
W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę przez Panią Monikę 
Stan z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, kończącym się 
30 czerwca 2011 r. Zarząd Aeroklubu Polskiego zobowiązuje 
Sekretarza Generalnego AP do zorganizowaniu w terminie do końca 
czerwca 2011 r. działu księgowości zgodnie z niżej wymienionymi 
wytycznymi: 
  
1. Preferowanym sposobem działalności działu księgowości od lipca 

2011r. jest zatrudnienie biura rachunkowego, które: 

 oddeleguje 1 pracownika do obecności w BZAP w pełnym 
wymiarze godzin oraz  

 oddeleguje 1 pracownika odpowiedzialnego za księgi 
rachunkowe - nadzorującego pracę (Główny Księgowy) formalnie 
do zatrudnienia na minimalną część etatu (umowa o pracę) w AP 
w związku z rozliczeniami z MSiT. Praktycznie taka osoba będzie 
musiała przebywać w BZAP w celu nadzorowania pracy min 1-2 
dni w tygodniu. Budżet na powyżej opisaną obsługę wynosi max 
100 tys. zł netto (bez VAT) rocznie. 

 
2. Alternatywnym, awaryjnym sposobem budowy działu księgowości 

jest zatrudnienie Głównej Księgowej na ¼ - ½  etatu oraz 

Prezes AP Sekretarz 
Genmeralny AP 

Do 
30.06.2011 

zrealizowa
na 
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księgowej na 1 etat. Budżet na takie zatrudnienie łącznie wynosi 
max 100 tys. zł rocznie (łącznie z premiami i kosztami 
pracodawcy). 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 09 06.2011r.”. 

 

za 6, przeciw 1, wstrzymało się 0 

Posiedzenie Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 11 czerwca 2011r. w Warszawie (Protokół Nr 26/XVIII/2011) 

11.06.2011 26/XVIII/2011 Dot.: wniosek Zarządu AP do XXIX WZDAP w sprawie składki 
członkowskiej w części uiszczanej na rzecz AP 

Uchwała Nr 229/26/XVIII/2011 – „Na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 4 
Statutu AP – Zarząd Aeroklubu Polskiego składa wniosek do XXIX 
Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego o podjęcie 
uchwały w przedmiocie składek członkowskich od członków 
zwyczajnych i wspierających Aeroklubu Polskiego w części uiszczanej 
na rzecz AP, o treści jak niżej: 
 
Uchwała nr ... XXIX Walnego Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu 
Polskiego obradującego w dniu  25 czerwca 2011 r. w Warszawie 
w sprawie składek członkowskich w części uiszczanych na rzecz 
Aeroklubu Polskiego  
 
Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt.9 Statutu AP XXIX Walne 
Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego w przedmiocie 
ustalenia wysokości składek członkowskich od członków zwyczajnych 
i wspierających Aeroklubu Polskiego będących osobami fizycznymi 
postanawia: 
 
Zasady płatności  
1. Część składki członkowskiej uiszczanej na rzecz Aeroklubu 

Polskiego (dalej „części składki na AP”) przekazywana jest za 
pośrednictwem aeroklubów regionalnych do Aeroklubu 
Polskiego.  

2. Aeroklub regionalny jest obowiązany wpłacić do Aeroklubu 

Zarząd AP  25.06.2011 zrealizowa
na 
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Polskiego kwotę stanowiącą równowartość wysokości „części 
składki na AP” pomnożonej przez ilość członków danego 
aeroklubu regionalnego zobowiązanych do jej uiszczenia. 
Aeroklub regionalny jest obowiązany do dokonania wpłaty 
miesięcznie z dołu w terminie 10 dni od końca miesiąca, za 
który wpłata jest należna. 

3. Raz na kwartał Zarząd Aeroklubu Polskiego publikuje w 
Intranecie zestawienie kwot, o których mowa w ust. 2 powyżej, 
wpłaconych przez poszczególne aerokluby regionalne. 

4. W przypadku nie wywiązania się przez aeroklub regionalny z 
obowiązku określonego w ust. 2 powyżej, Aeroklub Polski jest 
uprawniony do wystawienia aeroklubowi regionalnemu 
wezwania do zapłaty. 

5. Brak wpłaty „części składki na AP” przez poszczególnych 
członków do ich aeroklubów regionalnych nie zwalnia tych 
aeroklubów z obowiązku określonego w ust. 2 powyżej.  

 
Wysokość części składki na AP 
1. Określa się wysokość części składki członkowskiej uiszczanej na 

rzecz Aeroklubu Polskiego na poniższych zasadach: 
a) 20 zł miesięcznie od członka zwyczajnego i wspierającego, 

który ukończył 25 lat, 
b) 10 zł miesięcznie od członka zwyczajnego i wspierającego, 

który ukończył 16 lat lecz nie ukończył 25 lat, 
c) członkowie Aeroklubu Polskiego, którzy nie ukończyli 16 

roku życia są zwolnieni z obowiązku opłacania części składki 
na AP, 

d) członkowie Honorowi oraz członkowie Klubu Seniora 
Lotnictwa są zwolnieni z obowiązku opłacania części składki 
na AP. 

2. Na potrzeby niniejszej uchwały wiek członka ustala się poprzez 
odjęcie roku, za który składki są należne, od roku urodzenia 
danego członka. 

3. Jeżeli dana osoba jest członkiem zwyczajnym w jednym 
aeroklubie i wspierającym w innym, wówczas opłaca składkę 
tylko w tym aeroklubie, w którym jest członkiem zwyczajnym. 

4. Uchyla się Uchwałę Nr 4 XXVI Walnego Zgromadzenia 
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Delegatów z zastrzeżeniem punktu 10 niniejszej uchwały. 
5. Składki członkowskie w części uiszczanej na rzecz Aeroklubu 

Polskiego za lata 2009 i 2010 pobierane są na zasadach 
wynikających odpowiednio z Uchwały nr 6 XXV Walnego 
Zgromadzenia Delegatów (składki za 2009 rok) oraz Uchwały nr 
13 XXVII Walnego Zgromadzenia Delegatów (składki za 2010 
rok). Uchylenie uchwały, o którym mowa w punkcie 9 niniejszej 
uchwały nie zwalnia z uiszczenia składek za okres od 2009 roku 
do dnia podjęcia niniejszej uchwały. 

6. Uchwała obowiązuje bezterminowo, może zostać zmieniona 
przez Uchwałę Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu 
Polskiego. 

 

za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

11.06.2011 26/XVIII/2011 Dot.: wynagrodzenie dyrektora CSS AP w Lesznie W.Głodka 

Uchwała Nr 230/26/XVIII/2011 - Zarząd AP na podstawie § 17 ust.2 
pkt.12 Statutu Aeroklubu Polskiego ustala wynagrodzenie Pana 
Włodzimierza Głodka powołanego na stanowisko Dyrektora 
Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego („Dyrektor 
CSS”) na podstawie Uchwały Nr 226/23/XVIII/2011 Zarządu AP z 
28.05.2011r., z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora CSS. 

 
§1 

 
1. Miesięczne wynagrodzenie Pana Włodzimierza Głodka 

począwszy od dnia 1 czerwca 2011 r. wyniesie 4.000 PLN 
brutto („Część Stała”)plus premia motywacyjna ustalana 
kwartalnie. Część Stała ulegnie podwyższeniu do kwoty 
4.500 PLN brutto miesięcznie od dnia 1 września 2011 r. oraz 
do kwoty 5.000 PLN brutto miesięcznie od dnia 1 grudnia 
2011 r. pod warunkiem, że Pan Włodzimierz Głodek będzie 
w tych okresach sprawował funkcję Dyrektora CSS. 

 
2. Dodatkowo Pan Włodzimierz Głodek otrzyma premię roczną 

w wysokości: 

Zatrząd AP  Od 
01.06.2011 

zrealizowa
na 
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a. 20% Wyniku Finansowego CSS za okres od 1 lipca 2011r. 
do 31 grudnia 2011 r. 

b. 15% Wyniku Finansowego CSS za okres od 1 stycznia 
2012r. do 31 grudnia 2012 r. 

c. 10% Wyniku Finansowego CSS za okres 1 stycznia 2013r. 
do 31 grudnia 2013 r. oraz kolejne roczne okresy. 

Wynik Finansowy CSS oznacza zysk netto Centralnej Szkoły 
Szybowcowej AP w Lesznie (po uwzględnieniu kosztu rezerw na 
wynagrodzenia - premie za rok obrotowy) skorygowany o: 
- amortyzację (+),  
- zysk ze zbycia środków trwałych (-), 
- sponsoring/dotacje/darowizny otrzymane w wyniku 
działalności niezależnej od Dyrektora CSS (np. w wyniku 
zabiegów władz AP lub członków Rady CSS) (-), 
- inne uzasadnione korekty (niestandardowe wydarzenia, 
operacje księgowe) (+/-). 

 
3. Część Stała wynagrodzenia za dany miesiąc będzie płatna do 

10 dnia następnego miesiąca. 
 
4. Premia motywacyjna, o której mowa w ust. 1 będzie 

ustalana kwartalnie (w ciągu 30 dni od zakończenia danego 
kwartału) przez Zarząd AP na podstawie oceny sprawowania 
funkcji przez Dyrektora CSS, w szczególności realizacji zadań 
wyznaczonych przez Zarząd AP. Maksymalna wysokość 
premii motywacyjnej wynosi 4.000 zł brutto. Premia 
motywacyjna za dany kwartał będzie płatna w ciągu 10 dni 
od jej ustalenia. 
 

5. Premia roczna, o której mowa w ust. 2. będzie ustalana 
przez Sekretarza Generalnego AP i zatwierdzana przez 
Zarząd AP w ciągu 30 dni od zakończeniu badania 
sprawozdania finansowego AP za dany rok obrotowy przez 
biegłego rewidenta. Premia roczna będzie wypłacana w 
trzech równych, miesięcznych ratach. Premia roczna będzie 
przysługiwać w przypadku pełnienia przez Pana 
Włodzimierza Głodka funkcji Dyrektora CSS w momencie 
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zatwierdzenia tej premii. 
 
6. Wynagrodzenie będzie wypłacane na rachunek bankowy 

wskazany przez Pana Włodzimierza Głodka ze środków 
Centralnej Szkoły Szybowcowej AP w Lesznie. Wypłacane 
wynagrodzenie będzie pomniejszone o należne zaliczki na 
podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku, gdy 
Aeroklub Polski będzie odpowiedzialny za odprowadzanie 
takich zaliczek. 

 
7. W przypadku odwołania Pana Włodzimierza Głodka ze 

stanowiska Dyrektora CSS otrzyma on dodatkowe 
wynagrodzenie w wysokości: 

- PLN 2.600 brutto w przypadku odwołania do 31 grudnia 2011 r. 
płatne w okresie dwóch tygodni od odwołania albo 
- PLN 4.900 brutto w przypadku odwołania po 31 grudnia 2011 r. 
płatne w okresie jednego miesiąca od odwołania albo 
- PLN 14.900 brutto w przypadku odwołania po 30 czerwca 2014 
r. płatne w trzech równych miesięcznych ratach od odwołania. 
 
8. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, nie 

będzie należne w przypadku, gdy odwołanie nastąpi z 
powodu niedopełnienia obowiązków lub nieprzewidzianego 
narażenia Aeroklubu Polskiego na straty finansowe lub gdy 
następuje na wniosek Dyrektora CSS, a także gdy następuje 
na innych warunkach uzgodnionych przez strony. 

 
9. Pan Włodzimierz Głodek będzie uprawniony do rozliczania 

kosztów wykorzystania własnego samochodu w związku z 
wykonywaniem obowiązków Dyrektora CSS w wysokości 
70% urzędowej stawki za kilometr na podstawie 
przedstawionych rozliczeń. 

 
§2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z datą obowiązywania 
od 01.06.2011r.”. 
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za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

11.06.2011 26/XVIII/2011 Dot.: zatwierdzenie umów pożyczki 

Uchwała Nr 231/26/XVIII/2011 - „Zarząd Aeroklubu Polskiego po 
zapoznaniu się z treścią Umowy pożyczki z Panem Leszkiem 
Staryszakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
STARSOFT Leszek Staryszak oraz  Panem Wiktorem Wyszywaczem, a 
także aneks do umowy pożyczki z Panem Jarosławem Dąbrowskim, 
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą PROBUD Jarosław 
Dąbrowski zatwierdza je w całości. 
Wymienione powyżej umowy pożyczki oraz aneks do umowy 
pożyczki stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 11.06.2011r.”. 

za 5, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Zarząd AP Zarząd AP Bez 
terminu 

Zrealizowa
na 

11.06.2011 26/XVIII/2011 Dot.: zgoda na organizację Samolotowych Rajdowych MŚ w 2012r. 
przez Aer.Pomorski 

Uchwała Nr 232/26/XVIII/2011 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie Regulaminu przyznawania organizacji imprez i zawodów 
sportowych w sporcie lotniczym art. 2 ust 3, wyraża zgodę na 
wystąpienie do FAI o prawo do organizacji Samolotowych Rajdowych 
Mistrzostw Świata z prawem do ich organizacji przez Aeroklub 
Pomorski w Toruniu w 2012r.   
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 11.06.2011r.”. 

za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Aer.Pomorski Aer.Pomorski  zrealizowa
na 

11.06.2011 26/XVIII/2011 Dot.: powołanie na dyrektora NZOZ GOBL-L AP WPS-L we Wrocławiu 
Pani Katarzyny Czajczyk 

Uchwała Nr 233/26/XVIII/2011 - „Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie § 17 ust.2 pkt.12 Statutu Aeroklubu Polskiego, po 
zapoznaniu się z Palnem rozwoju NZOZ GOBL-L AP WPSL w latach 
2011-2013 przedstawionym przez po. dyrektora NZOZ GOBL-L AP 
WPS-L we Wrocławiu Panią Katarzynę Czajczyk, powołuje Panią 
Katarzynę Czajczyk z dniem 11 czerwca 2011r. na stanowisko 

Pani Katarzyna 
Czajczyk 

Zarząd AP 0d 
11.06.2011 

zrealizowa
na 
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Dyrektora NZOZ Głównego Ośrodka Badań Lotniczo-Lekarskich 
Aeroklubu Polskiego Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej 
we Wrocławiu. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 11.06.2011r.”. 

za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

11.06.2011 26/XVIII/2011 Dot.: przyjęcia na członka wspierającego AP Stowarzyszenia Grupa 
Falco 

Uchwała Nr 234/26/XVIII/2011 - „Na prośbę Stowarzyszenia Grupa 
Falco – Zarząd Aeroklubu Polskiego na podstawie § 7 ust. 3 
przyjmuje Stowarzyszenie Grupa Falco z siedzibą w Toruniu przy ul. 
Grudziądzkiej 46 m.48 na członka wspierającego Aeroklubu 
Polskiego.  
Na podstawie § 8 ust. 4 pkt. 1 i 2 statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd 
Aeroklubu Polskiego zobowiązuje Stowarzyszenie Grupa Falco do 
propagowania celów statutowych Aeroklubu Polskiego oraz 
regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości 300,00 zł. 
rocznie, a także wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 11.06.2011r.”. 

za 5, przeciw 0, wstrzymało się 1 

Stowarzyszenie 
Grupa Falco 

Zarząd AP Od 
11.06.2011 

zrealizowa
na 

11.06.2011 26/XVIII/2011 Dot.: zatwierdzenie kandydatury Prezesa AP na wiceprezydenta FAI 
na kadencję 2011/2012 

Uchwała Nr 235/26/XVIII/2011 - „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zatwierdza kandydaturę Prezesa Aeroklubu Polskiego Włodzimierza 
Skalika do nominacji na Wiceprezydenta FAI na kadencję 2011/2012. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 11.06.2011r.”. 

za 5, przeciw 0, wstrzymało się 1 

Zarząd AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

11.06.2011 26/XVIII/2011 Dot.: zatwierdzenie kandydatór na delegatów do 
Międzynarodowych Komisji Specjalnościowych FAI na kadencje 
2011/2012 

Uchwała Nr 236/26/XVIII/2011 -  „Po przeprowadzonych 
uzgodnieniach z poszczególnymi Komisjami Specjalnościowymi AP 

Komisje 
Specjalnościowe AP 

Dyrektor Sportowy 
AP 

Zarząd AP 2011/2012 zrealizowa
na 
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oraz na wniosek Dyrektora Sportowego AP – Zarząd Aeroklubu 
Polskiego na podstawie § 1 ust. 34 Regulaminu Organizacyjnego 
Działalności Zarzadu i Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego oraz 
ust. I Regulaminu powoływania oraz zakresu obowiązków delegata 
Aeroklubu Polskiego do Międzynarodowej Komisji Specjalnościowej 
FAI, zatwierdza niżej wymienionych delegatów Aeroklubu Polskiego 
do Międzynarodowych Komisji Specjalnościowych FAI na okres 
kadencji od dnia 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r.: 
Międzynarodowa Komisja Balonowa (CIA):  
delegat – Jerzy Czerniawski, delegat rezerwowy – Arkadiusz Iwański 
Komisja Lotnictwa Ogólnego (GAC):  
delegat – Krzysztof Lenartowicz, delegat rezerwowy – Andrzej 
Osowski, 
Międzynarodowa Komisja Szybowcowa (IGC):  
delegat – Artur Rutkowski, delegat rezerwowy – Jacek Dankowski, 
Międzynarodowa Komisja Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego 
(CIAM): delegat – Marek Dominiak, 
Międzynarodowa Komisja Spadochronowa (IPC):  
delegat – Lidia Kosk 
Międzynarodowa Komisja Akrobacji Lotniczej (CIVA):  
delegat – Jerzy Makula, delegat rezerwowy – Stanisław 
Szczepanowski 
Międzynarodowa Komisja Mikrolotowa (CIMA):  
delegat – Jacek Kibiński, delegat rezerwowy – Wojciech Domański, 
Międzynarodowa Komisja Medyczno-Fizjologiczna (CIMP):  
delegat – Krzysztof Kowalczuk 
Międzynarodowa Komisja Wychowania Lotniczego i 
Astronautycznego (CIEA): delegat – Bogdan Wierzba 
Międzynarodowa Komisja Nawigacji i Przestrzeni Powietrznej:  
delegat – Artur Rutkowski, delegat rezerwowy – Mirosław Hołys. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 11.06.2011r.”. 

za 5, przeciw 0, wstrzymało się 1 

11.06.2011 26/XVIII/2011 Dot.: zmiany w Kalendarzu Sportowym AP na rok 2011 

Uchwała Nr 237/26/XVIII/2011 - „Na wniosek Dyrektora 
Sportowego AP, na podstawie § 1 ust. 36 Regulaminu 

Dyrektor Sportowy 
AP 

Dyrektor 
Sportowy AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu 
Aeroklubu Polskiego, Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza 
poniższe zmiany do Kalendarza Sportowego Aeroklubu Polskiego na 
rok 2011, w dyscyplinie sport lotniowy, mikrolotowy klasyczny, 
motoparalotniowy (PPG), paralotniowy i samolotowy: 
 
SPORT LOTNIOWY    

Lotniowe Mistrzostwa Świata 16-30.07.2011 Włochy Aeroklub 
Włoski 

SPORT MIKROLOTOWY 
KLASYCZNY 

   

Mikrolotowe Mistrzostwa Świata 
w konkurencjach klasycznych 

15-22.10.2011 Izrael Aeroklub 
Izraela 

Mikrolotowe Mistrzostwa Polski 
w konkurencjach klasycznych 

29.06-
03.07.2011 

Włocławe
k 

Aeroklub 
Włocławski 

SPORT MOTOPARALOTNIOWY 
(PPG) 

   

Motoparalotniowe Mistrzostwa 
Polski (PPG) Puchar Europy 

30 05- 04 .06. 
2011 

Masłów 
(Kielce) 

Aeroklub 
Kielecki 

Germany Open Nationals 22-26.06. 2011 Niemcy Aeroklub 
Niemiecki 

Czech Open Nationals 2-10 .07.2011 Czechy Aeroklub 
Czeski 

Próbne Mistrzostwa Europy w 
lataniu precyzyjnym * 

10-18.09. 2011 Francja Aeroklub 
Francuski 

Puchar Ligi Kontynentalnej 11-14.08. 2011 Polska / 
Lubin 

Grupa Falco  

SPORT PARALOTNIOWY    

Parolotniowe Mistrzostwa Polski 21-27.08.2011  Kobarida 
(Słowenia) 

Polskie Stow. 
Paralot. 

12 Paralotniowe Mistrzostwa 
Świata 

3-16.07.2011 Piedrahita 
(Hiszpania
) 

Aeroklub 
Hiszpański 

Przed Mistrzostwa Europy 31.08-
07.09.2011 

Saint 
Andre les 

Aeroklub 
Francuski 
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Alpes 
(Francja) 

SPORT SAMOLOTOWY    

31 Ogólnopolskie Zawody 
Samolotowe im. Z. Dudzika 

02.06-
05.06.2011 

Jelenia 
Góra 

Aeroklub 
Jeleniogórski 

49 Lot Południowo-Zachodniej 
Polski 

07.07-
10.07.2011 

Kraków Aeroklub 
Krakowski 

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu 
Aeroklubu Polskiego i  Dyrektorowi Sportowemu Aeroklubu 
Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 11.06.2011r.”. 

za 5, przeciw 0, wstrzymało się 1 

11.06.2011 26/XVIII/2011 Dot.: wniosek Zarządu AP do XXIX WZDAP o zatwierdzenie 
Regulaminu Dyscyplinarnego AP 

Uchwała Nr 238/26/XVIII/2011 - Na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 4 
Statutu AP – Zarząd Aeroklubu Polskiego składa wniosek do XXIX 
Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego o podjęcie 
uchwały w przedmiocie zatwierdzenia „Regulaminu Dyscyplinarnego 
Aeroklubu Polskiego”, o treści jak niżej: 
 

„Uchwała nr ….. XXIX Walnego Zgromadzenia Delegatów 
Aeroklubu Polskiego. 

 
Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 4 Statutu AP oraz  art. 9 ust. 4 
ustawy o sporcie XXIX Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu 
Polskiego zatwierdza „Regulamin Dyscyplinarny Aeroklubu 
Polskiego” o treści jak niżej: 
 

REGULAMIN DYSCYPLINARNY  
AEROKLUBU POLSKIEGO POLSKIEGO - ZWIĄZKU SPORTU 

LOTNICZEGO 
 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

 

Dyrektor Sportowy 
AP 

Zaerząd AP 25.06.2011 zrealizowa
na 
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§ 1 
1. Regulamin dyscyplinarny Aeroklubu Polskiego - Związku Sportu 

Lotniczego (zwany dalej „Regulaminem”), stosuje się do 
członków AP, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, 
komisarzy sportowych oraz działaczy sportowych i klubów 
sportowych w zakresie wykroczeń dyscyplinarnych. 

2. Aeroklub Polski - Związek Sportu Lotniczego zwany dalej AP jest 
uprawniony do sprawowania władzy dyscyplinarnej w stosunku 
do osób wymienionych w ust 1. 

 
§ 2 

Dla celów Regulaminu, pojęcia w nim użyte, mają następujące 
znaczenie: 
1) Wykroczenie dyscyplinarne – naruszenie przepisów ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010, Nr 127, poz. 857 
ze zm.), rozporządzeń Ministra właściwego ds. Kultury Fizycznej 
i Sportu, Regulaminów i Kodeksu Sportowego FAI, Statutu i 
Regulaminów AP, uchwał Zarządu AP, Regulaminów Zawodów 
Sportowych podczas zawodów zagranicznych a także przepisów 
dotyczących zakazu stosowania dopingu w sporcie; 

2) Postępowanie wyjaśniające – postępowanie prowadzone przez 
właściwe organy na zasadach określonych w Regulaminie, 
którego przedmiotem jest kwestia przedstawienia zarzutu 
popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego; 

3) Postępowanie dyscyplinarne – postępowanie prowadzone 
przeciwko obwinionemu, przez właściwe organy na zasadach 
określonych w Regulaminie, mające na celu rozstrzygnięcie 
zasadności zarzuconego wykroczenia dyscyplinarnego; 

4) Doping – w rozumieniu przepisów rozdziału 9 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010, Nr 127, poz. 857 ze zm.); 

5) Osoba podejrzana - osoba podlegająca odpowiedzialności na 
podstawie Regulaminu, wobec której toczy się postępowanie 
wyjaśniające; 

6) Obwiniony – osoba podlegająca odpowiedzialności na 
podstawie Regulaminu, której właściwy organ przedstawił 
zarzut popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego; 

7) Zawieszenie w prawach członka – kara za naruszenie 
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postanowień Statutu, polegająca na okresowym pozbawieniu 
licencji, a co za tym idzie uprawnień statutowych, możliwości 
udziału we współzawodnictwie sportowym, prowadzenia 
treningu sportowego organizowanego przez AP, oraz udziału w 
zawodach sportowych w kraju i za granicą. 

 
§ 3 

1. Komisja Dyscyplinarna, właściwa ze względu na dyscyplinę 
sportu rozpatruje w pierwszej instancji spory z zakresu 
naruszenia naruszenie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010, Nr 127, poz. 857 ze zm.), 
rozporządzeń Ministra właściwego ds. Kultury Fizycznej i 
Sportu, Regulaminów i Kodeksu Sportowego FAI, Regulaminów 
AP, uchwał Zarządu AP, Regulaminów Zawodów Sportowych 
podczas zawodów zagranicznych a także przepisów dotyczących 
zakazu stosowania dopingu w sporcie. 

2. Sąd Koleżeński w składzie 3 członków, jest właściwy jako organ 
drugiej instancji dla odwołań od orzeczeń Komisji 
Dyscyplinarnych. 

3. Sąd Koleżeński w składzie 3 członków, jest właściwy jako organ 
pierwszej instancji dla sporów dotyczących naruszeń 
postanowień Statutu AP. 

4. Organem odwoławczym od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego 
wydanych w pierwszej instancji, jest Trybunał Arbitrażowy do 
Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. 

5. W składzie organu orzekającego w sprawie nie może 
uczestniczyć osoba będąca strona w sprawie, lub powiązana ze 
stroną w sposób budzący zastrzeżenia co do obiektywizmu. 

6. Orzeczenia zapadają większością głosów. 
 

§ 4 
1. Postępowanie dyscyplinarne z urzędu zostaje zawieszone, jeżeli 

wykroczenie dyscyplinarne będące przedmiotem postępowania 
dyscyplinarnego, jest przedmiotem postępowania karnego lub 
postępowania w sprawach o wykroczenia, do momentu 
wydania prawomocnego orzeczenia przez właściwy organ. 

2. Zawieszenie postępowania dyscyplinarnego w trybie § 3 ust. 1 
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Regulaminu, skutkuje zawieszeniem biegu przedawnienia do 
czasu wydania prawomocnego orzeczenia przez właściwy 
organ. 

3. Ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego 
wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą 
organ orzekający w postępowaniu dyscyplinarnym. 

 
§ 5 

1. Zarząd Aeroklubu Polskiego może zawiesić zawodnika, trenera, 
instruktora, sędziego, komisarza sportowego lub działacza 
sportowego w ich prawach do czasu podjęcia decyzji przez 
właściwy organ dyscyplinarny. 

2. Okres zawieszenia zalicza się na poczet wykonania kary 
dyscyplinarnej. 

 
ROZDZIAŁ II 

Kary dyscyplinarne 
 

§ 6 
1. Karami dyscyplinarnymi są: 

a/ nagana, 
b/ czasowy zakaz wyjazdów zagranicznych w celach sportowych, 
c/ czasowe zawieszenie (dyskwalifikacja) w prawach zawodnika, 

trenera, instruktora, sędziego, komisarza sportowego lub 
działacza sportowego, 

d/ zakaz reprezentowania sportu polskiego na zawodach 
międzynarodowych, 

e/ dyskwalifikacja dożywotnia. 
2. Zakazy określone w ust. 1 lit. b, c i d orzeka się na okres od 3 

(trzech) miesięcy do 3 (trzech) lat. 
3. Ukarany Zawodnik, Trener, Instruktor Sportu, Sędzia, Komisarz 

Sportowy musi złożyć swoją licencję u Dyrektora Sportowego 
AP. 

4. Wykonanie kar określonych w ust. 1 lit. b, c i d może być 
warunkowo zawieszone na okres 2 (dwóch) lat. 

 
§ 7 
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W przypadku naruszenia postanowień Statutu AP, Sąd Koleżeński 
może zawiesić członka zwyczajnego Związku w prawach 
członkowskich na okres do 2 lat. 
 

§ 8 
1. Kara dyscyplinarna orzekana wobec trenera lub instruktora, 

sędziego, komisarza sportowego lub działacza sportowego 
może polegać również na zakazie pełnienia funkcji statutowych 
w organizacjach sportowych, a w szczególności może 
obejmować czasowy zakaz: 

a/ pełnienia funkcji we władzach , 
b/ pełnienia obowiązków trenera, instruktora sportu, sędziego, 

komisarza sportowego lub delegata technicznego, 
c/ sprawowania funkcji kierownika: ekip na mistrzostwa 

międzynarodowe, zgrupowań i obozów, 
d/ sprawowania funkcji organizatora i gospodarza zawodów lub 

imprez sportowych, 
e/ wykonywania innych funkcji lub czynności. 

2. Przepisy § 8 ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 
 

§ 10 
1. Karami dyscyplinarnymi za naruszenie przepisów 

antydopingowych, które regulują przepisy Komisji 
antydopingowej są: 

a/ 3-miesięczna dyskwalifikacja za pierwsze przewinienie, 
b/ 2-letnia dyskwalifikacja za drugie przewinienie, 
c/ dożywotnia dyskwalifikacja za kolejne przewinienie. 

2. W razie odmowy poddania się badaniom kontrolnym lub 
niezgłoszenia się zawodnika do kontroli antydopingowej stosuje 
się kary dyscyplinarne odpowiednio jak za stwierdzenie 
naruszenia przepisów antydopingowych. 

 
§ 11 

1. Odpowiedzialność za stosowanie dopingu ponoszą również 
trenerzy, instruktorzy sportu, działacze oraz inne osoby, którym 
udowodnione zostanie naruszenie przepisów antydopingowych. 

2. Naruszenie tych przepisów polega w szczególności na 
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dostarczaniu, dystrybucji, handlu lub podawaniu zabronionych 
środków farmakologicznych, stosowaniu metod uznanych za 
dopingowe bądź nakłanianiu do stosowania dopingu. 

3. Do osób wymienionych w § 10 ust. 1 stosuje się odpowiednio 
przepisy § 9 Regulaminu. 

4. W razie ujawnienia u zawodników małoletnich zabronionych 
środków farmakologicznych lub stosowania metod uznanych za 
dopingowe organ prowadzący postępowanie dyscyplinarne 
zawiadamia o tym prokuratora oraz rodziców małoletniego. 

 
ROZDZIAŁ III 

Postępowanie dyscyplinarne 
 

§ 12 
1. Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone przez właściwą 

Komisję Dyscyplinarną. 
2. Postępowanie dyscyplinarne jest prowadzone przez właściwą 

Komisję Dyscyplinarną jako organ pierwszej instancji i Sąd 
Koleżeński AP jako organ odwoławczy. 

3. Komisja Dyscyplinarna rozpatruje sprawy z zakresu swojej 
właściwości, dla dyscypliny, dla której została powołana. 

4. Komisję Dyscyplinarną, dla każdej dyscypliny sportów 
lotniczych, powołuje Sekretarz Generalny AP wspólnie z 
Dyrektorem Sportowym AP.  

5. Skład osobowy Komisji Dyscyplinarnych określa Dyrektor 
Sportowy AP, spośród kandydatur zgłoszonych przez właściwe 
dla danych dyscyplin sportów lotniczych komisji 
specjalnościowych. 

6. Stronami w postępowaniu wyjaśniającym są: osoba podejrzana, 
Komisja Dyscyplinarna, Dyrektor Sportowy AP oraz 
Przewodniczący właściwej komisji specjalnościowej. 

7. Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są: obwiniony, 
Komisja Dyscyplinarna, Sąd Koleżeński AP, Dyrektor Sportowy 
AP oraz Przewodniczący właściwej komisji specjalnościowej. 

 
§ 13 

1. Komisja Dyscyplinarna wszczyna postępowanie wyjaśniające na 
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wniosek Dyrektora Sportowego AP, Przewodniczącego komisji 
specjalnościowej lub z urzędu. 

2. Komisja Dyscyplinarna może wszcząć postępowanie 
wyjaśniające na wniosek każdego członka AP. 

3. Komisja Dyscyplinarna, po zapoznaniu się z materiałem sprawy, 
w tym wyjaśnieniami osoby podejrzanej, wydaje postanowienie 
o umorzeniu postępowania wyjaśniającego albo o wszczęciu 
postępowania dyscyplinarnego. 

 
§ 14 

1. Postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, 
zawierające zarzut popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego, 
doręcza się obwinionemu. Do doręczeń stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960, Nr 30, poz. 168 
ze zm.) 

2. Obwiniony ma prawo do uczestnictwa w postępowaniu 
dyscyplinarnym, po uprzednim poinformowaniu go o terminach 
posiedzeń Komisji Dyscyplinarnej. 

3. Obwiniony może ustanowić pełnomocnika. 
4. Komisja Dyscyplinarna może dopuścić dowód z: 

1. Dokumentów, 
2. Zeznań świadków, 
3. Wysłuchania stron,  
4. Opinii biegłych, 
5. Urządzeń utrwalających zapis obrazów i dźwięków, z 

uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących. 
6. Komisja Dyscyplinarna ocenia wiarygodność i moc dowodów 

według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego 
rozpatrzenia zebranych materiałów. 

7. Komisja Dyscyplinarna po przeprowadzeniu postępowania 
dyscyplinarnego orzeka postanowieniem o popełnieniu 
wykroczenia dyscyplinarnego i wymierza karę albo wydaje 
postanowienie o uniewinnieniu obwinionego. 

8. Postanowienie Komisji Dyscyplinarnej wraz z uzasadnieniem 
oraz pouczeniem o możliwości odwołania doręcza się stronom. 

9. Strona w ciągu 14 dni od doręczenia postanowienia o 
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popełnieniu wykroczenia dyscyplinarnego albo postanowienia o 
uniewinnieniu obwinionego, może wnieść odwołanie do Sądu 
Koleżeńskiego AP. 
 

§ 15 
1. Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od orzeczeń Komisji 

Dyscyplinarnej. 
2. Odwołanie powinno zawierać: 

a) Oznaczenie skarżonego orzeczenia; 
b) Zwięzłe przedstawienie zarzutów wraz z uzasadnieniem; 
c) Powołanie w razie potrzeby nowych faktów i dowodów; 
d) Wniosek o zmianę lub uchylenie zaskarżonego orzeczenia, z 

zaznaczeniem zakresu zmiany lub uchylenia 
3. Sąd Koleżeński może przeprowadzić nowe dowody lub zwrócić 

sprawę Komisji Dyscyplinarnej do ponownego rozpatrzenia. 
Komisja Dyscyplinarna jest związana zarządzeniem Sądu 
Koleżeńskiego o zwrocie do ponownego rozpatrzenia sprawy. 

4. Sąd Koleżeński dopuszcza nowe fakty i dowody w postępowaniu 
odwoławczym, chyba że strona nie zgłosiła ich w postępowaniu 
dyscyplinarnym w wyniku rażącego niedbalstwa. 

5. W postępowaniu odwoławczym udział mogą brać strony 
postępowania dyscyplinarnego. 

6. Sąd Koleżeński po rozpoznaniu sprawy wydaje postanowienie o 
utrzymaniu w mocy, zmianie lub uchyleniu zaskarżonego 
orzeczenia. 

 
§ 16 

1. Orzeczenie staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do 
niego środek odwoławczy. 

2. Dla stwierdzenia prawomocności nie jest konieczne odrębne 
postanowienie organy orzekającego. 

 
§ 17 

1. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, stronom przysługuje skarga 
do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim 
Komitecie Olimpijskim w terminie 30 dni od doręczenia 
postanowienia przez Sąd Koleżeński. 
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ROZDZIAŁ IV 
Wykonywanie orzeczeń i zatarcie kar dyscyplinarnych 

 
§ 18 

1. Prawomocne orzeczenie dyscyplinarne podlega niezwłocznemu 
wykonaniu przez organizację sportową, której ukarany jest 
członkiem lub działaczem sportowym. 

2. Zawiadomienie o ukaraniu za naruszenie przepisów 
antydopingowych przekazuje się Komisji do Zwalczania Dopingu 
w Sporcie. 

3. Treść orzeczenia dyscyplinarnego może być podana do 
publicznej wiadomości. Decyzja w tym przedmiocie należy do 
właściwego w danej sprawie zarządu klubu sportowego, 
Dyrektora Sportowego AP lub Prezesa Aeroklubu Polskiego . 

 
§ 19 

1. Jeżeli w okresie trwania kary przewidzianej w § 8 lit. b,c i d 
ukarany zachowuje się nienagannie i przestrzega norm 
obowiązujących w sporcie, reszta kary może ulec darowaniu 
przez Sąd Koleżeński po upływie co najmniej połowy odbytej 
kary. 

 
 
1. W przypadku darowania reszty kary wyznacza się okres próbny 

na czas pozostały do odbycia reszty kary, nie mniej jednak niż 
długość kary pozostałej do odbycia. 

2. Wniosek ukaranego o darowanie reszty kary rozstrzyga organ 
drugiej instancji. Od orzeczenia I instancji służy zażalenie do 
organu odwoławczego. 

 
§ 20 

1. Z upływem 1 (jednego) roku od wykonania lub darowania kary 
następuje zatarcie ukarania. 

2. Z chwilą zatarcia ukarania, karę dyscyplinarną uważa się za 
niebyłą. 
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ROZDZIAŁ V 

Postanowienia końcowe 
 

§ 21 
1. Rejestr kar prowadzi Dyrektor Sportowy AP 
2. Prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz prawo 

interpretowania jego przepisów przysługuje Zarządowi 
Aeroklubu Polskiego. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. 

za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

11.06.2011 26/XVIII/2011 Dot.: zmiany Regulaminu w spr. powoływania KN AP 

Uchwała Nr 239/26/XVIII/2011 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie §17 ust. 2 pkt. 17 Statutu AP, przyjmując argumentację 
przedstawiciela Komisji Akrobacji Lotniczej AP Pani Marty Nowickiej, 
w sprawie niemożności powołania kadry narodowej w samolotowej 
akrobacji lotniczej w klasie Advanceed ze względu na regulaminowe 
organiczenie liczebnosci Kadry Narodowej w akrobacji lotniczej do 
12 osób, wprowadza zmianę do Regulaminu w sprawie powoływania 
Kadry Narodowej AP w pkt. 4 w postaci zwiększenia liczebnosci 
Kadry Narodowej AP w akrobacji lotniczej do 22 osób. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 11.06.2011r.”. 

za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Zarząd AP Dyrektor 
Sportowy AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

11.06.2011 26/XVIII/2011 Dot.: dokooptowanie do składu Komisji Sportowej AP Pana 
Z.Bukowskiego 

Uchwała Nr 240/26/XVIII/2011 - „Na wniosek Przewodniczącego 
Komisji Sportowej AP oraz Dyrektora Sportowego AP, na podstawie 
ust. 6 Regulaminu Komisji Sportowej Aeroklubu Polskieg – Zarząd 
Aeroklubu Polskiego powołuje do składu Komisji Sportowej AP Pana 
Zbigniewa Bukowskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 11.06.2011r.” 

za 5, przeciw 0, wstrzymało się 1 

Przewodniczący 
Komisji Sportowej 

aP 

Dyrektor Sportowy 
AP 

Dyrektor 
Sportowy AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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11.06.2011 26/XVIII/2011 Dot.: kierownicy ekip na imprezy mistrzowskie w 2011r. 

Uchwała Nr 241/26/XVIII/2011 – „Na wniosek Komisji 
Specjalnościowych AP oraz Dyrektora Sportowego AP – Zarząd 
Aeroklubu Polskiego na podstawie § 1 ust. 34 Regulaminu 
Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu 
Aeroklubu Polskiego zatwierdza poniższych kierowników ekip na 
imprezy mistrzowskie w roku 2011: 
w modelarstwie lotniczym i kosmicznym: 
 Czesław Ziober, zastępca Wojciech Siódmok, Mistrzostwa 

Świata Modeli Swobodnie Latających F1A, F1B, F1C, 2-
9.05.2011, Argentyna, Embalse; 

 Krzysztof Hilbrycht, Mistrzostwa Świata Zdalnie Sterowanych 
Modeli Szybowców Wyrzucanych z Ręki dla Seniorów i Juniorów 
F3K, 3-10.07.2011, Szwecja, Arboga; 

 Norbert Suwała, Mistrzostwa Europy Modeli Swobodnie 
Latających dla Juniorów F1A, F1B, 10-17.07.2011, Słowenia, 
Sentjernej, Novo mesto; 

 Paweł Praus, Mistrzostwa Europy Modeli Latających na Uwięzi 
dla Seniorów i Juniorów F2A, F2B, F2C, F2D, 23-31.07.2011, 
Polska, Częstochowa; 

 Edward Ciapała, Mistrzostwa Europy Modeli Halowych F1D, 9-
14.08.2011, Serbia, Belgrad; 

 Wojciech Bbyrski, zastępca Wojciech Frąk, Mistrzostwa  Europy 
Modeli Szybowców Zdalnie Sterowanych do Lotów Termicznych 
dla Seniorów i Juniorów F3J, 18-27.08.2011, Słowenia, Bovec; 

 Jerzy Boniecki, Mistrzostwa Europy Modeli Kosmicznych dla 
Seniorów i Juniorów S1, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, 20-
27.08.2011, Rumunia, Buzau; 

 Wiesław Dziuba, Mistrzostwa Świata Modeli Szybowców 
Sterowanych Mechanicznie dla Seniorów i Juniorów F1E, 28.08-
3.09.2011, Serbia, Zlatibor; 

w sporcie paralotniowym: 
 Rafał Łuckoś, 12 Paralotniowe Mistrzostwa Świata, 28.06-

16.07.2011, Hiszpania, Piedrahita 
w sporcie lotniowym: 
 Dariusz Perenc, Lotniowe Mistrzostwa Świata,13.07-01.08.2011, 

Komisje 
Specjalnościowe AP 

Dyrektor Sportowy 
AP 

Komisje 
Specjalnościow

e AP 

Dyrektor 
Sportowy AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Włochy 
w sporcie samolotowym: 
 Bolesław Radomski, 8 Rajdowe Mistrzostwa Europy, 23.08-

03.09.2011, Węgry, Dunakeszi 
w akrobacji lotniczej: 
 Radosław Górzeński, Mistrzostwa świata w akrobacji 

szybowcowej Unlimited i Advanced, 25.07-06.08.2011, Polska, 
Toruń; 

 Stanisław Szczepanowski, VII mistrzostwa Europy w akrobacji 
samolotowej, 12-21.08.2011, Słowacja, Dubnica. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 11.06.2011 r.”. 

za 5, przeciw 0, wstrzymało się 1 

11.06.2011 26/XVIII/2011 Dot.: zmiana w składzie Komisji Balonowej AP 

Uchwała Nr 242/26/XVIII/2011 - Na podstawie § 17 ust.2 pkt.15 
statutu Aeroklubu Polskiego oraz Ramowego Regulaminu Komisji 
Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego ust. 2, w związku z 
rezygnacją Jerzego Borowskiego z funkcji członka ww. Komisji, na 
wniosek Komisji Balonowej AP - Zarząd Aeroklubu Polskiego 
odwołuje Jerzego Borowskiego z funkcji członka Komisji Balonowej 
AP i powołuje na wakujące miejsce Arkadiusza Wiśniewskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 11.06.2011r.”. 

za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Komisja Balonowa 
AP 

Komisja 
Balonowa AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

11.06.2011 26/XVIII/2011 Dot.: zmiany Statutu NZOZ GOBL-L AP WPS-L we Wrocławiu 

Uchwała Nr 243/26/XVIII/2011 - „Na podstawie § 10 statutu NZOZ 
Głównego Ośrodka Badań Lotniczo - Lekarskich Aeroklubu Polskiego 
WPS-L we Wrocławiu, na wniosek po. dyrektora NZOZ Głównego 
Ośrodka Badań Lotniczo - Lekarskich Aeroklubu Polskiego WPS-L we 
Wrocławiu – Zarząd Aeroklubu Polskiego wprowadza następujące 
zmiany do Statutu NZOZ Głównego Ośrodka Badań Lotniczo - 
Lekarskich Aeroklubu Polskiego WPS-L we Wrocławiu: 

1. w §4 ust. 1b ppkt.: Poradnia okluistyczna / dodaje się: 
 Poradnia okulistyczna 
 Salon optyczny 

Dyrektor NZOZ 
GOBL-L AP WPS-L 

Dyrektor NZOZ 
GOBL-L AP 

WPS-L 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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2. w §4 ust. 1b/ ppkt. Poradnia dermatologiczna/ dodaje się: 
 Poradnia dermatologiczna 
 Kosmetologia 

i przyjmuje tekst jednolity Statutu NZOZ Głównego Ośrodka Badań 
Lotniczo - Lekarskich Aeroklubu Polskiego WPS-L we Wrocławiu w 
następującym brzmieniu: 

STATUT 
Niepuliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Główny Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego 
Wojewódzka Przychodnia Sportowo – Lekarska we Wrocławiu 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§1 

 
1. Główny Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego 

Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska zwany dalej 
„GOBL-L” jest jednostką organizacyjną Aeroklubu Polskiego – 
niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej i działa na 
podstawie: 

1/ Zarządzenia Nr KO 87/52 Zarządu Głównego Ligi Lotniczej 
z dnia 23.05.1952r. 
2/ Uchwały Nr 53/13VIV/98 Zarządu Aeroklubu Polskiego z 
dnia 18 września 1998r. 
3/ Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki 
zdrowotnej /Dz.U.Nr 91 poz. 408/ 
4/ Zarządzenie Ministra Komunikacji Nr 306/ Dz. Urz. M. K. 
Nr 58 z dnia 20.12.1962r./ 
5/ Ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. /Dz. U. Nr 25 poz. 113/ 
6/ Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. – Prawo Lotnicze /Dz. U. nr 
130 poz. 1112/ 
7/ Statutu Aeroklubu Polskiego uchwalonego 2.03.2002 r. 
8/ Niniejszego Statutu zatwierdzonego przez Zarząd 
Aeroklubu Polskiego. 

2. Siedzibą GOBL-L jest Wrocław, ul. Henryka Sienkiewicza 108-110 
3. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej 
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§2 

 
GOBL-L jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i 
środków majątkowych utworzonym i utrzymywanym w celu 
udzielania świadczeń zdrowotnych przede wszystkim dla środowiska 
lotniczego zrzeszonego w Aeroklubie Polskim. 
  

Rozdział II 
Kierunki działania 

 
§3 

 
Główny Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego 
Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska jako Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej: 
 

1. Przeprowadza badania lotniczo-lekarskie i wydaje orzeczenia o 
istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
wykonywania funkcji członka personelu lotniczego zgodnie z 
Ustawą „Prawo Lotnicze” – Dz. U. Nr 130 z dnia 3 lipca 2002r., 
Aneksem nr I ICAO i wymogami JAR-FCL3 oraz 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dla Klasy Zdrowia 1,2 
i 3. 

2. Udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej. 

3. Przeprowadza badania profilaktyczne różnych grup 
pracowników w myśl Ustawy z 27 czerwca 1997r. „O służbie 
medycyny pracy”  oraz zgodnie z Konwencją nr 161 
Międzynarodowej Organizacji Pracy. 

4. Przeprowadza badania sportowo-lekarskie zgodnie z Ustawą o 
Kulturze Fizycznej /Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o 
„Kulturze fizycznej” z późniejszymi zmianami/ i 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 
18 lipca 2003r. oraz wydaje orzeczenia o istnieniu lub braku 
przeciwwskazań zdrowotnych osobom uprawiającym sport 
rekreacyjnie i wyczynowo, sprawowanie specjalistycznej opieki 
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medycznej na zawodach i zgrupowaniach sportowych. 
5. Prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i 

publicystyczną oraz Promocję Zdrowia. 
 

§4 
 

1. W skład GOBL-L wchodzą następujące poradnie i pracownie: 
 
a/ Podstawowa Opieka Zdrowotna: 

 Poradnia medycyny rodzinnej 

 Gabinet Zabiegowy 

 Punkt Szczepień 
  
b/ Specjalistyczna Opieka Zdrowotna 

 Poradnia chorób wewnętrznych 

 Poradnia kardiologiczna 

 Poradnia gastroenterologiczna z pracownią 
endoskopii przewodu pokarmowego 

 Poradnia gastrologiczna 

 Poradnia hematologiczna 

 Poradnia reumatologiczna 

 Poradnia alergologiczna 

 Poradnia diabetologiczna 

 Poradnia endokrynologiczna 

 Poradnia nefrologiczna 

 Poradnia pulmonologiczna 

 Poradnia dla dzieci zdrowych i chorych 

 Poradnia ginekologiczna 

 Poradnia otolaryngologiczna 

 Poradnia foniatryczna 

 Poradnia audiologiczna 

 Poradnia okulistyczna 
 Poradnia okulistyczna 
 Salon optyczny 

 Poradnia leczenia jaskry 

 Poradnia neurologiczna 
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 Poradnia chirurgiczna 

 Poradnia urazowo-ortopedyczna 

 Poradnia urologiczna 

 Poradnia dermatologiczna 
 Poradnia dermatologiczna 
 Kosmetologia 

 Poradnia stomatologiczna 

 Poradnia Medycyny Pracy  

 Poradnia Medycyny Sportowej 

 Poradnia leczenia bólu i ambulatoryjnej opieki 
paliatywnej 

 Poradnia chemioterapii 

 Poradnia onkologiczna 

 Poradnia Medycyny Podróży 

 Poradnia Medycyny Transportu 

 Poradnia Angiologiczna 

 Poradnia Rehabilitacyjna 

 Poradnia planowania rodziny i rozrodczości 
 Szkoła rodzenia 

 Poradnia psychiatryczna 

 Poradnia psychologiczna 

 Poradnia psychologii klinicznej 

 Poradnia leczenia uzależnień 

 Poradnia zdrowia psychicznego 

 Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia 
 

c/ Pracownie i gabinety diagnostyczne: 

 Laboratorium analityczne 

 Pracownia EKG 

 Pracownia EEG 

 Pracownia USG 

 Pracownia audiometrii tonalnej i impedancyjnej 

 Pracownia endoskopowa 

 Pracownia badań wydolnościowych 

 Pracownia  badań psychologicznych i 
psychotechnicznych 
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 Pracownia Masażu Leczniczego 

 Pracownia Fizjoterapii 

 Pracownia balneoterapii 

 Pracownia akupresury i akupunktury 
 

d/ Dział ekonomiczno – eksploatacyjny 
 

2. Szczegółową strukturę określa Zał. Nr 1 do Statutu. 
3. Zadania i organizację wewnętrzną komórek organizacyjnych, o 

których mowa w ustępie 1 ustala w regulaminie organizacyjnym 
Dyrektor GOBL-L. 

  
§5 

 
Przy wykonywaniu zadań GOBL-L może współpracować w 
granicach określonych właściwymi przepisami: 

 
1/ z zakładami opieki zdrowotnej 
2/ z placówkami naukowo – badawczymi 
3/ z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami i 
fundacjami. 
 

Rozdział III 
Zarządzanie 

 
§6 

 
Dyrektora GOBL-L powołuje i odwołuje Zarząd Aeroklubu 
Polskiego. 

 
§7 

 
Dyrektor GOBL-L: 

1/ kieruje działalnością GOBL-L i reprezentuje go na zewnątrz, 
2/ podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania GOBL-L 
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samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność, 
3/ zatrudnia pracowników i ustala dla nich zakres czynności, 
4/ zapewnia udzielenie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez 

osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach 
zawodowych oraz wymaganiach określonych we właściwych 
przepisach, 

5/ wykonuje zadania kierownicze i zarządzające przy pomocy 
Lekarza Naczelnego, Głównego Księgowego oraz komórki 
administracyjnej. 

 
Rozdział IV 

Gospodarka finansowa 
 
§8 

 
5. GOBL-L we Wrocławiu jest samo finansującym 

niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. 
6. Podstawą gospodarki GOBL-L jest plan finansowy ustalany 

przez Dyrektora na zasadach określonych w przepisach 
ustawy o rachunkowości. 

7. Świadczenia zdrowotne udzielane są odpłatnie i 
nieodpłatnie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. GOBL-L może uzyskiwać środki finansowe na mocy 
porozumień: 
a/ w formie dotacji z budżetu państwa, samorządów 
terytorialnych, stowarzyszeń i fundacji, 
b/ na podstawie umów cywilno-prawnych zawieranych z 
różnymi podmiotami, 
c/ z darowizn od osób fizycznych i prawnych. 

 
Rozdział V 

Postanowienia końcowe 
 
§9 

 
W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie 
odpowiednie postanowienia ustawy o zakładach opieki 
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zdrowotnej. 
§10 

 
Zmiana statutu może nastąpić w uzgodnieniu z Zarządem 
Aeroklubu Polskiego. 

 
§11 

 
Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez 
Zarząd Aeroklubu Polskiego i wpisania Zakładu do rejestru 
zakładów opieki zdrowotnej przez Wojewodę Dolnośląskiego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 11.06.2011r.”. 

za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

11.06.2011 26/XVIII/2011 Dot.: poparcia wniosku o wpisanie na listę Stewardów IGC FAI 
kandydatury Wojciecha Ścigały 

Uchwała Nr 244/26/XVIII/2011 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
wniosek Komisji Szybowcowej AP, udziela poparcia wniosku o 
wpisanie na listę Stewardów IGC FAI kandydatury Wojciecha Ścigały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 11.06.2011r.”. 

za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Komisja 
Szybowcowa AP 

Komisja 
Szybowcowa 

AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

11.06.2011 26/XVIII/2011 Dot.: przyjęcie Regulaminu obrad XXIX WZDAP 

Uchwała Nr 245/26/XVIII/2011 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
przyjmuje projekt Regulaminu obrad XXIX Walnego Zgromadzenia 
Delegatów Aeroklubu Polskiego, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 11.06.2011r.”. 

za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Zarząd AP Zarząd AP 25.06.2011 zrealizowa
na 

11.06.2011 26/XVIII/2011 Dot.: wniosek Zarządu AP do XXIX WZDAP o rozpatrzenie wniosków 
skierowanych do XXVIII WZDAP 

Uchwała Nr 246/26/XVIII/2011  - Na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 4 
Statutu AP – Zarząd Aeroklubu Polskiego składa wniosek do XXIX 

Zarząd AP Zarząd AP 25.06.2011 zrealizowa
na 
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Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego o 
rozpatrzenie niżej wymienionych wniosków Stałej Komisji Statutowej 
AP, aeroklubów regionalnych i członków AP skierowanych w 
statutowym terminie do XXVIII Walnego Zgromadzenia Delegatów 
Aeroklubu Polskiego: 
1. wniosek Stałej Komisji Statutowej AP 
2. wniosek Aeroklubu Włocławskiego 
3. wniosek Aeroklubu Krainy Jezior 
4. wniosek Aeroklubu Podkarpackiego – Szkoły Lotniczej 
5. wnioski członka AP Andrzeja Rydzyńskiego 
6. wnioski członka AP, delegata Aeroklubu Radomskiego Marka 

Sieńko 
7. wniosek członka AP, delegata Aeroklubu Włocławskiego 

Andrzeja Siembidy 
8. wnioski członka AP, delegata Aeroklubu Stalowowolskiego 

Edwarda Paterka 
9. wniosek członka AP, przewodniczącego Sądu Koleżenskiego AP 

Mirosława Nowickiego 
10. wniosek członka AP, delegata Aeroklubu Nowy Targ Pawła Kosa 
11. wniosek członka AP Janusza Zdulskiego 
12. wniosek członka AP Ryszarda Michalskiego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 11.06.2011r. 

za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

11.06.2011 26/XVIII/2011 Dot.: przyznanie premii dyr. CSS AP A.Cichońskiemu 

Uchwała Nr 247/26/XVIII/2011  - „Na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 12 
statutu Aeroklubu Polskiego, Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza 
premię za miesiąc maj w pełnej wysokości dla po. Dyrektora 
Centralnej Szkoły Szybowcowej AP w Lesznie Pana Andrzeja 
Cichońskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 11.06.2011r.”. 

za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Skarbnik AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 17 czerwca 2011r. (Protokół Nr 27/XVIII/2011) 
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17.06.2011 27/XVIII/2011 Dot.: przyjęcie sprawozdania finansowego Aeroklubu Polskiego za 
2010 rok 
 
Uchwała nr 248/27/XVIII/2011 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
przyjmuje sprawozdanie finansowe Aeroklubu Polskiego za 2010 rok 
składające się z: 
1. Bilansu zamykającego się sumą bilansową po stronie aktywów i 

pasywów kwotą 11 515 771,14 zł. 
2. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę w kwocie netto  - 

644 078,75 zł. 
oraz kieruje sprawozdanie do zatwierdzenia przez XXIX Walne 
Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17.06.2011r.” 

 

za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Zarząd AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 25 czerwca 2011r. (Protokół Nr 28/XVIII/2011) 

25.06.2011 28/XVIII/2011 Dot.: przyjęcie sprawozdania merytorycznego z działalności OPP AP 
za 2010r. 
 
Uchwała Nr 249/28/XVIII/2011  - „Na podstawie ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 
873 z późn. zmianami) i Statutu Aeroklubu Polskiego, Zarząd 
Aeroklubu Polskiego przyjmuje sprawozdanie merytoryczne z 
działalności OPP Aeroklubu Polskiego za 2010 rok oraz kieruje 
sprawozdanie do zatwierdzenia przez XXIX Walne Zgromadzenie 
Delegatów Aeroklubu Polskiego. 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP Aeroklubu Polskiego 
za 2010 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 25.06.2011r.”. 
 
Za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Sekretarz 
Generalny AP 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 30 czerwca 2011r. (Protokół Nr 29/XVIII/2011) 
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30.06.2011 29/XVIII/2011 Dot.: udzielenie pełnomocnictwa Panu Ryszardowi Michalskiemu na 
czas nieobecności Sekretarza Generalnego AP 
 
Uchwała Nr 250/29/XVIII/2011 - „Na podstawie § 3 ust. 3 
Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego, na 
wniosek Sekretarza Generalnego AP – Zarząd Aeroklubu Polskiego 
wyraża zgodę na udzielenie pełnomocnictwa pracownikowi Biura 
Zarządu AP Panu Ryszardowi Michalskiemi na okres od 1 lipca 2011r. 
do 21 lipca 2011r. ,tj. na czas zstępstwa Sekretarza Generalnego – 
Dyrektora Biura Zarządu AP, do: 
I. Działania w imieniu AP we wszystkich sprawach należących do 
obowiązków Sekretarza Generalnego AP, w szczególności do 
zawierania umów, zaciągania zobowiązań, wystawiania 
pełnomocnictw szczegółowych, przy czym dla ważności czynności 
prawnej konieczne jest wspólne złożenie oświadczenia woli przez 
Prezesa AP lub Wiceprezesa AP łącznie z Pełnomocnikiem. 
II. Kierowania pracą Biura Zarządu AP,  samodzielnego podpisywania 
dokumentów i pism związanych  
z bieżącą działalnością Biura Zarządu AP, również dotyczących spraw 
pracowniczych, oraz wykonywania wszelkich obowiązków Dyrektora 
Biura Zarządu AP wynikających z wewnętrznych regulaminów oraz 
uchwał Zarządu AP. 
III. Podpisywania łącznie z Głównym Księgowym Biura Zarządu AP 
dokumentów i pism w sprawach finansowych związanych z bieżącą 
działalnością Biura Zarządu AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 30.06.2011r. 
 
Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Sekretarz 
Generalny AP 

Zarząd AP 01-
21.07.2011 

zrealizowa
na 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 03 lipca 2011r. (Protokół Nr 30/XVIII/2011) 

03.07.2011 30/XVIII/2011 Dot.: zatwierdzenie zwrotu części pożyczki udzielonej Aeroklubowi 
Polskiemu przez firmę WILGA Sp. zo.o. 
 
Uchwała Nr 251/30/XVIII/2011 - „ Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zatwierdza zwrot firmie WILGA Sp. z o.o. 100.000, 00 zł z udzielonej 
Aeroklubowi Polskiemu pożyczki. 

WILGA Sp. z o.o  Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 03.07.2011r..” 
 
Za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0 

03.07.2011 30/XVIII/2011 Dot.: ustanowienie zabezpieczenia na majątku AP 
 
Uchwała Nr  252/30/XVIII/2011 - „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia na następujących 
składnikach majątku Aeroklubu Polskiego: 
1. nieruchomość w Słupsku przy ul. Kilińskiego 11 działka nr 7482. 
2. szybowiec LS8 SP-36653, 
3. samolot Cessna 152 SP-AKP 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 03.07.2011r.”. 
 
Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 1 

Prezes AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 08 lipca 2011r. (Protokół Nr 31/XVIII/2011) 

08.07.2011 31/XVIII/2011 Dot.: przyznanie premii dla Sekretarza  Generalnego AP za II kwartał 
2011 roku 

Uchwała Nr 253/31/XVIII/2011 – „Na podstawie § 1 ust. 12 
„Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium 
Zarządu AP – Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza premię dla 
Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego za II kwartał 2011 roku 
w wysokości 85%.                                            Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia - 08.07.2011r.”. 

100% premii 0 głosów 

85% premii 9 głosów 

65% premii 1 głos 

Zarząd AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

Posiedzenie Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 09 lipca 2011r. w Warszawie (Protokół Nr 32/XVIII/2011) 

09.07.2011 32/XVIII/2011 Dot.: przyjęcie rezygnacji Pawła Świerczyńskiego z funkcji członka 
Zarządu AP 

Paweł Świerczyński Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Uchwała Nr 254/32/XVIII/2011 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
przyjmuje rezygnację z funkcji członka Zarządu Aeroklubu Polskiego 
kolegi Pawła Świerczyńskiego. 
Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża serdeczne 
podziękowania Panu Pawłowi Świerczyńskiemu za dotychczasową 
pracę i zaangażowanie w trudnym dla Aeroklubu Polskiego okresie. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 09.07.2011.”. 

za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

09.07.2011 32/XVIII/2011 Dot.: skreślenie z listy członków wspierających AP 

Uchwała Nr 255/32/XVIII/2011 – „W związku z brakiem uiszczenia 
rocznej składki członkowskiej za lata 2009, 2010 i 2011 – Zarząd AP 
na podstawie § 9 pkt.4) Statutu Aeroklubu Polskiego skreśla niżej 
wymienione Stowarzyszenia i Kluby z listy członków wspierających 
Aeroklubu Polskiego: 

1. Mieleckie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych 
2. Bielskie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych 

„AEROMODELKLUB” FSM Bielsko-Biała 
3. Sekcja Modelarska przy Międzyzakładowym Klubie 

Sportowym w Alwerni 
4. Sądeckie Towarzystwo Lotnicze „ORLIK” w Nowym Sączu 
5. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „ODEK” w Mielcu 
6. Uczniowski Klub Sportowy „Kopernik” przy Ognisku Pracy 

Pozaszkolnej w Grudziądzu 
7. Stowarzyszenie Śląskiego Klubu Techniki Modelarskiej w 

Rudzie Śląskiej 
8. Grupa Kama – Eko S.A. 
9. Klub Sportowy „DEDALUS” Sp. z o.o. w Łomiankach 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia -  09.07.2011r.”. 

za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Sekretarz 
Generalny AP 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

09.07.2011 32/XVIII/2011 Dot.: rozszerzenie Kadry Narodowej w Akrobacji Lotniczej 

Uchwała Nr 256/32/XVIII/2011 - „„Na podstawie § 17 ust.2 pkt.9 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz ust. 1 „Regulaminu w sprawie 
powoływania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego – polskiego 

Komisja Akrobacji 
Lotniczej AP 

Dyrektor 
Sportowy AP 

Od 
01.07.2011 

do 
31.12.2011 

zrealizowa
na 
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związku sportowego”, na wniosek Trenera Kadry Narodowej w 
Akrobacji Samolotowej - Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza 
zmiany składu Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego – Polskiego 
Związku Sportu Lotniczego na okres od 01 lipca 2011 r. do 31 
grudnia 2011r. zatwierdzonej Uchwałą Nr 143/39/XVIII/2011 z 
18.12.2010r. w Akrobacji Lotniczej i powołuje: 
1. Piotra Szczepańskiego (Aeroklub Ziemi Lubuskiej) 
2. Bartłomieja Pyzika (Aeroklub Podkarpacki) 
3. Łukasza Świderskiego (Aeroklub Podhalański)  
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Sportowemu 
Aeroklubu Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z terminem 
obowiązywania od  01.07.2011 r.” 

za 7, przeciw 1, wstrzymało się 0 

09.07.2011 32/XVIII/2011 Dot.: powołanie Dyrektorów 17 Szyb. ME w Ostrowie WLKP. i 7 Szyb. 
MŚ w Lesznie 

Uchwała Nr 257/32/XVIII/2011 - „"Zarząd Aeroklubu Polskiego na 
podstawie § 1 ust. 28 Regulaminu Organizacyjnego Działalności 
Zarządu i Prezydium Zarządu  Aeroklubu Polskiego, na wniosek 
Komisji Szybowcowej AP, powołuje: 
1. Macieja Całkę na stanowisko Dyrektora 17 Szybowcowych 
Mistrzostw Europy w 2013 roku. 
2. Włodzimierza Głodka na stanowisko Dyrektora 7 Szybowcowych 
Mistrzostw Świata Juniorów w 2013 roku. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 09.07.2011r.” 

za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Komisja 
Szybowcowa AP 

Zatrząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

09.07.2011 32/XVIII/2011 Dot.: przyjęcie warunków CORIS Service Sp. z o.o. 

Uchwała Nr 258/32/XVIII/2011 -  „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
przyjmuje warunki firmy CORIS Service Sp. z o.o.  tj. pakiet 
zawierający dedykowane ubezpieczenie z bardzo atrakcyjną składką 
wraz z nośnikiem stanowiącym legitymację członkowską Aeroklubu 
Polskiego oraz wsparciem dla Aeroklubu Polskiego w wysokości 5% 
kwoty składki. 

Sekretarz Zarządu 
AP 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego podejmije decyzję, iż 
Aeroklub Polski rozpocznie wydawanie legitymacji członkowskiej 
Aeroklubu Polskiego członkom nie korzystającym z ubezpieczenia po 
uporządkowaniu spraw członkowskich. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 09.07.2011r.”.  

za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

09.07.2011 32/XVIII/2011 Dot.: zatwierdzenie umowy dzierżawy z WORD w Olsztynie 

Uchwała Nr 259/32/XVIII/2011 - „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zatwierdza umowę dzierżawy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu 
Drogowego – Regionalnym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego z siedzibą w Olsztynie stanowiącą załącznik do niniejszej 
Uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 09.07.2011r.”. 

za 7, przeciw 1, wstrzymało się 0 

Aeroklub 
Warmińsko-

Mazurski 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

09.07.2011 32/XVIII/2011 Dot.: cele do realizacji dla SGAP w III kwartale 2011r. 

Uchwała Nr 260/32/XVIII/2011  - „Na podstawie § 1 ust. 20 
Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium 
Zarządu Aeroklubu Polskiego – Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zatwierdza następujące cele do realizacji w III kwartale 2011 roku  
dla Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego: 
1. Dokończenie celów z drugiego kwartału 2011r. 
2. Przygotowanie wrześniowych szkoleń (VAT, Akcyza) i konferencji 

(wykorzystanie prawa lotniczego: AR + władze samorządowe)  
3. Wsparcie ZAP przy rozwoju GOBLL (m.in. analiza bieżącej sytuacji, 

sugestie zmian)  
4. Wprowadzenie usprawnień w organizacji Działu Sportu (o ile 

okaże się to możliwe: uwolnienie choćby częściowe zasobów na 
wsparcie działalności szkoleniowej AP)  

5. Wdrożenie motywacyjnego systemu wynagradzania w BZAP 
6. Wdrożenie VOIP (szacowana oszczędność to około 30 tys. zł 

rocznie) 
7. Opracowanie systemu podziału środków z MSiT pomiędzy 

komisje specjalnościowe 

Zarząd AP Sekretarz 
Generalny AP 

III kwartał 
2011 

Anulowana 

Uchwała Nr 
305/45/XVI

II/2011 

Z dn. 

12.11.2011 

http://m.in/


- 434 - 

8. Dostarczenie do ZAP stosownych oświadczeń o nakładach 
podlegających odliczeniu VAT na nieruchomościach wszystkich 
aeroklubów regionalnych, które złożyły wnioski o przekazanie 
praw majątkowych. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 09.07.2011r.”. 

za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

09.07.2011 32/XVIII/2011 Dot.: ustalenie wynagrodzenia Dyrektora NZOZ GOBL-L AP WPS-L we 
Wrocławiu Katarzyny Czajczyk 

Uchwała Nr 261/30/XVIII/2011 - W związku z powołaniem Pani 
Katarzyny Czajczyk na stanowisko Dyrektora Głównego Ośrodka 
Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego („Dyrektor GOBL-L”) 
– Zarząd AP na podstawie § 17 ust.2 pkt.12 Statutu Aeroklubu 
Polskiego ustala wynagrodzenie dla w/w. z tytułu pełnienia funkcji 
Dyrektora GOBL-L w następujący sposób. 

§1 
 

9. Łączne wynagrodzenie składa się z następujących składników: 
a. miesięcznego stałego wynagrodzenia brutto w wysokości: 

6.100,00 - PLN/m-c, 
b. kwartalnej premii zadaniowo-uznaniowej brutto w wysokości: 

do 3.000,- PLN/kw., 
c. rocznej premii motywacyjnej brutto w wysokości: 3% wartości 

rocznego zysku netto GOBL-L skorygowanego o: 
 amortyzację (+),  
 zysk ze zbycia środków trwałych (-), 
 sponsoring/dotacje/darowizny otrzymane w wyniku 

działalności niezależnej od Dyrektora GOBLL (-), 
 inne uzasadnione korekty (niestandardowe wydarzenia, 

operacje księgowe) (+/-). 

10. Część stała wynagrodzenia za dany miesiąc będzie płatna do 10 
dnia następnego miesiąca. 

11. Premia zadaniowo-uznaniowa, o której mowa w ust. 1 pkt. b. 
będzie ustalana i zatwierdzana przez Zarząd AP (w ciągu 30 dni 
od zakończenia danego kwartału) poprzez ocenę sprawowania 

Zarząd AP Dyrektor NZOZ 
GOBL-L AP 
WPS-L we 
Wrocławiu 

Od 
01.07.2011 

zrealizowa
na 
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funkcji przez Dyrektora GOBLL (w szczególności realizacji zadań 
wyznaczonych przez Zarząd AP). Premia zadaniowo-uznaniowa 
za dany kwartał będzie płatna jednorazowo w ciągu 10 dni od jej 
ustalenia. 

12. Premia roczna, o której mowa w ust. 1. pkt. c. będzie ustalana 
przez Sekretarza Generalnego AP, a następnie zatwierdzana 
przez Zarząd AP w ciągu 30 dni od zakończeniu badania 
sprawozdania finansowego AP za dany rok obrotowy przez 
biegłego rewidenta. Premia roczna będzie wypłacana w trzech 
równych, miesięcznych ratach w terminach wypłaty 
wynagrodzenia stałego. Premia roczna będzie przysługiwać w 
przypadku pełnienia funkcji Dyrektora GOBLL w momencie 
zatwierdzenia tej premii. 

13. Wynagrodzenie będzie wypłacane na rachunek bankowy 
wskazany przez Dyrektora GOBLL ze środków GOBLL. Wypłacane 
wynagrodzenie będzie pomniejszone o należne zaliczki na 
podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku, gdy 
Aeroklub Polski będzie odpowiedzialny za odprowadzanie takich 
zaliczek. 

14. W przypadku odwołania Pani Katarzyny Czajczyk z funkcji 
Dyrektora GOBLL przez Zarząd AP otrzyma ona dodatkowe 
wynagrodzenie w wysokości 19.500,- PLN. 

15. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, nie będzie 
należne w przypadku, gdy odwołanie nastąpi z powodu 
niedopełnienia obowiązków lub nieprzewidzianego narażenia 
Aeroklubu Polskiego na straty finansowe lub gdy następuje na 
wniosek Dyrektora GOBLL, a także, gdy następuje na innych 
warunkach uzgodnionych przez strony. 

16. Pani Katarzyna Czajczyk będzie uprawniona do rozliczania 
kosztów wykorzystania własnego samochodu w związku z 
wykonywaniem obowiązków Dyrektora GOBLL w wysokości 70% 
urzędowej stawki za kilometr na podstawie przedstawionych 
rozliczeń. 

§2 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia  
01.07.2011r.”. 

za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 25 lipca 2011r. (Protokół Nr 33/XVIII/2011) 

25.07.2011 33/XVIII/2011 Dot.: powołanie do Kadry Narodowej w Akrobacji Szybowcowej, w 
klasie Advanced 

Uchwała Nr 262/33/XVIII/2011 - „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.9 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz ust. 1 „Regulaminu w sprawie 
powoływania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego – polskiego 
związku sportowego”, na wniosek po. Trenera Kadry Narodowej w 
Akrobacji Szybowcowej - Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza 
zmiany składu Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego – Polskiego 
Związku Sportu Lotniczego na okres od 15 lipca 2011 r. do 31 
grudnia 2011 r. zatwierdzonej Uchwałą Nr 143/39/XVIII/2011 z 
18.12.2010r. w Akrobacji Lotniczej i powołuje: 
Tomasza Kaczmarczyka - Aeroklub Poznański,  
Piotra Kowalskiego - Aeroklub Kielecki,  
Błażeja Morawskiego - Aeroklub Podhalański,  
Jarosława Rudzińskiego - Aeroklub Stalowowolski,  
Sławomira Talowskiego - Aeroklub Krakowski,  
Przemysława Wojtczaka - Aeroklub Poznański,  
Katarzyny Żmudzińskiej - Aeroklub Poznański   
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Sportowemu 
Aeroklubu Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z terminem 
obowiązywania od  15.07.2011 r.” 

za 8,przeciw 0, wstrzymało się 1 

po. trenera KN w 
akrobacji 

szybowcowej 

Dyrektor 
Sportowy AP 

od 
15.07.11 

do 
31.12.11 

zrealizowa
na 

25.07.2011 33/XVIII/2011 Dot.: powołanie do Szybowcowej Kadry Narodowej pilota Wojciecha 
Kosa z Aeroklubu Bielsko-Bialskiego 

Uchwała Nr 263/33/XVIII/2011 - „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.9 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz ust. 1 „Regulaminu w sprawie 
powoływania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego – Polskiego 

Trener 
szybowcowej KN 

Dyrektor 
Sporotwy AP 

od 

20.07.2011 

do 
31.12.2011 

zrealizowa
na 
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Związku Sportowego”,po zapoznaniu się z wnioskiem Jacka 
Dankowskiego Trenera Szybowcowej Kadry Narodowej - Zarząd 
Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę na uzupełnienie składu 
Szybowcowej Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego – Polskiego 
Związku Sportu Lotniczego o Wojciecha Kosa - Aeroklub Bielsko-
Bialski,  na okres od 20 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku. 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Sportowemu 
Aeroklubu Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z terminem 
obowiązywania od  20.07.2011 r.” 

za 8, przeciw 0, wstrzymało się 1 

25.07.2011 33/XVIII/2011 Dot.: akceptacja umowy z firmą MARTIS na dzierżawę 400m2 działki 
pod przenośny hangar samolotowy w Łodzi w Porcie Lotniczym im. 
Wł Reymonta. 

Uchwała Nr 264/33/XVIII/2011 - „Na podstawie § 42  ust. 2 Statutu 
AP – Zarząd Aeroklubu Polskiego  akceptuje umowę dzierżawy 
działki 400m2 firmie MARTIS na terenie portu lotniczego w Łodzi im. 
Wł. Reymota.  
Umowa stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Sekretarzowi 
Generalnemu AP i Aeroklubowi Łódzkiemu. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 25 lipca 2011r." 

za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Aeroklub Łódzki Sekretarz 
Generalny AP, 

Aer.Łódzki 

Bez 
terminu 

Uchylona 
uchwała nr 
273/38/XVI

II/2011 

25.07.2011 33/XVIII/2011 Dot.: zatwierdzenie zmian w kalendarzu imprez sportowych AP na 
rok 2011. 

Uchwała Nr 265/33/XVIII/2011 - Na wniosek Dyrektora Sportowego 
AP, na podstawie paragrafu 1 ust.36 Regulaminu Organizacyjnego 
Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu – Zarząd Aeroklubu 
Polskiego zatwierdza zmiany do „Kalendarza imprez sportowych 
Aeroklubu Polskiego na rok 2011, dla dyscypliny - sport 
spadochronowy, zatwierdzonego Uchwałą Zarządu AP Nr 
142/39/XVIII/2010 z dnia  18.12.2010r. 
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia – 25.07.2011r. 

Komisja 
Spadochronowa AP 

Dyrektor 
Sportowy AP 

Terminy 
imprez 

sportowyc
h 

zrealizowa
na 
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za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 14 sierpnia 2011r. (Protokół Nr 34/XVIII/2011) 

14.08.2011 34/XVIII/2011 Dot.: wyrażenie zgody na budowę hangaru lotniczego na terenie 
lotniska Dajtki w Olsztynie 
 
Uchwała Nr 266/34/XVIII/2011 - „Na wniosek Aeroklubu 
Warmińsko-Mazurskiego, na podstawie § 42 ust. 2 Statutu 
Aeroklubu Polskiego, Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę na 
budowę, ze środków własnych AWM, hangaru lotniczego, o pow. ca 
240m2 , na nieruchomości  będącej w wieczystym użytkowaniu 
Aeroklubu Polskiego KW OL10/00014816/7, położonej w granicach 
lotniska Dajtki  tj. na części działki nr ewid. 29/2 obręb 45 w 
Olsztynie, w lokalizacji oznaczonej na załączniku graficznym do 
uchwały.                                                                                                        
Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego udziela zgody do 
dysponowania nieruchomością, będącą w wieczystym użytkowaniu 
Aeroklubu Polskiego KW OL 10/00014816/7  -  na cele budowlane, 
zgodnie z art.33 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo 
budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, poz.1623)  tj. częścią działki nr ewid. 
29/2 obręb 45 w Olsztynie, w lokalizacji oznaczonej na załączniku 
graficznym do uchwały -  pod budowę hangaru lotniczego o pow. ca 
240m2 . 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 14.08.2011r.”. 
 
Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Aeroklub 
Warmińsko-

Mazurski 

Aeroklub 
Warmińsko-

Mazurski 

Bez 
terminu 

W trakcie 
realizacji 

Zmiana 
uchwałą Nr 
333/49/XVI

II/2011  

z dnia 
28.12.2011 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 24 sierpnia 2011r. (Protokół Nr 35/XVIII/2011) 

24.08.2011 35/XVIII/2011 Dot.: wniosek o wyrażenie zgody i udzielenie pełnomocnictwa do 
ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego na części lotniska Dajtki 
w Olsztynie 

 

Uchwała Nr 267/35/XVIII/2011 - "Zarząd Aeroklubu Polskiego 
wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia hipotecznego na 

Aeroklub 
Warmińsko-

Mazurski 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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części lotniska Dajtki w Olsztynie (działka  46-1/1 ) jako 
zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy na dofinansowanie 
projektu projektu pt. „Implementacja innowacyjnych technik 
satelitarnych GNSS na lotnisku Olsztyn-Dajtki”  na rzecz Instytucji 
Zarządzającej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego 
wyraża zgodę na udzielenie pełnomocnictwa Panu Michałowi 
Szanterowi i Panu Aleksandrowi Jarmołkowiczowi do podpisania 
przedmiotowej umowy w imieniu AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 24.08.2011r.”. 
 
Za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0 

24.08.2011 35/XVIII/2011 Dot.: wniosek Klubu Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Bielsko-
Bialskiego o przyznanie odznaczeń dla członków Klubu 
 

Uchwała Nr 268/35/XVIII/2011 - „ Na podstawie § 17 ust. 2  pkt. 10  
Statutu Aeroklubu Polskiego, Zarząd Aeroklubu Polskiego na wniosek 
Aeroklubu Bielsko-Bialskiego z okazji 75 lecia lotniska w 
Aleksandrowicach przyznaje nastepujące odznaki: 
1. Odznakę  ZASŁUŻONY DZIAŁACZ LOTNICTWA SPORTOWEGO dla: 
    Leszek IGŁA 
    Tadeusz Ćwik 
    Edward Józefowicz 
2. Odznakę ZŁOTA ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA AP dla:  
    HENRYK ŚNIADKOWSKI 
    MIECZYSŁAW ŚRODA 
    BARBARA GOSTYŃSKA-BIELICKA 
    PIOTR KULAWIAK 
    MARIAN KRYWULT 
    MIECZYSŁAW HERZYK 
    LESZEK BIZOŃ 
    LUCJAN LUBAS 
3. Odznakę SREBRNA ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA AP dla: 
    JERZY CHOLEWA 
    ANNA ZIELEZIŃSKA 
    RUDOLF FOBER 

KSL Aer. Bielsko-
Bialskiego 

Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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    BARBARA ZIELEZIŃSKA 
    HALINA IGŁA 
Wykonanie uchwały Zarząd Aeroklubu Polskiego powierza 
Sekretarzowi Generalnemu Aeroklubu Polskeigo .                                                                                                                   
Wnioski z uzasadnieniami stanowią załączniki do uchwały.                                                                                                                                                                                                     
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 24.08.2011r. ” 
 
Za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 01 września 2011r. (Protokół Nr 36/XVIII/2011) 

01.09.2011 36/XVIII/2011 Dot.: powałanie pana Ryszarda Michalskiego do funkcji Sekretarza 
Generalnego Aeroklubu Polskiego 
 
Uchwała Nr 269/36/XVIII/2011 - „Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 12 
Statutu Aeroklubu Polskiego,  Zarząd Aeroklubu Polskiego powołuje 
pana Ryszarda Michalskiego do funcji Sekretarza Generalnego – 
Dyrektora Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego na okres od 1 września 
2011r. do dnia powołania nowego Sekretarza Generalnego 
Aeroklubu Polskiego wyłonionego w drodze konkursu. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 01.09.2011r. 
 
Za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Zarząd AP Zarząd AP Od 
01.09.2011 

zrealizowa
na 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 02 września 2011r. (Protokół Nr 37/XVIII/2011) 

02.09.2011 37/XVIII/2011 Dot.: ogłoszenie konkursu na stanowisko Sekretarza Generalnego AP 
 
Uchwała Nr 270/37/XVIII/2011 - „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
ogłasza konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego AP.  
Tryb przeprowadzenia konkursu opisany jest w ogłoszeniu o 
konkursie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  
Komisja Konkursowa powinna przedstawić rekomendowane 
kandydatury do dnia 28.09.2011r., spośród których Zarząd AP 
dokona wyboru Sekretarza Generalnego AP. 
Wszyscy członkowie Zarządu AP mogą brać udział w pracach Komisji 
Konkursowej. 

Zarząd AP Zarząd AP Do 
28.09.2011 

zrealizowa
na 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 02.09.2011r.” 
 
Za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0 

02.09.2011 37/XVIII/2011 Dot.: przyznanie premii Sekretarzowi Generalnemu AP Maciejowi 
Lipce za miesiąc lipiec i sierpień 2011 roku 
 
Uchwała Nr 271/37/XVIII/2011 - „Na podstawie § 1 ust. 12 
„Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium 
Zarządu AP” – Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza premię dla 
Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego za miesiąc lipiec i 
sierpień 2011 roku w wysokości 0%. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 02.09.2011r.”. 
 
Za 100% - 0 
Za 50% - 0 
Za 0% - 8 
Wstrzymał się 1 

Zarząd AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 16 września 2011r. (Protokół Nr 38/XVIII/2011) 

16.09.2011 38/XVIII/2011 Dot.: przyjęcie rezygnacji  i odwołanie z funkcji Sekretarza 
Generalnego AP pana Macieja Lipki 

 
Uchwała Nr 272/38/XVIII/2011 - "Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 12 
Statutu Aeroklubu Polskiego,  Zarząd Aeroklubu Polskiego przyjmuje 
rezygnację i odwołuje z funkcji Sekretarza Generalnego – Dyrektora 
Biura Zarządu AP  Pana Macieja Lipkę z dniem 31 sierpnia 2011r.                                                                                                                                                                                                       
Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego odwołuje wszystkie 
udzielone Panu Maciejowi Lipce pełnomocnictwa" 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 16.09.2011r. 
 
Za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Sekretarz 
Generalny AP 

Zarząd AP 31.08.2011 zrealizowa
na 

16.09.2011 38/XVIII/2011 
Dot.: przyjęcie poprawionej wersji uchwały wyrażającej zgodę na 
dzierżawę działki firmie Martis i uchylenie uchwały Nr 
264/33/XVIII/2011 

Gł. specjalista ds. 
lotniskowych 

Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Uchwała Nr 273/38/XVIII/2011 – „Na podstawie § 42 ust 2 Statutu 
AP – Zarząd Aeroklubu Polskiego na wniosek Aeroklubu Łódzkiego 
akceptuje umowę dzierżawy pomiędzy Aeroklubem Polskim, a Firmą 
MARTIS, która dotyczy nieruchomości gruntowej o pow. 400m2   
stanowiącej część działki nr 89/4, obręb P-34, położonej przy 
ul.Gen.St.Maczka w Łodzi, będącej w wieczystym użytkowaniu 
Aeroklubu Polskiego. Zarząd AP wyraża zgodę na udzielenie 
pełnomocnictwa łącznego do podpisania w imieniu Aeroklubu 
Polskiego w/w umowy przez Dyrektora i Prezesa Aeroklubu 
Łódzkiego. 
Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego uchyla uprzednio podjętą 
w tej sprawie Uchwałę Nr 264/33/XVIII/2011. 
Umowa dzierżawy stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
Wykonanie Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  - 16 września 2011r. 
 
Za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0 

H.Głowacka 

16.09.2011 38/XVIII/2011 Dot.: przyznanie wyróżnień Aeroklubu Polskiego (Złotego Medalu 
Aeroklubu, tytułu i odznaki Zasłużonego działacza Lotnictwa 
Sporotwego; złotej odznaki „Za zasługi dla Aeroklubu Polskiego” 

 
Uchwała Nr 274/38/XVIII/2011 - Na podstawie § 5 ust.2 pkt.11 i § 
17 ust.2 pkt.10 statutu Aeroklubu Polskiego oraz § 1 ust. 10 
Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium 
Zarządu Aeroklubu Polskiego, w związku obchodami 50-lecia Klubu 
Modelarskiego „Zefirek” w Muszynie w dniu 18.09.2011 roku, na 
wniosek Komitetu Obchodów 50-lecia Klubu Modelarskiego 
„Zefirek” w Muszynie - Zarząd Aeroklubu Polskiego nadaje 
następujące wyróżnienia:  
 
I. „Złoty Medal Aeroklubu”: Panu Juliuszowi Jarończykowi za 50-
letnia, ofiarna pracę na rzecz środowiska modelarskiego Aeroklubu 
Polskiego; Klubowi Modelarskiemu „Zefirek” w Muszynie za 50-
letnią pracę nad wychowaniem kolejnych pokoleń modelarzy w 
modelarstwie lotniczym i kosmicznym 

Komitet Obchodów 
50-lecia Klubu 
Modelarskiego 

Zefirek w Muszynie 

Zarząd AP 18.09.2011 zrealizowa
na 
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II. tytuł i odznakę „Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego” – Panu 
Andrzejowi Sawickiemu 
 
III. złotą odznakę „Za Zasługi dla Aeroklubu Polskiego” - Panu 
Krzysztofowi Kocot 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 16.09.2011r.”. 
 
Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Posiedzenie Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 17 września 2011r. w Warszawie (Protokół Nr 39/XVIII/2011) 

17.09.2011 39/XVIII/2011 Dot.: sprzedaż małego wyciągu narciarskiego LPVE-3 
 
Uchwała Nr 275/39/XVIII/2011 – „Na podstawie § 42 ust. 2 Statutu 
Aeroklubu Polskeigo, na wniosek Górskiej Szkoły Szybowcowej 
Aeroklubu Polskiego „ŻAR”, Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża 
zgodę na sprzedaż małego wyciągu narciarskiego LPVE-3 o długości 
120 m za kwotę 22 000,00 PLN netto. 
Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży ww. małego wyciągu 
zostaną przeznaczone na spłatę przez Górską Szkołę Szybowcową AP 
„ŻAR” zaległego wobec Aeroklubu Polskiego podatku VAT za 2009 
rok. 
Wykonanie uchwały powieża się Sekretarzowi Generalnemu AP i 
dyrektorowi Górskiej Szkoły Szybowcowej AP „ŻAR”. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17.09.2011r.” 
 
za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Dyrektor GSS AP 
ŻAR 

Dyrektor GSS 
AP ŻAR 

Sekretarz 
Generalny AP 

20.09.2011 zrealizowa
na 

17.09.2011 39/XVIII/2011 Dot.: zatwierdzenie wniosku do FAI o przyznanie organizacji 
Mistrzostw Świata w Akrobacji Samolotowej w klasie advanced w 
2012 r. Aeroklubowi Radomskiemu. 
 
Uchwała Nr 276/39/XVIII/2011 – "Na podstawie Statutu Aeroklubu 
Polskiego paragraf 5 ust. 1 pkt. 14), na wniosek Aeroklubu 
Radomskiego - Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza wniosek do 
FAI o przyznanie organizacji Mistrzostw Świata w Akrobacji 

Aeroklub Radomski Aeroklub 
Radomski 

 zrealizowa
na 
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Samolotowej w klasie advanced w 2012 r. Aeroklubowi 
Radomskiemu. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17.09.2011r.” 
 
za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0 

17.09.2011 39/XVIII/2011 Dot.: zmiana w kalendarzu imprez sportowych AP na 2011r. 
 
Uchwała Nr 277/39/XVIII/2011 – „Na wniosek Dyrektora 
Sportowego AP, na podstawie paragrafu 1 ust.36 Regulaminu 
Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu – Zarząd 
Aeroklubu Polskiego zatwierdza zmiany do „Kalendarza imprez 
sportowych Aeroklubu Polskiego na rok 2011, dla dyscypliny - sport 
mikrolotowy, zatwierdzonego Uchwałą Zarządu AP Nr 
142/39/XVIII/2010 z dnia  18.12.2010r. przez wykreślenie 
odwołanych Mistrzostwach Świata w Izraelu i dodanie Pucharu 
Świata w Villamartin - Hiszpania w terminie 12-16.10.2011r. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17.09.2011r.” 
 
za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Komisja 
Mikrolotowa AP 

Dyrektor 
Sportowy AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

17.09.2011 39/XVIII/2011 Dot.: zatwierdzenie kierownika ekipy na 20 Mistrzostwa Świata w 
Lataniu Precyzyjnym 
 
Uchwała Nr 278/39/XVIII/2011 - „Na wniosek Komisji Samolotowej 
AP oraz Dyrektora Sportowego AP – Zarząd Aeroklubu Polskiego na 
podstawie § 1 ust. 34 Regulaminu Organizacyjnego Działalności 
Zarządu i Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego zatwierdza 
Bolesława Radomskiego na kierownika ekipy na 20 Mistrzostwa 
Świata w Lataniu Precyzyjnym, organizowane w m. Brits 
(Południowa Afryka), w dniach 17-29.10.2011r. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17.09.2011r.”. 
 
za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Komisja 
Samolotowa AP 

Dyrektor 
Sportowy AP 

17-
29.10.2011 

zrealizowa
na 

17.09.2011 39/XVIII/2011 Dot.: zmiany w składzie Komisji Szybowcowej AP 
 

Komisja 
Szybowcowa AP 

Komisja 
Szybowcowa 

17.09.2011 zrealizowa
na 
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Uchwała Nr 279/39/XVIII/2011 – „Na podstawie Ramowego 
Regulaminu Komisji Specjalnościowych AP, na wniosek Komisji 
Szybowcowej AP, Zarząd Aeroklubu Polskiego przyjmuje rezygnację 
Leszka Staryszaka z członka Komisji Szybowcowej AP i jednocześnie 
powołuje do składu Komisji Szybowcowej AP dwóch nowych 
członków w osobach: 

1. Przemysława Piekarskiego 
2. Wojciecha Ścigałę 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17.09.2011r.” 
 
za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0 

AP 

17.09.2011 39/XVIII/2011 Dot.: nadanie wyróżnień AP 
 
Uchwała Nr 280/39/XVIII/2011 – „Na podstawie § 5 ust.2 pkt.11 i § 
17 ust.2 pkt.10 statutu Aeroklubu Polskiego oraz § 1 ust. 10 
Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium 
Zarządu Aeroklubu Polskiego, w związku obchodami 65-lecia 
Aeroklubu Rzeszowskiego, na wniosek Zarządu Aeroklubu 
Rzeszowskiego - Zarząd Aeroklubu Polskiego nadaje następujące 
wyróżnienia:  
 
I. tytuł i odznakę „Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego” 

następującym osobom: 
 
     - Zbigniewowi Micałowi 
     - Janowi Plaskaczowi 
     - Ireneuszowi Puchale 

 
II. odznakę „Za Zasługi dla Aeroklubu Polskiego” następującym    
    osobom: 
 
złotą: 
     - Franciszkowi Kasowskiemu 
     - Stanisławowi Orzechowi 
     - Pawłowi Międlarowi 
     - Ryszardowi Surmiakowi 

Aeroklub 
Rzeszowski 

Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Srebrną: 
     - Jerzemu Chorzempie 
     - Robertowi Nachajskiemu 
     - Arturowi Polewczakowi 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17.09.2011r.”. 
 
za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0 

17.09.2011 39/XVIII/2011 Dot.: zatwierdzenie wniosku do FAI o przyznanie organizacji 
zawodów "1 International Zielona Gora CUP" w Akrobacji 
Samolotowej im. Lecha Marchelewskiego  w klasie advanced i 
unlimited Aeroklubowi Ziemi Lubuskiej 
 
Uchwała Nr 281/39/XVIII/2011 – "Na podstawie Statutu Aeroklubu 
Polskiego paragraf 5 ust. 1 pkt. 14), na wniosek Aeroklubu Ziemi 
Lubuskiej - Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza wniosek do FAI o 
przyznanie organizacji zawodów "1 International Zielona Gora CUP" 
w Akrobacji Samolotowej im. Lecha Marchelewskiego  w klasie 
advanced i unlimited Aeroklubowi Ziemi Lubuskiej. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17.09.2011r.” 
 
za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Aeroklub Ziemi 
Lubuskiej 

Aeroklub Ziemi 
Lubuskiej 

Bez 
terminu 

zreaklizow
ana 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 02 października 2011r. (Protokół Nr 40/XVIII/2011) 

02.10.2011 40/XVIII/2011 Dot.: zmiana Kalendarza Imprez Sportowych AP na rok 2011 poprzez 
wprowadzenie do w/w kalendarza imprezy: III Międzynarodowe 
Mistrzostwa w celności lądowania, Dubaj (UAE), 29.11 - 10.12.2011 
r. 
 
Uchwała Nr 282/40/XVIII/2011 - Na wniosek Dyrektora Sportowego 
AP, na podstawie paragrafu 1 ust.36 Regulaminu Organizacyjnego 
Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu AP – Zarząd Aeroklubu 
Polskiego zatwierdza zmiany do „Kalendarza imprez sportowych 
Aeroklubu Polskiego na rok 2011, dla dyscypliny - sport 

Dyrektor Sportowy 
AP 

Dyrektor 
Sportowy AP 

29.11-
10.12.2011 

zrealizowa
na 
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spadochronowy, zatwierdzonego Uchwałą Zarządu AP Nr 
142/39/XVIII/2010 z dnia  18.12.2010r. przez dodanie III 
Międzynarodowych Mistrzostw w celności lądowania, Dubaj (UAE), 
29.11-10.12.2011r. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia -02.10.2011r. 
 
Za 6, przeciw 1, wstrzymało się 0 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 06 października 2011r. (Protokół Nr 41/XVIII/2011) 

06.10.2011 41/XVIII/2011 Dot.: przyznanie premii z tytułu pełnienia przez Pana Ryszarda 
Michalskiego w miesiącu wrześniu 2011 funkcji Sekretarza 
Generalnego AP 

 
Uchwała Nr 283/41/XVIII/2011 - Na wniosek Prezesa AP, Zarząd 
Aeroklubu Polskiego przyznaje Panu Ryszardowi Michalskiemu za 
miesiąc wrzesień premię z tutułu pełnienia funkcji Sekretarza 
Generalnego Aeroklubu Polskiego w wysokości 100 % jego 
wynagrodzenia zasadniczego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 06.10.2011r. 
 
Za 75% - 3  
Za 100% - 5 
wstrzymało się 0 

Prezes AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 12 października 2011r. (Protokół Nr 42/XVIII/2011) 

12.10.2011 42/XVIII/2011 Dot.: przyznanie Wacławowi Wieczorkowi pośmiertnie Złotego 
Medalu Aeroklubu 
 
Uchwała Nr 284/42/XVIII/2011 - „Przypinanie skrzydeł Ojczyźnie – 
to nie tylko obywatelski obowiązek, ale i powód do dumy. Tym 
większy, gdy temu chlubnemu powołaniu poświęca się całe życie, od 
marzeń o wzlocie w niebo, poprzez szkolenie lotnicze oraz 
długoletnią pracę i działalność społeczną – aż po kres swoich dni. 
Na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 10 Statutu AP – Zarząd Aeroklubu 
Polskiego pośmiertnie nadaje Wacławowi Wieczorkowi Złoty Medal 

Prezes AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Aeroklubu za szczególnie wybitne osiągnięcia sportowe. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 12.10.2011r.”. 
 
za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Posiedzenie Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 22 października 2011r. w Warszawie (Protokół Nr 43/XVIII/2011) 

22.10.2011 43/XVIII/2011 Dot.: zmiany Regulaminu Organizacyjnego BZAP 
 
Uchwała Nr 285/43/XVIII/2011 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie § 17 ust. 2 pkt. 14 Statutu Aeroklubu Polskiego, 
wprowadza następujące zmiany do Regulaminu Organizacyjnego 
Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego: 
1.     Nazwę funkcji „Sekretarz Generalny - Dyrektora Biura Zarządu 

Aeroklubu Polskiego” zastępuje się nazwą „Sekretarz Generalny - 
Dyrektor Zarządzający Aeroklubu Polskiego” 

2.     W paragrafie 3 dodaje się nowy punkt 6 o treści jak poniżej: 
 
„6. Szczegółowe zasady powoływania i odwoływania na stanowisko 
Sekretarza Generalnego -Dyrektora Zarządzającego Aeroklubu 
Polskiego określone są w Załączniku nr 5. 
Załącznik Nr 5.   
SZCZEGÓŁOWE ZASADY POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA NA 
STANOWISKO SEKRETARZA GENERALNEGO  
1. W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji przez 
osobę powołaną na stanowisko SGAP, Zarząd Aeroklubu Polskiego 
ma 14 dni na podjęcie uchwały w przedmiocie jej odwołania ze 
stanowiska SGAP. W okresie tym SGAP nadal obowiązany jest pełnić 
swoje obowiązki. 
2. W przypadku, gdy ZAP nie podejmie uchwały w przedmiocie 
odwołania SGAP w terminie określonym wyżej, przyjmuje się, iż 
rezygnacja odnosi skutek z upływem 14 dnia od dnia przekazania 
pisemnej rezygnacji do wiadomości Zarządu Aeroklubu Polskiego. 
3. SGAP obowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich 
informacji dotyczących Aeroklubu Polskiego uzyskanych w związku z 
pełnioną funkcją, których ujawnienie mogłoby narazić Aeroklub 
Polski na szkodę. Obowiązek ten trwa również po odwołaniu bądź 

Zarząd AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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rezygnacji SGAP ze stanowiska. 
4. SGAP nie może bez zgody ZAP zajmować się interesami 
konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w organizacji konkurencyjnej 
jako członek jej organu.  
5.  W przypadku dłuższej nieobecności SGAP, ZAP lub Prezydium ZAP 
może powierzyć obowiązki SGAP innej osobie, na okres nieobecności 
SGAP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 22.10.2011r.”. 
 
Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

22.10.2011 43/XVIII/2011 Dot.: powołanie Tomasza Wąsowicza do funkcji SG – Dyrektora 
Zarządzającego AP 
 
Uchwała Nr 286/43/XVIII/2011 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie § 17 ust.2 pkt.12 Statutu Aeroklubu Polskiego, powołuje z 
dniem 24 października 2011r. na stanowisko Sekretarza Generalnego 
– Dyrektora Zarządzającego Aeroklubu Polskiego Pana Tomasza 
Wąsowicza wyłonionego w drodze konkursu na to stanowisko. 
Szczegółowy zakres obowiązków oraz zasady pełnienia funkcji 
Sekretarza Generalnego AP określa Regulamin Organizacyjny Biura 
Zarządu Aeroklubu Polskiego. 
Przeprowadzono głosowanie jawne. Spośród obecnych na 
posiedzeniu Zarządu Aeroklubu Polskiego 8 członków, za przyjęciem 
tej uchwały głosowało 8, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 22.10.2011r.” 

Zarząd AP Zarząd AP Od 
24.10.2011 

zrealizowa
na 

22.10.2011 43/XVIII/2011 Dot.: odwołanie Ryszarda Michalskiego z funkcji SG – Dyrektora 
Biura Zarządu AP 

 
Uchwała Nr 287/43/XVIII/2011 - „Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie § 17 ust.2 pkt.12 Statutu Aeroklubu Polskiego, odwołuje z 
dniem 23 października 2011r. ze stanowiska Sekretarza Generalnego 
– Dyrektora Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego Pana Ryszarda 
Michalskiego.  
Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego składa na ręce Pana 

Zarząd AP Zarzad AP Od 
23.10.2011 

zrealizowa
na 
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Ryszarda Michalskiego serdeczne podziękowania za pełnienie tej 
funkcji. 
Przeprowadzono głosowanie jawne. Spośród obecnych na 
posiedzeniu Zarządu Aeroklubu Polskiego 8 członków, za przyjęciem 
tej uchwały głosowało 8, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 22.10.2011r.” 

22.10.2011 43/XVIII/2011 Dot.: wynagrodzenie SG – Dyrektora Zarządzającego AP 
 
Uchwała Nr 288/43/XVIII/2011 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie § 17 ust. 2 pkt. 12 Statutu Aeroklubu Polskiego, ustala 
wynagrodzenie Pana Tomasza Wąsowicza powołanego na 
stanowisko Sekretarza Generalnego – Dyrektora Zarządzającego 
Aeroklubu Polskiego na podstawie Uchwały Nr 286/43/XVIII/2011  
Zarządu Aeroklubu Polskiego z tytułu wykonywania obowiązków 
określonych w Regulaminie Organizacyjnym Biura Zarządu 
Aeroklubu Polskiego. Szczegółowe warunki wynagrodzenia 
określono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 22.10.2011r.” 
 
Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 
 
Załącznik Nr 1 
 
1. Miesięczne wynagrodzenie począwszy od dnia 24 października 

2011r. wyniesie PLN 9 000 brutto (część stała) plus premia 
motywacyjna w wysokości do PLN 2 000 brutto. 

2. Część stała wynagrodzenia za dany miesiąc będzie płatna do 5 
dnia następnego miesiąca. 

3. Wysokość premii motywacyjnej będzie ustalana kwartalnie przez 
Zarząd AP na podstawie oceny pracy Sekretarza Generalnego, w 
szczególności realizacji zadań wyznaczonych przez Zarząd AP. 
Premia motywacyjna za dany kwartał będzie płatna w ciągu 10 
dni od jej przyznania, nie później jednak niż do 30 dnia miesiąca 
następującego po zakończeniu tego kwartału. 

4. Dodatkowo, Panu Tomaszowi Wąsowiczowi będzie przysługiwała 
premia roczna w wysokości 10% od zysku netto Biura Zarządu AP 

Zarząd AP Zarząd AP Od 
24.10.2011 

zrealizowa
na 
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(po uwzględnieniu kosztu rezerw na wynagrodzenia, w tym 
premii dla pracowników i Sekretarza Generalnego za rok 
obrotowy) skorygowanego o: 

a.    amortyzację,  
b.    zysk ze zbycia środków trwałych,  
c.    sponsoring/dotacje/darowizny otrzymane w wyniku 

działalności niezależnej od Pana Tomasza Wąsowicza (np. 
w wyniku zabiegów Władz AP),  

d.    inne uzasadnione korekty (niestandardowe wydarzenia, 
operacje księgowe).  

Premia roczna będzie płatna w terminie 14 dni od zatwierdzenia 
przez Zarząd AP sprawozdania finansowego. 

5. Wynagrodzenie będzie wypłacane na rachunek bankowy 
wskazany przez Pana Tomasza Wąsowicza. Wypłacane 
wynagrodzenie będzie pomniejszone o należne zaliczki na PDOF 
w przypadku gdy Aeroklub Polski będzie odpowiedzialny za 
odprowadzanie takich zaliczek. 

6. W przypadku odwołania Pana Tomasza Wąsowicza ze stanowiska 
Sekretarza Generalnego otrzyma on dodatkowe wynagrodzenie 
w wysokości: 
- PLN 4 100 brutto w przypadku odwołania do 30 czerwca 2012r. 
płatne w okresie dwóch tygodni od odwołania, 
- PLN 8 100 brutto w przypadku odwołania w okresie od 30 
czerwca 2012r. do 31 grudnia 2014 r. płatne w okresie jednego 
miesiąca od odwołania, 
- PLN 16 100 brutto w przypadku odwołania po 31 grudnia 
2014r. płatne w trzech równych miesięcznych ratach od 
odwołania. 

7. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 6, nie 
będzie należne w przypadku gdy odwołanie następuje na wniosek 
Sekretarza Generalnego. 

8. Pan Tomasz Wąsowicz będzie uprawniony do rozliczania kosztów 
wykorzystania własnego samochodu w związku z wykonywaniem 
obowiązków Sekretarza Generalnego w wysokości 75% kwoty 
obliczonej według urzędowej stawki za kilometr na podstawie 
przedstawionych rozliczeń. 

9. Pan Tomasz Wąsowicz na czas pełnienia funkcji Sekretarza 
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Generalnego otrzyma telefon komórkowy oraz laptop 
wyposażony w modem telefonii komórkowej wraz z odpowiednio 
wykupionymi usługami telekomunikacyjnymi. 

22.10.2011 43/XVIII/2011 Dot.: udzielenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy części 
nieruchomości lotniska Dajtki, pomiędzy Aeroklubem Polskim a 
WORD RC BRD w Olsztynie (Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu 
Drogowego) oraz udzielenie pełnomocnictwa do podpisania umowy 
w imieniu Aeroklubu Polskiego przez Aeroklub Warmińsko – 
Mazurski.    
 
Uchwała Nr 289/43/XVIII/2011 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 

wyraża zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres 29 lat, na 

części nieruchomości położonej w granicach lotniska Dajtki 

k/Olsztyna (tj. na części działki nr: 26/3, 27/2, 28/1 obręb 45 oraz 

1/1 obręb 46, pomiędzy Aeroklubem Polskim a Wojewódzkim 

Ośrodkiem Ruchu Drogowego-Regionalnym Centrum 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie z siedzibą, przy 

ul.Towarowej 17, 10-416 Olsztyn. 

Treść umowy dzierżawy wraz z załącznikami, stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 
Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę na 
udzielenie pełnomocnictwa Aeroklubowi Warmińsko-Mazurskiemu, 
do podpisania w imieniu Aeroklubu Polskiego przedmiotowej 
umowy, zgodnie z zasadami reprezentacji, określonymi w Statucie 
Aeroklubu Polskiego. 
Jednocześnie zobowiązuje się Biuro Zarządu AP lub Prezesa AP do 
przekazania pełnomocnictwa niezwłocznie po ustaleniu przez 
Aeroklub Polski i Aeroklub Warmińsko-Mazurski podstawowych 
elementów treści porozumienia regulującego wzajemne prawa i 
obowiązki oraz zakresy odpowiedzialności związane z umową 
pomiędzy Aeroklubem Warmińsko-Mazurskim i WORD.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 22.10.2011r.”. 
 
Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Aer. Warmińsko-
Mazurski 

Zarząd AP Bez 
terminu 

W trakcie 
realizacji 
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22.10.2011 43/XVIII/2011 Dot.: odwołanie Pana Włodzimierza Głodka z funkcji 

Dyrektora Szybowcowych Mistrzostw Świata Juniorów w 2013 roku 

w  Lesznie.  

 

Uchwała Nr 290/43/XVIII/2011 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 

odwołuje Pana Włodzimierza Głodka z funkcji 

Dyrektora Szybowcowych Mistrzostw Świata Juniorów w 2013 roku 

w  Lesznie.  

Zarząd Aeroklubu Polskiego jednocześnie stoi na stanowisku, że 

powołanie nowego Dyrektora Szybowcowych Mistrzostw Świata 

Juniorów w 2013r. leży w gestii Dyrektora Centralnej Szkoły 

Szybowcowej AP w Lesznie w porozumieniu z Komisją Szybowcową 

AP. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 22.10.2011r.” 

 

Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0  

Komisja 
Szybowcowa AP 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

22.10.2011 43/XVIII/2011 Dot.: premia dla dyrektora CSS AP w Lesznie 
 
Uchwała Nr 291/43/XVIII/2011 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 

przyznaje Dyrektorowi Centralnej Szkoły Szybowcowej AP w Lesznie, 

Panu Włodzimierzowi Głodkowi, premię za okres od jego powołania 

do końca trzeciego kwartału 2011 roku. Wysokość premii ustala się 

na kwotę 5 000 zł brutto. 

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia – 22.10.2011r.”. 

Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Zarząd AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

22.10.2011 43/XVIII/2011 Dot.: cele dla Dyrektora CSS AP w Lesznie na czwarty kwartał 2011 
 
Uchwała Nr 292/43/XVIII/2011 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 

przyjmuje następujące cele dla Dyrektora Centralnej Szkoły 

Szybowcowej AP w Lesznie na czwarty kwartał 2011 roku: 

Zarząd AP Dyrektor CSS 
AP 

01.10 – 
31.12.2011 

zrealizowa
na 
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1. SZKOLENIA  

1.1. Przygotowanie i organizacja w czwartym kwartale 2011r. lub 

zaawansowane przygotowanie do realizacji w pierwszym 

kwartale 2012r. dochodowego szkolenia teoretycznego w CSS 

AP w Lesznie (np. szkolenie dla mechaników, dla instruktorów, 

szkolenie teoretyczne do licencji PPL(A) lub jakiekolwiek inne 

zgodnie z zapotrzebowaniem rynku) i/lub dużej imprezy 

integracyjnej dla pilotów. 

2. TECHNIKA  

2.1. Opracowanie i uzgodnienie z Zarządem AP oraz Radą CSS AP w 

Lesznie koncepcji działalności Działu Techniki CSS AP w 2012 

roku, w tym przygotowanie nowej oferty Działu Techniki CSS AP 

AMO i CAMO (zweryfikowany zakres świadczonych usług i 

cennik) oraz materiałów marketingowych w wersji 

elektronicznej.  

Aktualizacja i rozbudowa opisu oferty Techniki CSS AP na 

stronie CSS AP - obecna strona www w żaden sposób nie 

przedstawia i nie reklamuje usług CSS AP.  

2.2. Podpisanie umów (umowy z nowymi klientami lub renegocjacja 

aktualnych stawek), które zapewnią zwiększenie średnich 

miesięcznych przychodów CSS AP z tytułu CAMO o 2 tys. zł 

miesięcznie netto. 

3. ADMINISTRACJA  

3.1. Przygotowanie wdrożenia nowego systemu księgowego w CSS 

AP od 01 stycznia 2012 roku (preferowana księgowość przez 

zewnętrzne biuro - do dyskusji). Obecnie Zarząd AP czy Rada 

CSS AP mają ograniczone możliwości nadzoru nad księgowością 

CSS AP. 

3.2. Aktywne uczestnictwo w procesie przeniesienia zorganizowanej 

części przedsiębiorstwa do "nowego CSS AP". 

4. WYNIK FINANSOWY 

4.1. Zamknięcie roku 2011 w CSS AP zyskiem netto na poziomie nie 
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niższym niż 255 tys. zł. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 22.10.2011r.”. 

 

Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 11 listopada 2011r. (Protokół Nr 44/XVIII/2011) 

11.11.2011 44/XVIII/2011 Dot.: zmiana Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i 
Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego w zakresie zatwierdzania 
wyników głosowań korespondencyjnych 
 
Uchwała Nr 293/44/XVIII/2011 - „W paragrafie 8 Regulaminu 
Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu 
Aeroklubu Polskiego wprowadza się następujące zmiany:Zmienia się 
brzmienie punktu 3.5 na następujące: „wszyscy członkowie Zarządu 
AP są zobowiązani do niezwłocznego podpisania protokołu z 
głosowania korespondencyjnego i zbiorczej karty z oddanymi 
głosami. Za przygotowanie protokołu z głosowania i zebranie 
podpisów odpowiada pracownik Biura Zarządu AP wskazany przez 
Sekretarza Generalnego AP.”Skreśla się punkty 3.7, 3.8 oraz 3.9. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 11.11.2011r. 
 
Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Zarząd AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

Posiedzenie Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 12 listopada 2011r. w Warszawie (Protokół Nr 45/XVIII/2011) 

12.11.2011 45/XVIII/2011 Dot.: wyrażenie zgody na wystąpienie do FAI o prawo do organizacji 
XVIII Balonowych Mistrzostw Europy z prawem do ich organizacji 
przez Aeroklub Włocławski. 
 
Uchwała Nr 294/45/XVIII/2011 - „Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie Regulaminu przyznawania organizacji imprez i zawodów 
sportowych w sporcie lotniczym art. 2 ust 3, na wniosek Komisji 
Balonowej Aeroklubu Polskiego, wyraża zgodę na wystąpienie do FAI 
o prawo do organizacji XVIII Balonowych Mistrzostw Europy z 
prawem do ich organizacji przez Aeroklub Włocławski. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 12.11.2011r.”. 

Komisja Balonowa 
AP 

Aer.Włocławski Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0 

12.11.2011 45/XVIII/2011 Dot.: powołanie do funkcji p.o. Trenera Paralotniowej Kadry 
Narodowej Pana Pawła Kumorka 
 
Uchwała Nr 295/45/XVIII/2011 – Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie Regulaminu powoływania oraz zakresu obowiązków 
Trenera Kadry Narodowej w dyscyplinach sportu lotniczego ust. 1, 
na wniosek Dyrektora Sportowego AP, powołuje do funkcji p.o. 
Trenera Paralotniowej Kadry Narodowej Pana Pawła Kumorka. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 12.11.2011r. 
 
za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Komisja 
Paralotniowa AP 

Zarząd AP Od 
12.11.2011 

zrealizowa
na 

12.11.2011 45/XVIII/2011 Dot.: powierzenia organizacji Mistrzostw Świata Modeli Śmigłowców 
Zdalnie Sterowanych w Klasie F3C, F3N w 2013 roku Aeroklubowi 
Włocławskiemu 
 
Uchwała Nr 296/45/XVIII/2011 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie Regulaminu przyznawania organizacji imprez i zawodów 
sportowych w sporcie lotniczym art. 2 ust 3, na wniosek Komisji 
Modelarskiej Aeroklubu Polskiego, wyraża zgodę na powierzenie 
organizacji Mistrzostw Świata Modeli Śmigłowców Zdalnie 
Sterowanych w 2013 roku Aeroklubowi Włocławskiemu. 
Szczegóły dotyczące powierzenia organizacji Mistrzostw Świata 
Modeli Śmigłowców Zdalnie Sterowanych w 2013 roku Aeroklubowi 
Włocławskiemu zostaną określone w umowie. 
Zarząd Aeroklubu Polskiego powierza wykonanie niniejszej uchwały 
Dyrektorowi Sportowemu AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 12.11.2011r.”. 
 
za 6, przeciw 0, wstrzymało się 1 

Komisja 
Modelarska AP 

Aer.Włocławski Do końca 
2013 

W trakcie 
realizacji 

12.11.2011 45/XVIII/2011 Dot.: zatwierdzenie składu Szybowcowej Kadry Narodowej oraz 
składu Szybowcowej Kadry Narodowej Juniorów na 2012 rok. 
 

Komisja 
Szybowcowa AP 

Dyrektor 
Sportowy AP 

01.01 – 
31.12.2012 

zrealizowa
na 
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Uchwała Nr 297/45/XVIII/2011 – „Na podstawie §17 ust.2 pkt.9 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz ust. 1 Regulaminu powoływania 
Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego – polskiego związku 
sportowego, na wniosek Trenera Szybowcowej Kadry Narodowej 
Jacka Dankowskiego oraz p.o. Trenera Szybowcowej Kadry 
Narodowej Juniorów Przemysława Piekarskiego – Zarząd Aeroklubu 
Polskiego zatwierdza skład Szybowcowej Kadry Narodowej mężczyzn 
i kobiet na 2012 rok: 
 

MĘŻCZYŹNI 
 

1.  BARSZCZ Jakub Aer.Orląt w Dęblinie 

2.  BŁASZCZYK  Łukasz Aer.Ostrowski 

3.  CENTKA Janusz Aer.Leszczyński 

4.  DUDA Leszek Aer.Lubelski 

5.  FLORKOWSKI Łukasz Aer.Ostrowski 

6.  GRABOWSKI Łukasz Aer.Włocławski 

7.  HOŁYŚ Mirosław Aer.Ziemii Lubuskiej 

8.  KAWA Sebastian Aer.Bielsko-Bialski 

9.  KOŹLIK Wiktor Aer.Ostrowski 

10.  KROK  Tomasz Aer.Leszczyński 

11.  LEWCZUK Michał Aer.Warszawski 

12.  ŁUNIEWSKI Krzysztof Aer.Warmińsko-
Mazurski 

13.  MATKOWSKI Christoph Aer.Gliwicki 

14.  NIERADKA Zbigniew Aer.Częstochowski 

15.  RUBAJ Tomasz Aer.Gliwicki  

16.  SKŁODOWSKI Jędrzej niezrzeszony 

17.  STARYSZAK Karol Aer.Mielecki 

18.  ŚMIELKIEWICZ Andrzej Aer.Leszczyński 

19.  WOJCIECHOWSKI Paweł Aer.Leszczyński 

20.  WÓJCIK Łukasz Aer.Włocławski 

 
KOBIETY 

 

1. BEUTH Katarzyna Aer.Warszawski 
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2. BIEDERMANN Joanna Aer.Grudziądzki 

3. NAJFELD Marta Aer.Szczeciński 

 
oraz skład Szybowcowej Kadry Narodowej Juniorówt na 2012 rok: 
 

1.  Monika Bobula Aer.Poznański 

2.  Krzysztof Cisek Aer.Jeleniogórski 

3.  Judyta Czyż Aer.Bielsko-Bialski 

4.  Jacek Flis Aer.Ziemi Zamojskiej 

5.  Wojciech Frańczak GSS AP Żar 

6.  Jakub Jankowiak Aer.Nadwiślański 

7.  Cezary Jóźko Aer.Włocławski 

8.  Agata Kaszczuk Aer.Poznański 

9.  Dariusz Kliś GSS AP Żar 

10.  Robert Koralewski Aer.Leszczyński 

11.  Marta Marszałek Aer.Gliwicki 

12.  Marcin Osowski Aer.Warmińsko-Mazurski 

13.  Jakub Pręcikowski Aer.Elbląski 

14.  Jakub Puławski Aer.Ostrowski 

15.  Paweł Roman Aer.Gdański 

16.  Mateusz Siodłoczek Aer.ROW 

17.  Bartosz Staszak Aer.Nadwiślański 

18.  Michał Stolorz Aer.Śląski 

19.  Mateusz Szymbara Aer.Podkarpacki 

20.  Krzysztof Trzewik Aer.Warszawski 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 12.11.2011r. 

za 6, przeciw 0, wstrzymało się 1      

12.11.2011 45/XVIII/2011 Dot. zatwierdzenia Kalendarza Imprez Szybowcowych na rok 2012 
 
Uchwała Nr 298/45/XVIII/2011 – „Na wniosek Komisji Szybowcowej 
Aeroklubu Polskiego, na podstawie §1 ust. 36 Regulaminu 
Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu AP - 
Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza „Kalendarz Sportowy 
Aeroklubu Polskiego na rok 2012” dla dyscypliny sport szybowcowy. 

Komisja 
Szybowcowa AP 

Dyrektor 
Sportowy AP 

01.01 –  
31.12.2012 

zrealizowa
na 
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zawody klasa miejsce termin 

Mistrzostwa Polski  18m 
Częstocho

wa 
29.04. - 

07.05.2012 

Mistrzostwa Polski Otwarta Leszno 19. - 27.05.2012 

Mistrzostwa Polski  Klub A Grudziądz 
30.06. - 

08.07.2012 
Mistrzostwa Polski 
Kobiet Międzynarodowe 

Klub B + 
15m 

Jelenia 
Góra 

21 - 29.07.2012 

Mistrzostwa Polski 
Juniorów + Pre WJGC 

Std + Klub B CSS Leszno 01. - 12.08.2012 

Mistrzostwa Polski  
15m - 

ograniczona 
Stalowa 

Wola 
16. - 26.08.2012 

    

Eurobeskidy Cup - KZS Klub A Żar 
28.04. - 

06.05.2012 

KZS Klub B 
Częstocho

wa 
29.04. - 

07.05.2012 
KZS o Puchar Prezydenta 
m. Leszna 

Standard Leszno 19. - 27.05.2012 

KZS  Klub B Grudziądz 
30.06. - 

08.07.2012 
KZS o Puchar Rektora P. 
Rzeszowskiej 

Klub B 
Bezmiecho

wa 
30.06. - 

08.07.2012 

KZS + Pre EGC 

Klub A + 
Klub B + Std 
+ Otwarta + 

PW5 

Ostrów 
Wlkp. 

21 - 29.07.2012 

KZS Klub B 
Jelenia 
Góra 

21 - 29.07.2012 

KZS + Pre JWGC Klub A CSS Leszno 01.- 12.08.2012 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 12.11.2011r.”. 
 
za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0 

http://www.aeroklub-czestochowa.org.pl/pl/zawody-szybowcowe-2011/zaw-maj/zaw-rejestracja.html
http://www.aeroklub-czestochowa.org.pl/pl/zawody-szybowcowe-2011/zaw-maj/zaw-rejestracja.html
http://www.aeroleszno.pl/
http://lisie.pl/
http://www.aeroklub.jgora.pl/
http://www.aeroklub.jgora.pl/
http://www.jwgc2013.eu/
http://astw.vel.pl/
http://astw.vel.pl/
http://www.glidezar.com/
http://www.aeroklub-czestochowa.org.pl/pl/zawody-szybowcowe-2011/zaw-maj/zaw-rejestracja.html
http://www.aeroklub-czestochowa.org.pl/pl/zawody-szybowcowe-2011/zaw-maj/zaw-rejestracja.html
http://www.aeroleszno.pl/
http://lisie.pl/
http://aosbezmiechowa.republika.pl/
http://aosbezmiechowa.republika.pl/
http://www.egc2013.eu/
http://www.egc2013.eu/
http://www.aeroklub.jgora.pl/
http://www.aeroklub.jgora.pl/
http://www.jwgc2013.eu/
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12.11.2011 45/XVIII/2011 Dot.: sprzedaż samolotów: PZL-101A Gawron SP-CKN, PZL-104 Wilga 
35A SP-EAO, PZL-104 Wilga 35A SP-ECO, Jak 12A SP-CAG i Jak 12M 
SP-AAB, stacjonujących w Centralnej Szkole Szybowcowej AP w 
Lesznie. 
 
Uchwała Nr 299/45/XVIII/2011 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie § 17 ust. 2 pkt. 5 i § 42 ust. 2 Statutu AP, wyraża zgodę na 
sprzedaż niżej wymienionych samolotów, stacjonujących w 
Centralnej Szkole Szybowcowej AP w Lesznie: 

 PZL-101A Gawron SP-CKN, nr fabr. 107213 z silnikiem nr KDP 
501003 

 Jak12A SP-CAG, nr.fabr.30133, z silnikiem nr KA 812051 

 Jak12M SP-AAB, nr.fabr.112602, bez silnika 

 PZL-104 Wilga 35A AP-EAO, nr.fabr.59070, z silnikiem nr KA 
817508 

 PZL-104 Wilga 35A AP-ECO, nr.fabr.61137, bez silnika 
Sprzedaż samolotów odbędzie się w oparciu o zebranie najlepszych 
ofert cenowych w oparciu o ogólnodostępne ogłoszenia oraz oferty 
skierowane do wszystkich Aeroklubów Regionalnych. Jedynym 
kryterium oceny ofert będzie uzyskanie jak najwyższej ceny przy 
czym w razie uzyskania jednakowych ofert ze strony Aeroklubu 
Regionalnego i innego oferenta, pierwszeństwo w zakupie posiada 
ten Aeroklub Regionalny.  
Środki uzyskane ze sprzedaży mogą zostać przeznaczone wyłącznie 
na zakup nowego lub używanego samolotu lub samolotów 
holujących. 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Centralnej Szkoły 
Szybowcowej AP w Lesznie. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 12.11.2011r.”. 
 
za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Dyrektor CSS AP w 
Lesznie 

Dyrektor CSS 
AP w lesznie 

Bez 
terminu 

W trakcie 
realizacji 

12.11.2011 45/XVIII/2011 Dot.: anulowanie Uchwały Nr 47/15/XVIII/2010 z dnia 19.06.2010r. 
  
Uchwała Nr 300/45/XVIII/2011 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
anuluje w całości Uchwałę Nr 47/15/XVIII/2010 z dnia 19.06.2010r. 

Zarząd AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 12.11.12011r.”. 
 
za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0 

12.11.2011 45/XVIII/2011 Dot.:anulowanie uchwały Nr 95/26/XVIII/2010 z dnia 18.09.2010r. 
 
Uchwała Nr 301/45/XVIII/2011 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
anuluje w całości Uchwałę Nr 95/26/XVIII/2010 z dnia 18.09.2010r. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 12.11.2011r.”. 
 
za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Zarząd AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

12.11.2011 45/XVIII/2011 Dot.: sprzedaż samolotu depozytowego PZL-104 WILGA 35A SP-EAA 
 
Uchwała Nr 302/45/XVIII/2011 - „Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie § 17 ust. 2 pkt. 5 i § 42 ust. 2 Statutu AP oraz § 1 ust. 5 
Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium 
Zarządu Aeroklubu Polskiego, wyraża zgodę na sprzedaż samolotu 
depozytowego PZL-104 WILGA 35A SP-EAA , numer fabryczny 48031, 
rok produkcji 1968. Sprzedaż samolotu odbędzie się w oparciu o 
ogólnodostępne ogłoszenia oraz oferty skierowane do wszystkich 
Aeroklubów Regionalnych. Jedynym kryterium oceny ofert będzie 
uzyskanie jak najwyższej ceny, przy czym w razie uzyskania 
jednakowych ofert ze strony Aeroklubu Regionalnego i innego 
oferenta, pierwszeństwo w zakupie posiada ten Aeroklub 
Regionalny. 
Zarząd Aeroklubu Polskiego upoważnia Sekretarza Generalnego AP 
do określenia szczegółowych zasad sprzedaży i przedstawienia ich do 
zatwierdzenia Zarządowi AP. 
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu 
Aeroklubu Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 12.11.2011r.”  
 
(za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0) 

Zarząd AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

12.11.2011 45/XVIII/2011 Dot.: anulowanie Uchwały Nr 119/32/XVIII/2010 z dnia 06.11.2010r. 
 

Zarząd AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Uchwała Nr 303/45/XVIII/2011 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
anuluje w całości Uchwałę Nr 119/32/XVIII/2010 z dnia 06.11.2010r. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 12.11.2011r.”. 
 
(za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0) 

12.11.2011 45/XVIII/2011 Dot.: anulowanie Uchwały Nr 167/5/XVIII/2011 z dnia 05.02.2011r. 
 
Uchwała Nr 304/45/XVIII/2011 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
anuluje w całości Uchwałę Nr 167/5/XVIII/2011 z dnia 05.02.2011r. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 12.11.2011r.”. 
 
(za 7, przeciw 0, wstrzymał się 0) 

Zarząd AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

12.11.2011 45/XVIII/2011 Dot.: anulowanie Uchwały Nr 260/32/XVIII/2011 z dnia 09.07.2011r . 
 
Uchwała Nr 305/45/XVIII/2011 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego, z 
powodu zmiany na stanowisku Sekretarza Generalnego AP i 
upływem terminu realizacji zadań, anuluje w całości Uchwałę Nr 
260/32/XVIII/2011 z dnia 09.07.2011r . 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 12.11.2011r.”. 
 
(za 6 przeciw 1, wstrzymało się 0)  

Zarząd AP Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

12.11.2011 45/XVIII/2011 Dot.: zatwierdzenie Jacka Dankowskiego do funkcji kierownika ekipy 
na 32. Szybowcowe Mistrzostwa Świata w USA w 2012 roku oraz 
Szybowcowe Mistrzostwa Świata w Argentynie w 2013 roku.  
 
Uchwała Nr 306/45/XVIII/2011 – „Na wniosek Komisji Szybowcowej 
AP – Zarząd Aeroklubu Polskiego na podstawie § 1 ust. 34 
Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium 
Zarządu Aeroklubu Polskiego zatwierdza Jacka Dankowskiego do 
funkcji kierownika ekipy na 32. Szybowcowe Mistrzostwa Świata 
mające się rozegrać w USA w 2012 roku oraz Szybowcowe 
Mistrzostwa Świata mające się rozegrać w Argentynie w 2013 roku.  
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Sekretarzowi 
Generalnemu AP. 

Komisja 
Szybowcowa AP 

Sekretarz 
Generalny AP 

2012/2013 zrealizowa
na 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 12.11.2011r.”. 
 
za 6, przeciw 0, wstrzymało się 1 

12.11.2011 45/XVIII/2011 Dot.: wyrażenia przez Zarząd AP zgody na podpisanie aneksu nr 2 do 
porozumienia zawartego w dniu 10.06.2008r. pomiędzy Gminą 
Miastem Szczecin, Aeroklubem Polskim i Aeroklubem Szczecińskim. 
 
Uchwała Nr 307/45/XVIII/2011 – Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie § 42 ust. 2 Statutu AP, wyraża zgodę na podpisanie 
aneksu nr 2 do porozumienia zawartego w dniu 10 czerwca 2008r. w 
Szczecinie pomiędzy Gmina Miastem Szczecin, Aeroklubem Polskim i 
Aeroklubem Szczecińskim. 
Aneks nr 2 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 12.11.2011r.”. 
 
za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Prezes AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 08 grudnia 2011r. (Protokół Nr 46/XVIII/2011) 

08.12.2011 46/XVIII/2011 Dot.: zakup sprzętu na potrzeby Szybowcowej Kadry Narodowej AP z 
wykorzystaniem dofinansowania z MSiT 

 
Uchwała Nr 308/46/XVIII/2011 – „W związku ze zwiększeniem 
kwoty dotacji celowej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w 
ramach realizacji zadania publicznego ”Przygotowania do Mistrzostw 
Świata i Europy w sportach nieolimpijskich” z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu sprzętu dla Kadry Narodowej Aeroklubu 
Polskiego, Zarząd Aeroklubu Polskiego, na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 
5 Statutu AP, postanawia dofinansowanie w wysokości 160 tys. zł. 
przeznaczyć na zakup szybowca klasy standard wraz z 
oprzyrządowaniem na potrzeby Szybowcowej Kadry Narodowej. 
Zakup szybowca odbędzie się w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na zakup używanego lub nowego szybowca klasy 
standard FAI wg. specyfikacji stanowiącej załącznik do niniejszej 
uchwały. 

Sekretarz 
Generalny AP 

Sekretarz 
Generalny AP 

Do 
31.12.2011 

zrealizowa
na 
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Wykonanie uchwały Zarząd Aeroklubu Polskiego powierza 
Sekretarzowi Generalnemu AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 08.12.2011r. 
 
Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Posiedzenie Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 10 grudzień 2011r. w Warszawie (Protokół Nr 47/XVIII/2011) 

10.12.2011 47/XVIII/2011 Dot.: zatwierdzenie składu KN w dyscyplinach sportu lotniczego: 
akrobacja lotnicza, sport lotniowy, sport modelarstwo lotnicze i 
kosmiczne na okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.  
 
Uchwała Nr 309/47/XVIII/2011 – „Na podstawie §17 ust.2 pkt.9 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz ust. 1 Regulaminu powoływania 
Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego – polskiego związku 
sportowego, na wniosek trenerów Kadry Narodowej - Zarząd 
Aeroklubu Polskiego zatwierdza skład Kadry Narodowej w 
dyscyplinach sportu lotniczego: akrobacja lotnicza, sport lotniowy, 
sport modelarstwo lotnicze i kosmiczne na okres od 01 stycznia do 
31 grudnia 2012 roku.  
Skład Kadry Narodowej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 10.12.2011r.”. 
 
(za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0)   

Trenerzy KN Sekretarz 
Generalny AP 

Dyrektor 
Sportowy AP 

01.01.- 
31.12.2012 

zrealizowa
na 

10.12.2011 47/XVIII/2011 Dot.: zatwierdzenie składu KN w dyscyplinach sportu lotniczego: 
sport balonowy, sport paralotniowy, sport motoparalotniowy (PPG) 
20 os., sport spadochronowy, sport mikrolotowy 11 os. na okres od 
01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku 
 
Uchwała Nr 310/47/XVIII/2011 – „Na podstawie §17 ust.2 pkt.9 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz ust. 1 Regulaminu powoływania 
Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego – polskiego związku 
sportowego, na wniosek trenerów Kadry Narodowej - Zarząd 
Aeroklubu Polskiego zatwierdza skład Kadry Narodowej w 
dyscyplinach sportu lotniczego: sport balonowy, sport paralotniowy, 
sport motoparalotniowy (PPG) 20 os., sport spadochronowy, sport 

Trenerzy KN Sekretarz 
Generalny AP 

Dyrektor 
Sportowy AP 

01.01.- 
31.12.2012 

Zrealizowa
na 
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mikrolotowy 11 os. na okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku 
pod warunkiem uzupełnienia braków formalnych przez członków 
Kadry Narodowej w terminie do 20 stycznia 2012r. 
Skład Kadry Narodowej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 10.12.2011r.”. 
 
(za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0) 

10.12.2011 47/XVIII/2011 Dot.: zatwierdzenie składu Samolotowej KN na okres od 01 stycznia 
do 31 grudnia 2012 roku.  
 
Uchwała Nr 311/47/XVIII/2011 – „Na podstawie §17 ust.2 pkt.9 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz ust. 1 Regulaminu powoływania 
Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego – polskiego związku 
sportowego, na wniosek Komisji Samolotowej AP - Zarząd Aeroklubu 
Polskiego zatwierdza 21 osobowy (12 seniorów i 9 juniorów) skład 
Kadry Narodowej w dyscyplinie sportu lotniczego sport samolotowy  
na okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.  
Skład Samolotowej Kadry Narodowej stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 10.12.2011r.”. 
 
(za 7, przeciw 0, wstrzymało się 1) 

Komisja 
Samolotowa AP 

Sekretarz 
Generalny AP 

Dyrektor 
Sportowy AP 

01.01.- 
31.12.2012 

zrealizowa
na 

10.12.2011 47/XVIII/2011 Dot.: zatwierdzenie Kalendarza imprez sportowych na kor 2012 
 
Uchwała Nr 312/47/XVIII/2011 – „Na wniosek Dyrektora 
Sportowego Aeroklubu Polskiego, na podstawie §1 ust. 36 
Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium 
Zarządu AP - Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza „Kalendarz 
imprez sportowych Aeroklubu Polskiego na rok 2012” dla dyscyplin: 
akrobacja lotnicza, sport balonowy, sport lotniowy, sport 
mikrolotowy klasyczny, sport paralotniowy, sport motoparalotniowy 
(PPG), sport spadochronowy, sport samolotowy oraz „Kalendarz 
imprez sportowych Aeroklubu Polskiego w modelarstwie lotniczym i 
kosmicznym na rok 2012”. 
Ww. „Kalendarz imprez sportowych Aeroklubu Polskiego na rok 

Komisje 
Specjalnościowe AP 

Sekretarz 
Generalny AP 

Dyrektor 
Sportowy AP 

01.01.- 
31.12.2012 

zrealizowa
na 
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2012” i „Kalendarz imprez sportowych Aeroklubu Polskiego w 
modelarstwie lotniczym i kosmicznym na rok 2012” są integralną 
częścią niniejszej uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 10.12.2011r.”. 
 
za 8, przeciw 0 wstrzymało się 0 

10.12.2011 47/XVIII/2011 Dot.: przyjęcie WSK „Wawel” na członka wspierającego AP 
 
Uchwała Nr 313/47/XVIII/2011 – „Na prośbę Wojskowego Klubu 
Sportowego "Wawel" – Zarząd Aeroklubu Polskiego na podstawie § 
7 ust. 3 Statutu AP przyjmuje Wojskowy Klub Sportowy "Wawel" z 
siedzibą w Krakowie przy ul. Podchorążych 3 na członka 
wspierającego Aeroklubu Polskiego.  
Na podstawie § 8 ust. 4 pkt. 1 i 2 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd 
Aeroklubu Polskiego zobowiązuje Wojskowy Klub Sportowy "Wawel" 
do propagowania celów statutowych Aeroklubu Polskiego oraz 
regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości 300,00 zł. 
rocznie, a także wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia -10.12.2011r.”. 
 
za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

WSK „WAWEL” Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

10.12.2011 47/XVIII/2011 Dot.: zmiana Polityki rachunkowości Aeroklubu Polskiego 
 
Uchwała Nr 314/47/XVIII/2011 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
wprowadza zmianę „Polityki rachunkowości Aeroklubu Polskiego” 
zatwierdzonej Uchwałą Zarządu AP Nr 199/16/XVIII/2011 z dnia 
09.04.2011r., polegającą na zastąpieniu dotychczasowego zapisu 
treścią: „• likwidacja - datę zatwierdzenia protokołu likwidacji przez 
Sekretarza Generalnego wspólnie z członkiem Prezydium Zarządu 
Aeroklubu Polskiego”. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia -  10.12.2011r.” 
 
za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Zarząd AP  Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

10.12.2011 47/XVIII/2011 Dot.: odwołanie Tadeusza Kmiecia z członka Rady GSS AP ŻAR Zarząd AP Zarząd AP Bez Anulowana 
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Uchwała Nr 315/47/XVIII/2011 – „Na podstawie Rozdziału III, pkt 7 
Regulaminu Szkoły Lotniczej - Górskiej Szkoły Szybowcowej 
Aeroklubu Polskiego "Żar" im. Adama Dziurzyńskiego, przyjętego 
przez XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego w 
dniach 27-28 marca 2010r. w Warszawie, Zarząd Aeroklubu 
Polskiego odwołuje Pana Tadeusza Kmiecia z funkcji Członka Rady 
Górskiej Szkoły Szybowcowej AP "Żar".  
Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego dziękuje Panu Tadeuszowi 
Kmieciowi za dotychczasową pracę.  
Uzasadnienie decyzji przedstawiono w Załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 10.12.2011r.”. 
 
za 8 przeciw 0, wstrzymało się 0 

terminu uchwałą Nr 
326/49/XVI

II/2011 z 
dnia 

28.12.2011 

10.12.2011 47/XVIII/2011 Dot.: powołanie Rafała Łuckosia do Rady GSS AP ŻAR 
 
Uchwała Nr 316/47/XVIII/2011 – „Na podstawie Rozdziału III, pkt 5 
Regulaminu Szkoły Lotniczej - Górskiej Szkoły Szybowcowej 
Aeroklubu Polskiego "Żar" im. Adama Dziurzyńskiego, przyjętego 
przez XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego w 
dniach 27-28 marca 2010r. w Warszawie, Zarząd Aeroklubu 
Polskiego powołuje Pana Rafała Łuckosia na członka Rady Górskiej 
Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego "Żar" im. Adama 
Dziurzyńskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 10.12.2011r.”. 
 
za 8 przeciw 0, wstrzymało się 0 

Zarząd AP Zarząd AP Bez 
terminu 

Anulowana 
uchwałą Nr 
327/49/XVI

II/2011 z 
dnia 

28.12.2011 

10.12.2011 47/XVIII/2011 Dot.: odwołanie z funkcji SGAP Tomasza Wąsowicza 
 
Uchwała Nr 317/47/XVIII/2011 –  „Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie § 17 ust.2 pkt.12 Statutu Aeroklubu Polskiego, odwołuje z 
dniem 10 grudnia 2011r. z funkcji Sekretarza Generalnego – 
Dyrektora Zarządzającego Aeroklubu Polskiego Pana Tomasza 
Wąsowicza.  

Zarząd AP Zarząd AP Od 
10.12.2011 

zrealizowa
na 
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Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego składa na ręce Pana 
Tomasza Wąsowicza podziękowania za pełnienie tej funkcji. 
Przeprowadzono głosowanie jawne. Spośród obecnych na 
posiedzeniu Zarządu Aeroklubu Polskiego 7 członków, za przyjęciem 
tej uchwały głosowało 5, przeciw 0, wstrzymało się 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 10.12.2011r.”. 
 
za 5, przeciw 0, wstrzymało się 2 

10.12.2011 47/XVIII/2011 Dot.: powołanie do funkcji SGAP Ryszarda Michalskiego 
 
Uchwała Nr 318/47/XVIII/2011 –  „Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie § 17 ust.2 pkt.12 Statutu Aeroklubu Polskiego, powołuje z 
dniem 11 grudnia 2011r. na stanowisko Sekretarza Generalnego – 
Dyrektora Zarządzającego Aeroklubu Polskiego Pana Ryszarda 
Michalskiego na okres do dnia 31 grudnia 2011r. 
Szczegółowy zakres obowiązków oraz zasady pełnienia funkcji 
Sekretarza Generalnego AP określa Regulamin Organizacyjny Biura 
Zarządu Aeroklubu Polskiego. 
Przeprowadzono głosowanie jawne. Spośród obecnych na 
posiedzeniu Zarządu Aeroklubu Polskiego 7 członków, za przyjęciem 
tej uchwały głosowało 7, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 10.12.2011r.”. 
 
za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Zarząd AP Zarząd AP Od 
11.12.2011 

do 
31.12.2011 

zrealizowa
na 

10.12.2011 47/XVIII/2011 Dot.: powołanie do funkcji SGAP Bohdana Włostowskiego 
 
Uchwała Nr 319/47/XVIII/2011 –  „Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie § 17 ust.2 pkt.12 Statutu Aeroklubu Polskiego, powołuje z 
dniem 01 stycznia 2012r. do funkcji Sekretarza Generalnego – 
Dyrektora Zarządzającego Aeroklubu Polskiego Pana Bohdana 
Włostowskiego wyłonionego w drodze konkursu na to stanowisko. 
Szczegółowy zakres obowiązków oraz zasady pełnienia funkcji 
Sekretarza Generalnego AP określa Regulamin Organizacyjny Biura 
Zarządu Aeroklubu Polskiego. 
Przeprowadzono głosowanie jawne. Spośród obecnych na 

Zarząd AP Zarząd AP Od 
01.01.2012 

zrealizowa
na 
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posiedzeniu Zarządu Aeroklubu Polskiego 6 członków, za przyjęciem 
tej uchwały głosowało 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 10.12.2011r.”. 
 
za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

10.12.2011 47/XVIII/2011 Dot.: zatwierdzenie zmiany Schematu struktury organizacyjnej BZAP 
 
Uchwała Nr 320/47/XVIII/2011 –  „Na podstawie § 17 ust. 2 pkt.14 
oraz  § 21 ust. 2 statutu Aeroklubu Polskiego, Zarząd Aeroklubu 
Polskiego zatwierdza zmiany załącznika Nr 1 Regulaminu 
Organizacyjnego Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego „Schemat 
struktury organizacyjnej Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego. 
Schemat struktury organizacyjnej Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
Zarząd Aeroklubu Polskiego powierza realizację niniejszej uchwały 
Sekretarzowi Generalnemu AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 10.12.2011r.”. 
 
za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Zarząd AP Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

10.12.2011 47/XVIII/2011 Dot.: zgoda na wystąpienie do FAI o prawo do organizacji I 
Balonowych Mistrzostw Świata Kobiet w 2013 roku z prawem do ich 
organizacji przez Leszczyński Klub Balonowy. 
 
Uchwała Nr 321/47/XVIII/2011 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie Regulaminu przyznawania organizacji imprez i zawodów 
sportowych w sporcie lotniczym art. 2 ust 3, na wniosek Komisji 
Balonowej Aeroklubu Polskiego, wyraża zgodę na wystąpienie do FAI 
o prawo do organizacji I Balonowych Mistrzostw Świata Kobiet w 
2013 roku z prawem do ich organizacji przez Leszczyński Klub 
Balonowy. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 10.12.2011r.”. 
 
za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Komisja Balonowa 
AP 

Komisja 
Balonowa AP 

Bez 
terminu 

Zmiana 
uchwałą Nr 
339/49/XVI

II/2011 z 
dnia 

28.12.2011 

10.12.2011 47/XVIII/2011 Dot.: Konkurs na współfinansowanie zakupu dwumiejscowego Zarząd AP Sekretarz  zrealizowa
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szybowca akrobacyjnego FOX 
 
Uchwała Nr 322/47/XVIII/2011 – „W związku z brakiem środków 
własnych Komisji Akrobacji Lotniczej Aeroklubu Polskiego na zakup 
dwumiejscowego szybowca akrobacyjnego FOX z dofinansowaniem 
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Zarząd Aeroklubu 
Polskiego postanawia skierować ofertę do aeroklubów regionalnych 
dotyczącą współfinansowania zakupu dwumiejscowego szybowca 
akrobacyjnego FOX wraz z oprzyrządowaniem. 
Warunki konkursu określi Sekretarz Generalny AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 10.12.2011r.”. 
 
za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Generalny AP na 

Posiedzenie Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 28 grudzień 2011r. w Warszawie (Protokół Nr 49/XVIII/2011) 

28.12.2011 49/XVIII/2011 Dot.: wstępne zatwierdzenie preliminarza budżetowego Biura 
Zarządu Aeroklubu Polskiego na rok 2012 
 
Uchwała Nr 323/49/XVIII/2011 - „Na podstawie §17 ust.2 pkt.4 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz § 1 ust. 4 „Regulaminu 
Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu AP” – 
Zarząd Aeroklubu Polskiego wstępnie zatwierdza preliminarz 
budżetowy Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego na rok 2012, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarz Generalny AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 28.12.2011r.”. 
 
za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Skarbnik AP Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

28.12.2011 49/XVIII/2011 Dot.: wstępne zatwierdzenie preliminarza budżetowego Centralnej 
Szkoły Szybowcowej AP w Lesznie na rok 2012, 
 
Uchwała Nr 324/49/XVIII/2011 - „Na podstawie §17 ust.2 pkt.4 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz § 1 ust. 4 „Regulaminu 
Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu AP” – 
Zarząd Aeroklubu Polskiego wstępnie zatwierdza preliminarz 

Dyrektor CSS AP w 
Lesznie 

Dyrektor CSS 
AP w Lesznie 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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budżetowy Centralnej Szkoły Szybowcowej AP w Lesznie na rok 
2012, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Centralnej Szkoły 
Szybowcowej AP w Lesznie. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 28.12.2011r.”. 
 
za 5, przeciw 0, wstrzymało się 1 

28.12.2011 49/XVIII/2011 Dot.: wstępne zatwierdzenie preliminarza budżetowego NZOZ GOBL-
L AP WPS-L we Wrocławiu na rok 2012 
 
Uchwała Nr 325/49/XVIII/2011 - „Na podstawie §17 ust.2 pkt.4 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz § 1 ust. 4 „Regulaminu 
Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu AP” – 
Zarząd Aeroklubu Polskiego wstępnie zatwierdza preliminarz 
budżetowy NZOZ GOBL-L AP WPS-L we Wrocławiu na rok 2012, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi NZOZ GOBL-L AP 
WPS-L we Wrocławiu. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 28.12.2011r.”. 
 
za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Dyrektor NZOZ 
GOBL-L AP WPS-L 

we Wrocławiu 

Dyrektor NZOZ 
GOBL-L AP 
WPS-L we 
Wrocławiu 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

28.12.2011 49/XVIII/2011 Dot.: Uchylenie uchwały Nr 315/47/XVIII/2011 z dnia 10.12.2011r. 
 
Uchwała Nr 326/49/XVIII/2011 - „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
postanawia uchylić swoją Uchwałę Nr 315/47/XVIII/2011 z dnia 
10.12.2011r. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 28.12.2011r.”. 
 
za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Zarząd AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

28.12.2011 49/XVIII/2011 Dot.: uchylenie uchwały Nr  316/47/XVIII/2011 z dnia 10.12.2011r. 
 
Uchwała Nr 327/49/XVIII/2011 - „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
postanawia uchylić swoją Uchwałę Nr 316/47/XVIII/2011 z dnia 
10.12.2011r. 

Zarząd AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 28.12.2011r.”. 
 
za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

28.12.2011 49/XVIII/2011 Dot.: zmiana Regulaminu Organizacyjnego działalności Zarzadu i 
Prezydium Zarzadu Aeroklubu Polskiego 
 
Uchwała Nr 328/49/XVIII/2011 – „Zmienia się Regulamin 
Organizacyjny Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu Aeroklubu 
Polskiego w ten sposób, że: 
1. § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
3. Uchwały podejmuje się w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem 
uchwał w sprawach wyborów do władz Aeroklubu Polskiego oraz 
władz szkół lotniczych dokonywanych przez Zarząd Aeroklubu 
Polskiego. Ponadto, na żądanie większości uprawnionych do 
głosowania, podjęcie uchwały może odbywać się w głosowaniu 
tajnym także w innych sprawach. Uchwała zarządzająca głosowanie 
tajne powinna zawierać treść uchwały poddanej pod głosowanie. 
2. W § 6 dodaje się punkt 3a w brzmieniu: 
3a. Głosowanie tajne prowadzi na posiedzeniach Zarządu AP 
Sekretarz Zarządu lub w jego zastępstwie inny członek Prezydium 
Zarządu. Głosowanie tajne odbywa się w ten sposób, że każdy 
członek Zarządu obecny na posiedzeniu otrzymuje kartę do 
głosowania, opatrzoną pieczęcią Aeroklubu Polskiego. Po 
zakończeniu głosowania, karty do głosowania zbiera Sekretarz 
Zarządu lub w jego zastępstwie inny członek Prezydium Zarządu, 
sporządzając na osobności protokół z głosowania tajnego z 
podaniem liczby głosujących i wyników głosowania. Karty do 
głosowania zachowuje się w zamkniętej kopercie. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 28.12.2011r.”. 
 
za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Zarząd AP Zarząd AP Od 
28.12.2011 

zrealizowa
na 

28.12.2011 49/XVIII/2011 Dot.: zarządzenie głosowania tajnego nad odwołaniem Pana 
Tadeusza Kmiecia ze stanowiska członka Rady GSS AP „Żar”. 
 
Uchwała Nr 329/49/XVIII/2011 – „1. Wobec wniosku przedłożonego 

Zarząd AP Zarzad AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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ponownie w dniu 28.12.2011 r. o odwołanie przez Zarząd Aeroklubu 
Polskiego Pana Tadeusza Kmiecia ze stanowiska członka Rady 
Górskiej Szkoły Szybowcowej AP „Żar”, którego uzasadnienie 
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, działając na podstawie 
§ 11 ust. 8 zd. 2 Statutu oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego 
Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego 
zarządza się głosowanie tajne nad odwołaniem Pana Tadeusza 
Kmiecia ze stanowiska członka Rady GSS AP „Żar”. 
2. Zgodnie z Regulaminem Górskiej Szkoły Szybowcowej AP „Żar”, 

odwołanie członka rady może nastąpić przed końcem kadencji 
wyłącznie z ważnych powodów (punkt 7, Rozdział III). Oddanie 
głosu za odwołaniem Pana Tadeusza Kmiecia ze stanowiska 
członka Rady GSS AP „Żar” będzie równoznaczne z oceną, że 
przedstawione w załączniku do niniejszej uchwały powody są 
ważne i uzasadniają odwołanie. 

3. Treść uchwały, która zostanie poddana pod głosowanie:  
Działając na podstawie § 40c ust. 2 punkt 2 Statutu Aeroklubu 
Polskiego oraz punktów 5a i 7 Rozdziału III Regulaminu Szkoły 
Lotniczej - Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego 
"Żar" im. Adama Dziurzyńskiego, przyjętego przez XXVII Walne 
Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego w dniach 27-28 
marca 2010 r. w Warszawie, w głosowaniu tajnym zarządzonym 
uchwałą Zarządu AP Nr …………... z dnia 28.12.2011, Zarząd 
Aeroklubu Polskiego odwołuje Pana Tadeusza Kmiecia z funkcji 
członka Rady Górskiej Szkoły Szybowcowej AP "Żar". 

4. O treści niniejszej uchwały oraz wyniku głosowania tajnego 
Aeroklub Polski powiadomi niezwłocznie Przewodniczącego 
Rady Szkoły oraz Pana Tadeusza Kmiecia.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 28.12.2011r.”. 
 
za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

28.12.2011 49/XVIII/2011 Dot.: odwołanie Pana Tadeusza Kmiecia z funkcji członka Rady 
Górskiej Szkoły Szybowcowej AP "Żar". 
 
Uchwała Nr 330/49/XVIII/2011 – „Działając na podstawie § 40c ust. 
2 punkt 2 Statutu Aeroklubu Polskiego oraz punktów 5a i 7 Rozdziału 

Zarząd AP Zarząd AP Od 
28.12.2011 

zrealizowa
na 
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III Regulaminu Szkoły Lotniczej - Górskiej Szkoły Szybowcowej 
Aeroklubu Polskiego "Żar" im. Adama Dziurzyńskiego, przyjętego 
przez XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego w 
dniach 27-28 marca 2010 r. w Warszawie, w głosowaniu tajnym 
zarządzonym uchwałą Zarządu AP Nr 329/49/XVIII/2011 z dnia 
28.12.2011, Zarząd Aeroklubu Polskiego odwołuje Pana Tadeusza 
Kmiecia z funkcji członka Rady Górskiej Szkoły Szybowcowej AP 
"Żar". 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 28.12.2011r.”. 

 
Sekretarz Zarządu AP Wiktor Wyszywacz, poinformował, iż w wyniku 
głosowania tajnego „za” oddano 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

28.12.2011 49/XVIII/2011 Dot.: powołanie Pana Rafała Łuckosia na stanowisko członka Rady 
Górskiej Szkoły Szybowcowej AP „Żar”. 
 
Uchwała Nr 331/49/XVIII/2011 – Działając na podstawie § 40c ust. 2 
punkt 2 Statutu Aeroklubu Polskiego oraz punktu 5a Rozdziału III 
Regulaminu Górskiej Szkoły Szybowcowej AP „Żar”, po 
przeprowadzeniu głosowania tajnego, Zarząd Aeroklubu Polskiego 
powołuje Pana Rafała Łuckosia na stanowisko członka Rady Górskiej 
Szkoły Szybowcowej AP „Żar”. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 28.12.2011r.”. 
 
Sekretarz Zarządu AP Wiktor Wyszywacz, poinformował, iż w wyniku 
głosowania tajnego „za” oddano 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Zarząd AP Zarząd AP Od 
28.12.2011 

zrealizowa
na 

28.12.2011 49/XVIII/2011 Dot.: wyrażenie zgody na podpisanie umowy najmu terenu działki 
położonej w granicach lotniska Łososina Dolna 
 
Uchwała Nr 332/49/XVIII/2011 - „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
wyraża zgodę na podpisanie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej z siedzibą w Warszawie  -  Oddział w Krakowie, umowy 
najmu terenu, o pow. 16m2  z działki o nr ewid.417/1, położonej w 
granicach lotniska Łososina Dolna k/Nowego Sącza, pod lokalizację 
stacji opadowej V rzędu-Łososina Dolna, na okres 10 lat, zgodnie z 
załączoną treścią umowy najmu oraz załącznikiem graficznym ze 

Gł. specjalista ds 
majątkowo-

lotniskowych AP 

Gł. specjalista 
ds majątkowo-
lotniskowych 

AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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wskazanym obszarem pod lokalizację w/w stacji. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 28.12.2011r.” 
 
za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

28.12.2011 49/XVIII/2011 Dot.: zmiana uchwały Nr 266/34/XVIII/2011 z dnia 14.08.2011r 
 
Uchwała Nr 333/49/XVIII/2011 - „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
postanawia dokonać korekty w podjętej przez Zarząd AP Uchwale Nr 
266/34/XVIII/2011 z dnia 14.08.2011r, polegającej na dopisaniu w 
treści uchwały, w każdym jej miejscu, po wyrazach „na części działki 
nr ewid. 29/2” następujących wyrazów: „i części działki nr ewid. 
28/1”. 
Pozostała treść uchwały Nr 266/34/XVIII/2011 z dnia 14.08.2011r. 
pozostaje bez zmian. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia  -  28.12.2011r.” 
 
za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Gł. specjalista ds 
majątkowo-

lotniskowych AP 

 Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

28.12.2011 49/XVIII/2011 Dot.: wyrażenie zgody na zawarcie umowy przeniesienia 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa Aeroklubu Polskiego 
obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych 
związanych z działalnością statutową i gospodarczą dotychczasowej 
jednostki terenowej – Górskiej Szkoły Szybowcowej Żar 
 
Uchwała Nr 334/49/XVIII/2011 – Mając na względzie, że: 
1. Uchwałą Zarządu AP podjętą dnia 11 października 1990 r. na 

posiedzeniu nr 10/XII/1990 ustanowiono Szkołę Szybowcową Żar 
jako samodzielny ośrodek podległy Aeroklubowi Polskiemu - 
jednostkę terenową nie posiadającą własnej osobowości 
prawnej, korzystającą z zorganizowanej części majątku 
Aeroklubu Polskiego; 

2. Uchwałą Zarządu AP podjętą dnia 30 listopada 1990 r. nr 
36/13/XII/1990 nadano Szkole Szybowcowej Żar nazwę „Górskiej 
Szkoły Szybowcowej – ŻAR”; 

3. Uchwałą nr 5 XXVII Walnego Zgromadzenia Delegatów AP 
zmieniono Statut AP w celu nadania osobowości prawnej 

Zarząd AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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istniejącym szkołom szybowcowym (szkoły lotnicze); 
4. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII 

Wydział Gospodarczy KRS z dnia 5 lipca 2010 r. zarejestrowano 
zmiany Statutu AP uchwalone Uchwałą nr 5 XXVII Walnego 
Zgromadzenia Delegatów AP; 

5. Uchwałą Nr 7 XXVII Walnego Zgromadzenia Delegatów AP 
powołano szkołę lotniczą: Górską Szkołę Szybowcową Aeroklubu 
Polskiego „Żar” im. Adama Dziurzyńskiego oraz przyjęto 
Regulamin Szkoły, przewidujący m.in. iż na majątek szkoły 
składają się przekazane przez Aeroklub Polski prawa do 
ruchomości i nieruchomości, z których korzysta szkoła oraz 
zobowiązujący Zarząd AP do przekazania Szkole ruchomości 
pozostających w dyspozycji dotychczasowej jednostki Górskiej 
Szkoły Szybowcowej – ŻAR (za wyjątkiem majątku do dyspozycji 
Kadry Narodowej); 

6. Uchwałą Nr 8 XXVII Walnego Zgromadzenia Delegatów AP 
zobowiązano Zarząd AP do przekazania szkole lotniczej: Górskiej 
Szkole Szybowcowej Aeroklubu Polskiego Żar 
własności/użytkowania wieczystego nieruchomości będących w 
dyspozycji dotychczasowej jednostki Górskiej Szkoły 
Szybowcowej – ŻAR, w zakresie i na warunkach ustalonych 
pomiędzy Zarządem Aeroklubu Polskiego oraz władzami szkoły 
lotniczej; 

7. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 20 
października 2011 r. Górska Szkoła Szybowcowa Aeroklubu 
Polskiego „Żar” utworzona w oparciu o uchwałę nr 7 XXVII 
Walnego Zgromadzenia Delegatów AP, została zarejestrowana w 
rejestrze stowarzyszeń oraz przedsiębiorców KRS; 

8. Na podstawie uchwały Zarządu AP Nr 141/39/XVIII/2010 oraz 
umowy z dnia 31 grudnia 2010 r. Aeroklub Polski oddał Górskiej 
Szkole Szybowcowej AP „Żar” zorganizowaną część 
przedsiębiorstwa - majątku Aeroklubu Polskiego będącego 
dotychczas w dyspozycji Górskiej Szkoły Szybowcowej – ŻAR do 
używania i pobierania pożytków, zobowiązując Górską Szkołę 
Szybowcową AP „Żar” do ponoszenia ciężarów związanych z tym 
majątkiem. Na mocy wspomnianej umowy doszło także do 
przejścia zakładu pracy i przejęcia przez Górską Szkołę 
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Szybowcową AP „Żar” pracowników; 
9. We wspomnianej uchwale Zarządu AP Nr 141/39/XVIII/2010 

postanowiono, że przyszła umowa przeniesienia zorganizowanej 
części przedsiębiorstwa obejmującej majątek Aeroklubu 
Polskiego będącego dotychczas w dyspozycji Górskiej Szkoły 
Szybowcowej – ŻAR będzie zawierała m.in. następujące 
postanowienia: 

a. Określenie wartości zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa, 

b. Rozliczenie uzgodnionej kwoty podatku od towarów i 
usług za rok 2009, 

c. O ponoszeniu przez GSS wszelkich zobowiązań 
związanych ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, 
a wywodzących się ze zdarzeń lub czynności prawnych 
sprzed 1 stycznia 2011 r., 

d. O ponoszeniu przez GSS wszelkich zobowiązań 
wynikających z realizacji dotychczasowej umowy 
oddającej zorganizowaną część przedsiębiorstwa do 
używania oraz umowy przeniesienia zorganizowanej 
części przedsiębiorstwa; 

10. W okresie do dnia 28 grudnia 2011 r. trwały uzgodnienia 
pomiędzy Zarządem Aeroklubu Polskiego oraz Radą i Prezesem 
GSS odnośnie warunków przekazania zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa;  

 
Zarząd Aeroklubu Polskiego podjął następującą uchwałę: 
Działając na podstawie § 17 ust. 2 punkt  1 i 5 oraz §  42 ust. 2 i 3 
oraz Statutu Aeroklubu Polskiego, w wykonaniu uchwał nr 7 i 8 XXVII 
Walnego Zgromadzenia Delegatów AP, Zarząd AP postanawia 
wyrazić zgodę na zawarcie umowy przeniesienia zorganizowanej 
części przedsiębiorstwa Aeroklubu Polskiego obejmującej zespół 
składników materialnych i niematerialnych związanych z 
działalnością statutową i gospodarczą dotychczasowej jednostki 
terenowej – Górskiej Szkoły Szybowcowej Żar na następujących 
warunkach: 
1. Przeniesienie własności ZCZP będzie nieodpłatne, z 

zachowaniem następujących warunków: 
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a. Zostanie określony cel, na jaki ZCZP może być 
wykorzystany (działalność statutowa lub gospodarcza 
zgodna ze Statutem AP), 

b. Zgoda Walnego Zgromadzenia Delegatów na 
rozporządzenie nieruchomością przekazanej szkole 
zostanie dodatkowo zabezpieczona karą umowną w 
wysokości co najmniej 10 mln zł za każde naruszenie 
obowiązku uzyskania tej zgody, 

c. Zapłata kary umownej, o której mowa w punkt b) wyżej 
zostanie zabezpieczona hipoteką łączną, jaką GSS 
ustanowi na rzecz AP na nieruchomościach, o wartości 
co najmniej 60 mln zł, 

d. Zostanie zawarta możliwość cofnięcia umowy w 
przypadku, gdy ZCZP (w szczególności nieruchomości) 
nie będą wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem; 

2. Górska Szkoła Szybowcowa AP „Żar” zobowiąże się do 
ponoszenia wszelkich zobowiązań tak publicznoprawnych, jak i 
prywatnoprawnych związanych z działalnością zorganizowanej 
części przedsiębiorstwa;  

3. Górska Szkoła Szybowcowa AP „Żar” zobowiąże się do 
ponoszenia wszelkich zobowiązań tak publicznoprawnych, jak i 
prywatnoprawnych, jakie wynikły lub mogą wyniknąć z zawarcia 
i realizacji umowy oddającej ZCZP do używania na rok 2011 r.; 

4. Górska Szkoła Szybowcowa AP „Żar” zobowiąże się do 
ponoszenia wszelkich zobowiązań tak publicznoprawnych, jak i 
prywatnoprawnych, jakie wynikły lub mogą wyniknąć z zawarcia 
i realizacji umowy przenoszącej własność ZCZP; 

5. ZCZP nie obejmie żadnych ruchomości związanych ze sprzętem 
będącym w dyspozycji Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego; 

6. Umowa przeniesienia własności ZCZP obejmie także prawa i 
obowiązki wynikające z umowy dzierżawy i ustanowienia 
pierwokupu na rzecz Polskich Kolei Linowych S.A.; 

7. Ostateczny tekst umowy zostanie zatwierdzony uchwałą ZAP 
oraz uchwałą Rady GSS AP „Żar”; 

Po zawarciu umowy, Zarząd podejmie uchwałę o formalnej likwidacji 
jednostki terenowej AP nie posiadającej osobowości prawnej w 
postaci Górskiej Szkoły Szybowcowej – ŻAR (nazwanej Uchwałą 



- 479 - 

Zarządu AP nr 36/13/XII/1990). 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 28.12.2011r.”. 
 
za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

28.12.2011 49/XVIII/2011 Dot.: wyrażenie zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego 
przeniesienia własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
przez stowarzyszenie na rzecz terenowej jednostki organizacyjnej 
tego stowarzyszenia 
 
Uchwała Nr 335/49/XVIII/2011 – „W związku z uchwałą nr 
334/49/XVIII/2011 Zarządu AP z dnia 28.12.2011 r. Zarząd Aeroklubu 
Polskiego wyraża zgodę na zawarcie umowy nieodpłatnego 
przeniesienia własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
przez stowarzyszenie na rzecz terenowej jednostki organizacyjnej 
tego stowarzyszenia, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - -28.12.2011r.”. 
 
za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Zarząd AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

28.12.2011 49/XVIII/2011 Dot.: ustalenie wynagrodzenia Pana Bohdana Włostowskiego 
powołanego na stanowisko Sekretarza Generalnego – Dyrektora 
Zarządzającego Aeroklubu Polskiego 
 
Uchwała Nr 336/49/XVIII/2011 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie § 17 ust. 2 pkt. 12 Statutu Aeroklubu Polskiego, ustala 
wynagrodzenie Pana Bohdana Włostowskiego powołanego na 
stanowisko Sekretarza Generalnego – Dyrektora Zarządzającego 
Aeroklubu Polskiego na podstawie Uchwały Nr 319/47/XVIII/2011 
Zarządu Aeroklubu Polskiego z tytułu wykonywania obowiązków 
określonych w Regulaminie Organizacyjnym Biura Zarządu 
Aeroklubu Polskiego. Szczegółowe warunki wynagrodzenia 
określono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 28.12.2011r.” 
 
za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Zarząd AP Zarząd AP Od 
01.01.2012 

zrealizowa
na 
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28.12.2011 49/XVIII/2011 Dot.: wyrażenir zgody na podpisanie z Panem Bohdanem 
Włostowskim umowy na świadczenie usług doradczych w zakresie 
sponsoringu. 
 
Uchwała Nr 337/49/XVIII/2011  - „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
wyraża zgodę na podpisanie z Panem Bohdanem Włostowskim, w 
ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, umowy 
na świadczenie usług doradczych w zakresie sponsoringu. Treść 
umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 28.12.2011r.”. 
 
za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Zarząd AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

28.12.2011 49/XVIII/2011 Dot.: przyznanie tutułów Paralotniowych Mistrzów Polski za rok 
2010 
 
Uchwała Nr 338/49/XVIII/2011 – „Zgodnie z wytycznymi Trybunału 
Arbitrażowego PKOl z dnia 20 października 2011r., Zarząd Aeroklubu 
Polskiego przyznaje tytuły Paralotniowych Mistrzów Polski za rok 
2010: 
  
w klasie otwartej 
1. miejsce Dariusz Chrobak 
2. miejsce Paweł Faron 
3. miejsce Michał Gierlach 
 
Drużynowo 
1.miejsce Drużyna w składzie: 
 - Dariusz Chrobak 
 - Krzysztof Ziółkowski 
 - Paweł Faron 
- Wojciech Maliszewski 
2. miejsce Drużyna w składzie 
- Paweł Kumorek 
 - Artur Łosik 
 - Paweł Witkowski 
- Katarzyna Grużlewska-Łosik 

Trybunał 
Arbitrażowy PKOl 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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3. miejsce Drużyna w składzie 
- Agnieszka Schwenk 
 - Szymon Sapeta 
- Rafał Kubica 
 - Krzysztof Caputa 
 
 w klasie Serial 
1. miejsce Artur Łosik 
2. miejsce Przemysław Licznerski 
3. miejsce Paweł Witkowski 
 
 w klasie Sport 
1. miejsce Przemysław Licznerski 
2. miejsce Agnieszka Schwenk 
3. miejsce Szymon Sapeta 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 28.12.2011r.”. 
 
za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

28.12.2011 49/XVIII/2011 Dot.: wyrażenie zgody na zmianę terminu organizacji Balonowych 
Mistrzostw Świata Kobiet w Lesznie na rok 2014 
 
Uchwała Nr 339/49/XVIII/2011 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie Regulaminu przyznawania organizacji imprez i zawodów 
sportowych w sporcie lotniczym art. 2 ust 3, na wniosek Komisji 
Balonowej Aeroklubu Polskiego, wyraża zgodę na zmianę terminu 
organizacji Balonowych Mistrzostw Świata Kobiet w Lesznie na rok 
2014,  z prawem do ich organizacji przez Leszczyński Klub Balonowy. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 28.12.2011r.”. 
 
za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Komisja Balonowa 
AP 

Komisja 
Balonowa AP 

 zrealizowa
na 

28.12.2011 49/XVIII/2011 Dot.: przyjęcie Rzeszowskiego Klubu Modelarzy Lotniczych na 
członka wspierającego Aeroklubu Polskiego 
 
Uchwała Nr 340/49/XVIII/2011 – „Na prośbę Rzeszowskiego Klubu 
Modelarzy Lotniczych – Zarząd Aeroklubu Polskiego na podstawie § 

Rzeszowski Klub 
Modelarzy 
Lotniczych 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 



- 482 - 

7 ust. 3 Statutu AP przyjmuje Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych 
z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Kraszewskiego 1 na członka 
wspierającego Aeroklubu Polskiego.  
Na podstawie § 8 ust. 4 pkt. 1 i 2 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd 
Aeroklubu Polskiego zobowiązuje Rzeszowski Klub Modelarzy 
Lotniczych do propagowania celów statutowych Aeroklubu Polskiego 
oraz regularnego opłacania rocznej składki członkowskiej, a także 
wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia -28.12.2011r.”. 
 
za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 30 grudnia 2011r. (Protokół Nr 50/XVIII/2011) 

30.12.2011 50/XVIII/2011 Dot.: akceptacja umowy z Aeroklubem Częstochowskim wieloletniej 
dzierżawy nowego szybowca akrobacyjnego, dwumiejscowego Fox 
wraz z oprzyrządowaniem i przyczepą transportową jako formę 
współfinansowania zakupu tego szybowca z wykorzystaniem 
środków MSiT 
 
Uchwała Nr 341/50/XVIII/2011 - „W związku dotacją celową  
Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach realizacji zadania 
publicznego ”Przygotowania do Mistrzostw Świata i Europy w 
sportach nie olimpijskich” Zarząd Aeroklubu Polskiego, na podstawie 
§ 17 ust. 2 pkt. 5 Statutu AP, akceptuje umowę z Aeroklubem 
Częstochowskim wieloletniej dzierżawy nowego szybowca 
akrobacyjnego, dwumiejscowego Fox wraz z oprzyrządowaniem i 
przyczepą transportową jako formę współfinansowania zakupu tego 
szybowca z wykorzystaniem środków MSiT.  
Wykonanie uchwały Zarząd Aeroklubu Polskiego powierza 
Sekretarzowi Generalnemu AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 30.12.2011r.” 
 
za 10, przeciw 0 , wstrzymało się 1 

Zarząd AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

30.12.2011 50/XVIII/2011 Dot.: zakup sprzętu na potrzeby Kadry Narodowej AP w Akrobacji 
Lotniczej z wykorzystaniem dofinansowania z MSiT 

Zarząd AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Uchwała Nr 342/50/XVIII/2011 - W związku ze zwiększeniem kwoty 
dotacji celowej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach 
realizacji zadania publicznego ”Przygotowania do Mistrzostw Świata 
i Europy w sportach nie olimpijskich” z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu sprzętu dla Kadry Narodowej Aeroklubu 
Polskiego, Zarząd Aeroklubu Polskiego, na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 
5 Statutu AP, postanawia dofinansowanie w wysokości 170 tys. zł. 
przeznaczyć na zakup nowego szybowca akrobacyjnego, 
dwumiejscowego Fox wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby Kadry 
Narodowej w Akrobacji Lotniczej. Zakup szybowca odbędzie się w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie z wolnej ręki. 
Wykonanie uchwały Zarząd Aeroklubu Polskiego powierza 
Sekretarzowi Generalnemu AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 30.12.2011r.” 
 
za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0 

ROK 2012 

Posiedzenie Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 14 styczeń 2012r. w Warszawie (Protokół Nr 1/XVIII/2012) 

14.01.2012 1/XVIII/2012 Dot.: przygotowania do powołania spółki kapitałowej 
 
Uchwała Nr 343/1/XVIII/2012 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
podejmuje decyzję o rozpoczęciu przygotowań do powołania spółki 
kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), do której 
możliwe będzie przeniesienie działalności Działu Lotniskowego Biura 
Zarządu AP, w związku z dostosowaniem się do wymogów ustawy 
Prawo lotnicze w zakresie zarządzania lotniskami. 
Realizację uchwały Zarząd Aeroklubu Polskiego powierza 
Sekretarzowi Generalnemu Aeroklubu Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 14.01.2012r.”.  
 
za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Zarząd AP Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

W trakcie 
realizacji 
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14.01.2012 1/XVIII/2012 Dot.: przyjęcie Beskidzkiego Stowarzyszenia Paralotniowego na 
członka wspierającego AP 
 
Uchwała Nr 344/1/XVIII/2012 - „Na wniosek Beskidzkiego 
Stowarzyszenia Paralotniowego – Zarząd Aeroklubu Polskiego na 
podstawie § 7 ust. 3 Statutu AP przyjmuje Beskidzkie Stowarzyszenie 
Paralotniowe ul. Żwirowa 22 34-300 Żywiec na członka 
wspierającego Aeroklubu Polskiego.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 14.01.2012r.”. 
 
za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Beskidzkie 
Stowarzyszenie 
Paralotniowe 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

14.01.2012 1/XVIII/2012 Dot.: zatwierdzenie Regulaminu Licencjonowania Klubów 
Sportowych 
 
Uchwała Nr 345/1/XVIII/2012 –  "Na podstawie § 5 ust.1 pkt. 7) 
Statutu AP i §1 ust. 24 i 28 Regulaminu Organizacyjnego Działalności 
Zarządu i Prezydium Zarządu AP, Zarząd AP zatwierdza i wprowadza 
do stosowania "Regulam Licencjonowania Klubów Sportowych"  - 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  
Traci moc "Regulamin w sprawie warunków i trybu przyznawania i 
pozbawiania licencji Aeroklubu Polskiego – polskiego związku 
sportowego, uprawniającej do uczestnictwa klubu sportowego we 
współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach sportu lotniczego" , 
zatwierdzony uchwałą Zarządu AP Nr 429/5XVI/2009 z dnia 03 
marca 2009 roku.  
Zarząd AP zobowiązuje Dyrektora Sportowego AP do opublikowania 
pisma wprowadzającego uzgodnionego z Zarządem AP i 
znowelizowanego regulaminu na stronie internetowej Aeroklubu 
Polskiego w terminie do 17.01.2012r. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 14.01.2012r.” 
 
za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Zarząd AP Dyrektor 
Sportowy AP 

Od 
14.01.2012 

zrealizowa
na 

14.01.2012 1/XVIII/2012 Dot.: zatwierdzenie Regulaminu Licencjonowania Zawodników 
 
Uchwała Nr 346/1/XVIII/2012 – "Na podstawie §5 ust.1 pkt. 7) 

Zarząd AP Dyrektor 
Sportowy AP 

Od 
14.01.2012 

zealizowan
a 
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Statutu AP i §1 ust. 24 i 28 Regulaminu Organizacyjnego Działalności 
Zarządu i Prezydium Zarządu AP, Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zatwierdza Regulam Licencjonowania Zawodników - załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały.  
Traci moc "Regulamin Licencjonowania Zawodników" zatwierdzony 
uchwałą Zarządu AP 175/45/XVIII/2011 z dnia 5 lutego 2011r.  
Zarząd AP zobowiązuje Dyrektora Sportowego AP do opublikowania 
pisma wprowadzającego uzgodnionego z Zarządem AP i 
znowelizowanego regulaminu na stronie internetowej Aeroklubu 
Polskiego w terminie do 17.01.2012r. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 14.01.2012r.” 
 
za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 20 stycznia 2012r. (Protokół Nr 2/XVIII/2012) 

20.01.2012 2/XVIII/2012 Dot.: odwołanie Pani Katarzyny Czajczyk z funkcji Dyrektora GOBLL 
AP we Wrocławiu 
 
Uchwała Nr 347/2/XVIII/2012 – „W związku ze złożeniem w dniu 
16.01.2012 roku rezygnacji z pełnienia funkcji Dyrektora Głównego 
Ośrodka Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego 
Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej NZOZ we Wrocławiu 
(„Dyrektor GOBLL”) przez dotychczasową Dyrektor GOBLL – Zarząd 
AP na podstawie § 17 ust.2 pkt.12 Statutu Aeroklubu Polskiego 
postanawia co następuje: 

§1 

Zarząd Aeroklubu Polskiego odwołuje Panią Katarzynę Czajczyk z 
funkcji Dyrektora Głównego Ośrodka Badań Lotniczo-Lekarskich 
Aeroklubu Polskiego Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej 
NZOZ we Wrocławiu. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 
16.01.2012 roku”. 
 

Zarząd AP Zarząd AP Od 
16.01.2012 

zrealizowa
na 
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za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0 

20.01.2012 2/XVIII/2012 Dot.: Powołanie Pani Bogusławy Ignatowicz do objęcia funkcji p.o. 
Dyrektora GOBLL AP we Wrocławiu 
 
Uchwała Nr 348/2/XVIII/2012 – „W związku ze złożeniem w dniu 
16.01.2012 roku rezygnacji z pełnienia funkcji Dyrektora Głównego 
Ośrodka Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego 
Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej NZOZ we Wrocławiu 
(„Dyrektor GOBLL”) i odwołaniem z tej funkcji dotychczasowej 
Dyrektor GOBLL – Zarząd AP na podstawie § 17 ust.2 pkt.12 Statutu 
Aeroklubu Polskiego postanawia co następuje: 

§1 

Zarząd Aeroklubu Polskiego powołuje Panią Bogusławę Ignatowicz 
do funkcji p.o. Dyrektora Głównego Ośrodka Badań Lotniczo-
Lekarskich Aeroklubu Polskiego Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-
Lekarskiej NZOZ we Wrocławiu. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 
16.01.2012 roku”. 
 
za 10, przeciw 0, wstrzymał się 1 

Zarząd AP Zarząd AP Od 
16.01.2012 

zrealizowa
na 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 31 stycznia 2012r. (Protokół Nr 3/XVIII/2012) 

31.01.2012 3/XVIII/2012 Dot.: uchylenie regulaminu wynagradzania pracowników BZAP 
 
Uchwała Nr 349/3/XVIII/2012 - W oparciu o przepisy ustawy Kodeks 
Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późń. zmianami, Zarząd Aeroklubu 
Polskiego uchyla z dniem 1 lutego 2012 roku Regulamin 
Wynagradzania Pracowników Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego z 
dnia 25 października 2005 roku. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia -31.01.2012r. 
 
za 8, przeciw 0, wstrzymało się 1 

Sekretarz 
Generalny AP 

Zarząd AP Od 
01.02.2012 

zrealizowa
na 
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Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 03 lutego 2012r. (Protokół Nr 4/XVIII/2012) 

03.02.2012 4/XVIII/2012 Dot.: przyjęcie Wojskowego Klubu Spadochronowego "Skrzydło" w 
poczet członków wspierających AP 
 
Uchwała Nr 350/4/XVIII/2012 - „Na wniosek Wojskowego Klubu 
Spadochronowego „Skrzydło” – Zarząd Aeroklubu Polskiego na 
podstawie § 7 ust. 3 Statutu AP przyjmuje Wojskowy Klub 
Spadochronowy „Skrzydło” z siedzibą  Lotnisko Kobylnica k/Poznania 
62-006 Kobylnica na członka wspierającego Aeroklubu Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 03.02.2012r.”. 
 
Za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Wojskowy Klub 
Spadochronowy 

„Skrzydło” 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

03.02.2012 4/XVIII/2012 Dot.: przyjęcie Fundacji Sportów Lotniczych "Młode Orły" w poczet 
członków wspierających AP 
 
Uchwała Nr 351/4/XVIII/2012 - „Na wniosek Fundacji Sportów 
Lotniczych "Młode Orły" – Zarząd Aeroklubu Polskiego na podstawie 
§ 7 ust. 3 Statutu AP przyjmuje Fundację Sportów Lotniczych "Młode 
Orły" z siedzibą  w Lesznie przy ul. Szybowników 28 na członka 
wspierającego Aeroklubu Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 03.02.2012r.”. 
 
Za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Fundacja Sportów 
Lotniczych "Młode 

Orły" 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

03.02.2012 4/XVIII/2012 Dot.: przyjęcie Wolsztyńskiego Stowarzyszenia Lotniczego na członka 
wspierającego Aeroklubu Polskiego 
 
Uchwała Nr 352/4/XVIII/2012 - „Na wniosek Wolsztyńskiego 
Stowarzyszenia Lotniczego – Zarząd Aeroklubu Polskiego na 
podstawie § 7 ust. 3 Statutu AP przyjmuje Wolsztyńskie 
Stowarzyszenie Lotnicze z siedzibą w miejscowości Powodowo 1, 64-
200 Wolsztyn, na członka wspierającego Aeroklubu Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 03.02.2012r.”. 
 

Wolsztyńskie 
Stowarzyszenie 

Lotnicze 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0 

03.02.2012 4/XVIII/2012 Dot.; skreślenie z listy członków wspierających AP Krośnieńskiego 
Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczech 
 
Uchwała Nr 353/4/XVIII/2012 - „Na wniosek Krośnieńskiego 
Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych, w związku z brakiem 
uiszczenia rocznej składki członkowskiej za lata 2010 i 2011 – Zarząd 
AP na podstawie § 9 pkt.4) Statutu Aeroklubu Polskiego skreśla 
Krośnieńskie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych z listy członków 
wspierających Aeroklubu Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia -  03.02.2012r.”. 
 
Za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Krośnieńskie 
Stowarzyszenie 

Modelarzy 
Lotniczych 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

03.02.2012 4/XVIII/2012 Dot.: Przyznanie tytułów Paralotniowych Mistrzów Polski za rok 2010 
w klasie kobiet. 
 
Uchwała Nr 354/4/XVIII/2012 - Zgodnie z wtycznymi Trybunału 
Arbitrażowego PKOl z dnia  20 października 2011 r. Zarząd Aeroklubu 
Polskiego, przyznaje tytuły Paralotniowych Mistrzów Polski za rok 
2010, w klasie kobiet: 
1. Katarzyna Grużlewska-Łosik 
2. Agnieszka Schwenk 
3. Agnieszka Dobrzańska 
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia - 03.02.2012r." 
 
Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 2 

Dyrektor Sportowy 
AP 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

03.02.2012 4/XVIII/2012 Dot.: sprzedaż szybowca KR-03A PUCHATEK, numer fabryczny 02-15,  
produkcji 1986 r.,  SP-3559, według oferty na zakupu przez Aeroklub 
Mielecki 
 
Uchwała Nr 355/4/XVIII/2012 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie § 17 ust. 2 pkt. 5 i § 42 ust. 2 Statutu Aeroklubu 
Polskiego, wyraża zgodę na sprzedaż szybowca KR-03A, PUCHATEK, 
numer fabryczny 02-15, produkcji 1986 roku, SP-3559, 
stacjonowanego w Aeroklubie Ziemi Pilskiej, za kwotę 15.000,00 zł.  

Specjalista ds. 
zaplecza lotniczego 

H.Wandel 

Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

W trakcie 
realizacji 
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Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu AP, z 
realizacją na podstawie umowy sprzedaży zawartej z Aeroklubem 
Mieleckim. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia - 03.02.2012r. 
 
Za 9, przeciw 1, wstrzymało się 0 

Posiedzenie Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 11 lutego 2012r. w Warszawie (Protokół Nr 5/XVIII/2012) 

11.02.2012 5/XVIII/2012 Dot.: zatwierdzenie Kadry Narodowej na 2012r. w sporcie: 
paralotniowym, spadochronowym, motoparalotniowym (PPG), 
mikrolotowym 9mikroloty klasyczne), balonowym 
 
Uchwała Nr 356/5/XVIII/2012 - „Na podstawie §17 ust.2 pkt.9 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz ust. 1 Regulaminu powoływania 
Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego – polskiego związku 
sportowego, na wniosek trenerów Kadry Narodowej, w związku z 
uzupełnieniem braków formalnych przez członków nw. Kadry 
Narodowej zgodnie z uchwałą Nr 310/47/XVIII/2011 z 10.12.2011r. - 
Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza skład Kadry Narodowej w 
dyscyplinach sportu lotniczego: sport paralotniowy i sport 
spadochronowy, na okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. 
Jednocześnie Zarząd AP zatwierdza skład KN w dyscyplinach sportu 
lotniczego: sport motoparalotniowy (PPG), sport mikrolotowy 
(mikroloty klasyczne) i sport balonowy pod warunkiem uzupełnienia 
braków formalnych w zawitym terminie do 29 lutego 2012r. przez 
niżej wymienionych członków KN: 

1. Jolanta Matejczuk – sport balonowy 
2. Jakub Rybiński – spotr motoparalotniowy 
3. Jerzy Grabowski – sport mikrolotowy 
4. Robert Hawraj – sport mikrolotowy 
5. Aleksandra Rybska – sport mikrolotowy 

Skład Kadry Narodowej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 11.02.2012r.”. 
 
Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Dyrektor Sportowy 
AP 

Dyrektor 
sportowy AP 

 W trakcie 
realizacji 
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11.02.2012 5/XVIII/2012 Dot.: rozszerzenie Samolotowej KN 
 
Uchwała Nr 357/5/XVIII/2012 – „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.9 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz ust. 1 „Regulaminu w sprawie 
powoływania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego – polskiego 
związku sportowego”, na wniosek Dyrektora Sportowego Aeroklubu 
Polskiego oraz Trenera Samolotowej Kadry Narodowej - Zarząd 
Aeroklubu Polskiego rozszerza na okres od 15 lutego 2012 r. do 31 
grudnia 2012 r. skład Samolotowej Kadry Narodowej Aeroklubu 
Polskiego – Polskiego Związku Sportu Lotniczego zatwierdzonej 
Uchwałą Nr 311/47/XVIII/2011 z dnia 10.12.2011r. w dyscyplinie 
Sport Samolotowy o następujących zawodników: 
1.Dariusz Lechowski 
2. Jerzy Markiewicz 
3. Paweł Osowski 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 11.02.2011 r. 
 
Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Dyrektor Sportowy 
AP 

Trener 
samolotowej KN 

Dyrektor 
Sportowy AP 

Trener 
samolotowej 

KN 

Sekretarz 
Generalny AP 

15.02.2012 
– 

31.12.2012 

 

W trakcie 
realizacji 

11.02.2012 5/XVIII/2012 Dot.: zatwierdzenie „Systemu współzawodnictwa sportowego dzieci 
i młodzieży w modelarstwie lotniczym i kosmicznym” 
 
Uchwała Nr 358/5/XVIII/2012 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
wniosek Komisji Modelarskiej AP, zatwierdza "System 
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w modelarstwie 
lotniczym i kosmicznym, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 11.02.2012r." 
 
 Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Komisja 
Modelarska AP 

Komisja 
Modelarska AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

11.02.2012 5/XVIII/2012 Dot.: zwołanie XXX Walnego Zgromadzenia Delegatów AP 
 

UCHWAŁA  
Zarządu Aeroklubu Polskiego 

Nr  359/5/XVIII/2012 
z dnia 11 lutego 2012r. 

Zarząd AP Zarząd AP 

Sekretarz 
Generalny AP 

12.04.2012 W trakcie 
realizacji 
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„Zarząd Aeroklubu Polskiego działając na podstawie § 13 ust.1, ust. 3 
i ust.5 statutu stowarzyszenia, zwołuje na dzień 21 kwietnia 2012 
roku (sobota) XXX Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu 
Polskiego, które rozpocznie się o godzinie 09:00 w siedzibie PLL LOT 
S.A. przy ul.17 stycznia 39 w Warszawie (szklany biurowiec).  

Projekt porządku obrad XXX Walnego Zgromadzenia 
Delegatów Aeroklubu Polskiego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 11 lutego 2012r.” 
 
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 359/5/XVIII/2012 

PROJEKT 
PORZĄDEK OBRAD 

XXX Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu 
Polskiego 

w dniu 21 kwietnia 2012r. (sobota) 
 

Część oficjalna 
 

1. Otwarcie XXX Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu 
Polskiego. 

2. Wystąpienie Prezesa Aeroklubu Polskiego. 
 
Część formalna 
 

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
4. Wybór pozostałych członków Prezydium Walnego 

Zgromadzenia. 
5. Objęcie prowadzenia obrad przez Prezydium Zgromadzenia. 
6. Stwierdzenie przez Prezydium ważności XXX Walnego 

Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego oraz jego 
zdolności do podejmowania uchwał. 

7. Powołanie komisji roboczych XXX WZD AP: 
a) Skrutacyjnej, 
b) Uchwał, Wniosków i Odwołań. 
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8. Dyskusja nad porządkiem obrad (cześć merytoryczna). 
9. Przyjęcie porządku obrad XXX WZD AP. 

 
Część merytoryczna – sprawozdawcza 
 

10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Aeroklubu 
Polskiego jako Organizacji Pożytku Publicznego za 2011 rok. 

11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Aeroklubu Polskiego 
za 2011 rok wraz z opinią biegłego rewidenta. 

12. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Aeroklubu Polskiego z 
działalności Aeroklubu Polskiego za 2011 rok (w tym 
sprawozdanie ze stanu realizacji uchwał XXVII, XXVIII i XXIX 
Walnego Zgromadzenia Delegatów AP). 

13. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Aeroklubu 
Polskiego. 

14. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu 
Polskiego. 

15. Dyskusja nad sprawozdaniami władz Aeroklubu Polskiego 
16. Przedstawienie rocznego sprawozdania Rady Górskiej Szkoły 

Szybowcowej Aeroklubu Polskiego ŻAR im. Adama 
Dziurzyńskiego. 

17. Przedstawienie rocznego sprawozdania Rady Centralnej Szkoły 
Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie im. Pelagii 
Majewskiej. 

18. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami władz Szkół 
Lotniczych. 

19. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania z działalności 
Aeroklubu Polskiego jako Organizacji Pożytku Publicznego za 
2011 rok. 

20. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego 
Aeroklubu Polskiego za 2011 rok wraz z opinią biegłego 
rewidenta. 

21. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności 
Aeroklubu Polskiego za 2011 rok. 

22. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Komisji 
Rewizyjnej AP. 

23. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Sądu 
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Koleżeńskiego AP. 
24. Głosowanie nad zatwierdzeniem rocznego sprawozdania Rady 

Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego ŻAR im. 
Adama Dziurzyńskiego. 

25. Głosowanie nad zatwierdzeniem rocznego sprawozdania 
sprawozdania Rady Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu 
Polskiego w Lesznie im. Pelagii Majewskiej. 
 

Część merytoryczna – uchwały (wnioski, zmiany statutowe, 
odwołania) 
 

26. Przedstawienie wniosku Zarządu Aeroklubu Polskiego w 
przedmiocie uchwalenia zmian Regulaminu Dyscyplinarnego. 

27. Dyskusja. 
28. Głosowanie nad uchwałą w przedmiocie zmian Regulaminu 

Dyscyplinarnego. 
29. Wystąpienie Stałej Komisji Statutowej, przedstawienie projektu 

zmian Statutu AP. 
30. Dyskusja. 
31. Głosowania nad zmianami Statutu AP. 
32. Upoważnienie Zarządu AP do opracowania jednolitego tekstu 

statutu AP. 
33. Przedstawienie wniosków Zarządu Aeroklubu Polskiego do 

Walnego Zgromadzenia Delegatów AP. 
34. Przedstawienie wniosków Komisji Rewizyjnej AP do Walnego 

Zgromadzenia Delegatów AP. 
35. Przedstawienie wniosków Sądu Koleżeńskiego AP do Walnego 

Zgromadzenia Delegatów AP. 
36. Przedstawienie wniosków i odwołań aeroklubów regionalnych i 

członków Aeroklubu Polskiego do Walnego Zgromadzenia 
Delegatów AP  zgłoszonych co najmniej na 14 dni przed 
terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów – Komisja 
Uchwał, Wniosków i Odwołań. 

37. Dyskusja 
38. Przedstawienie projektów uchwał przez Komisję Uchwał, 

Wniosków i Odwołań. 
39. Dyskusja 
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40. Głosowania nad uchwałami w przedmiocie wniosków i 
odwołań. 

41. Podsumowanie obrad oraz zamkniecie XXX Walnego 
Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego 

  
Przewidywana przerwa obiadowa 13:30 – 14:30 
 

Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

11.02.2012 5/XVIII/2012 Dot.: akceptacja i potwierdzenie skuteczności dzierżawy z dnia 
06.02.2010r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 07.02.2012r. zawartymi 
pomiędzy Aeroklubem Ziemi Piotrkowskiej a Polskim 
Stowarzyszeniem Sportów Powietrznych 
 
Uchwała Nr 360/5/XVIII/2012 – Zarząd Aeroklubu Polskiego 
działając w imieniu Aeroklubu Polskiego akceptuje oraz potwierdza 
skuteczność umowy dzierżawy z dnia 06.02.2010r. wraz z aneksem 
nr 1 z dnia 07.02.2012r. zawartymi pomiędzy Aeroklubem Ziemi 
Piotrkowskiej a Polskim Stowarzyszeniem Sportów Powietrznych, 
której przedmiotem jest wydzierżawienie części nieruchomości, 
będącej w wieczystym użytkowaniu Aeroklubu Polskiego, wpisanej 
do Księgi Wieczystej 14268 z działki nr 135 obręb 40 w Piortkowie 
Trybunalskim. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 11.02.2012r.” 
 
Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Gł. specjalista ds. 
majątkowych i 
lotniskowych  

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

11.02.2012 5/XVIII/2012 Dot.: zatwierdzenie „Zasad ewidencjonowania i rozliczania wpływów 
do Aeroklubu Polskiego uzyskanych z wpływów z tytułu odpisów 1% 
podatku dochodowego”. 
 
Uchwała Nr 361/5/XVIII/2012 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
określa „Zasady ewidencjonowania i rozliczania wpływów do 
Aeroklubu Polskiego uzyskanych z wpływów z tytułu odpisów 1% 
podatku dochodowego”. 
Treść zasad stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 11.02.2012r.” 

Zarząd AP Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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Załącznik do uchwały Nr 361/5/XVIII/2012 
 

Zasady ewidencjonowania i rozliczania wpływów do Aeroklubu 
Polskiego uzyskanych z tytułu odpisów 1% podatku dochodowego 

 
Zważywszy że: 
- Aeroklub Polski [AP] posiada status organizacji pożytku publicznego 
[OPP] i spełnia warunki do pozyskiwania odpisów 1% podatku 
dochodowego, określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 
- AP prowadzi działalność polegającą na wspieraniu i 
upowszechnianiu kultury fizycznej co odpowiada sferze zadań 
publicznych w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 
- elementami kultury fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z dnia 15 lipca 2010 r.) są: 

 sport, w tym wszelkie formy aktywności fizycznej, które 
przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na 
wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i 
psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie 
wyników sportowych na wszelkich poziomach, 

 wychowanie fizyczne, 

 rehabilitacja ruchowa. 
- AP jako OPP jest zobowiązany do sporządzania rocznego 
sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego zgodnie 
z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z dnia 23 
marca 2011r.  w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z 
działalności organizacji pożytku publicznego, w którym powinien 
umieścić informację między innymi: 

 o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich 
źródeł, w tymz 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
(w tym zryczałtowanego podatku dochodowego od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) oraz  

 informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących 
z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym 
zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych 
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przychodów osiąganych przez osoby fizyczne), w tym o 
wysokości wydatkowanej kwoty i działaniach, na które zostały 
wydatkowane,  

 jak również o celach szczegółowych wskazanych przez 
podatnika podatku dochodowego, na które organizacja 
wydatkowała środki pochodzące z 1% podatku, 

 
Zarząd Aeroklubu Polskiego [ZAP] określa następujące zasady 
ewidencjonowania i rozliczania wpływów do Aeroklubu Polskiego, 
uzyskanych z odpisów 1% podatku dochodowego. 
 
1. Za dostosowanie systemu ewidencji księgowej AP do spełnienia 

przez AP wszelkich wymogów określonych w przepisach o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz za 
prawidłowe ewidencjonowanie i rozliczanie środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego odpowiedzialny jest 
Główny Księgowy AP. 

2. Podatnik może wskazać w swojej deklaracji podatkowej jeden z 
następujących celów szczegółowych: 

a. Aeroklub Polski, 
b. określony aeroklub regionalny, szkoła szybowcowa lub 

inna organizacja stowarzyszona z AP, posiadająca status 
klubu sportowego [KS] w sporcie lotniczym, 

c. określona kadra narodowa AP [KN], 
d. określony członek kadry narodowej AP [CZKN] 

3. W przypadku gdy cel szczegółowy nie zostanie wskazany, 
pozyskane środki zostaną przeznaczone na działalność pożytku 
publicznego AP. 

4. Aeroklub Polski przeznaczy 80% środków, otrzymanych na 
beneficjenta określonego w celu szczegółowym zgodnie z pkt 2 
niniejszego paragrafu na finansowanie następujących działań 
tego beneficjenta w ramach wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej związanych ze sportem lotniczym: 

a. Zakup sprzętu i wyposażenia sportowego, 
b. Przygotowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo 

do udziału we współzawodnictwie sportowym, 
c. Trening i udział zawodników w zawodach krajowych i 



- 497 - 

międzynarodowych, 
d. Organizacja zawodów sportowych. 
e. Udział w konferencjach, warsztatach oraz szkoleniach 

sportowych środowiska lotniczego, 
f. Udział w posiedzeniach komisji specjalnościowych AP, 
g. Koszty opracowań i dokumentacji sportowej.  

5. Na pokrycie kosztów działalności AP jako OPP, związanych z 
obsługą systemu pozyskiwania i rozliczania środków z 1% 
podatku dochodowego, zostanie wykorzystana kwota w 
wysokości 20 % uzyskanych wpływów z tego tytułu. 

6. Dysponentem środków wskazanych w celu szczegółowym dla: 
a. AP jest ZAP w porozumieniu z SG AP,  
b. aeroklubu regionalnego, szkoły szybowcowej lub innej 

organizacji stowarzyszonej z AP są władze tych organizacji 
c. danej KN jest odpowiednia komisja specjalnościowa, 
d. danego CZ KN jest sam zawodnik. 

7. Ustala się następującą procedurę dysponowania i rozliczania 
przez AP środków pozyskanych z 1% podatku dochodowego dla 
beneficjentów innych niż AP: 

a. Upoważniony pracownik Biura Zarządu AP [BZAP] 
poinformuje w formie pisemnej lub elektronicznej 
poszczególnych beneficjentów, o których mowa w pkt. 2, 
o wysokości środków przeznaczonych dla danego 
beneficjenta, niezwłocznie po otrzymaniu przez AP 
wszystkich środków i szczegółowych danych o 
dokonanych wpłatach. 

b. Każdy beneficjent przekaże do działu księgowości AP 
kopie dokumentów poświadczających poniesienie przez 
niego wydatków, określonych w pkt.2, w wysokości nie 
mniejszej niż wartość środków przeznaczonych dla 
danego beneficjenta. 

c. Po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w pkt. 7b. 
AP przekaże na rachunek danego beneficjenta środki dla 
niego przeznaczone. 

8. O sposobie przeznaczenia środków niewykorzystanych przez 
beneficjentów, o których mowa w pkt. 7, decyduje ZAP w 
porozumieniu SG AP. 
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9. W przypadku środków pozyskanych z 1% podatku 
dochodowego przeznaczonych dla AP, SG AP niezwłocznie po 
ich otrzymaniu wraz ze szczegółowymi danymi o dokonanych 
wpłatach opracuje w porozumieniu z Działem Sportu AP projekt 
przeznaczenia otrzymanych środków i przedstawi do 
zatwierdzenia przez ZAP. 

10. SG AP jest zobowiązany do opublikowania w Intranecie AP 
szczegółowej informacji o wysokości uzyskanych i rozliczonych 
odpisów przez poszczególnych beneficjentów. 

 
Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

11.02.2012 5/XVIII/2012 Dot.: powołanie Mirosława Jagiełły do funkcji Dyrektora GOBL-L AP 
we Wrocławiu 
 
Uchwała Nr 362/5/XVIII/2012 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
podstawie § 17 ust.2 pkt.12 Statutu Aeroklubu Polskiego, powołuje z 
dniem 11 lutego 2012r. Pana Mirosława Jagiełłę do funkcji Dyrektora 
NZOZ Głównego Ośrodka Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu 
Polskiego Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej we 
Wrocławiu, wyłonionego na to stanowisko w drodze konkursu. 
Szczegółowy zakres obowiązków oraz zasady pełnienia funkcji 
Dyrektora NZOZ Głównego Ośrodka Badań Lotniczo-Lekarskich 
Aeroklubu Polskiego Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej 
we Wrocławiu określa Statut NZOZ Głównego Ośrodka Badań 
Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego Wojewódzkiej Przychodni 
Sportowo-Lekarskiej we Wrocławiu. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 11.06.2011r.”. 
 
Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Zarząd AP Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

11.02.2012 5/XVIII/2012 Dot.: przyjęcie Klubu Sportów Balonowych na członka wspierającego 
AP 
 
Uchwała Nr 363/5/XVIII/2012 -  „Na wniosek Klubu Sportów 
Balonowych – Zarząd Aeroklubu Polskiego na podstawie § 7 ust. 3 
Statutu AP przyjmuje Klub Sportów Balonowych z siedzibą  we 

Klub Sportów 
Balonowych 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
no 
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Wrocławiu przy ul. Lotniczej 22 na członka wspierającego Aeroklubu 
Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 11.02.2012r.” 
 
Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

11.02.2012 5/XVIII/2012 Dot.: ustalenie wynagrodzenia Dyrektora GOBL-L AP we Wrocławiu 
 
Uchwała Nr 364/5/XVIII/2012 – „Zarząd AP ustala wynagrodzenie 
Pana Mirosława Jagiełło powołanego do funkcji Dyrektora GOBLL na 
podstawie Uchwały Nr 362/5/XVIII/2012 z dnia 11.02.2012r. Zarządu 
AP z tytułu wykonywania obowiązków Dyrektora GOBL-L 
określonych w Statucie GOBL-L: 
 

§1 
 

1. Miesięczne wynagrodzenie począwszy od dnia 13 lutego 
2012 r. wyniesie PLN 7.000 brutto. Wynagrodzenie za dany 
miesiąc będzie płatne do 5 dnia następnego miesiąca. 

2. Panu Mirosławowi Jagiełło będzie przysługiwała premia 
roczna w wysokości 10% od zysku GOBLL w roku 2012 oraz 
5% w kolejnych latach (po uwzględnieniu kosztu rezerw na 
wynagrodzenia, w tym premii dla pracowników za rok 
obrotowy) netto  skorygowanego o: 
a. amortyzację,  
b. zysk ze zbycia środków trwałych,  
c. sponsoring/dotacje/darowizny otrzymane w wyniku 

działalności niezależnej od Pana Mirosława Jagiełły (np. 
w wyniku zabiegów Władz AP),  

d. inne uzasadnione korekty (niestandardowe wydarzenia, 
operacje księgowe).  

Premia roczna będzie płatna w terminie 14 dni od zatwierdzenia 
przez Zarząd AP sprawozdania finansowego. 
3. Wynagrodzenie będzie wypłacane na rachunek bankowy 

wskazany przez Pana Mirosława Jagiełłę. Wypłacane 
wynagrodzenie będzie pomniejszone o należne zaliczki na 
PDOF w przypadku gdy GOBLL będzie odpowiedzialny za 

Zarząd AP Dyrektor GOBL-
L AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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odprowadzanie takich zaliczek. 
4. W przypadku odwołania Pana Mirosława Jagiełły ze 

stanowiska Dyrektora GOBLL otrzyma on dodatkowe 
wynagrodzenie w wysokości: 

- PLN 3.000 brutto w przypadku odwołania do 30 czerwca 2012r. 
płatne w okresie dwóch tygodni od odwołania, 
- PLN 6.000 brutto w przypadku odwołania w okresie od 1 lipca 
2012r. do 31 grudnia 2014r. płatne w okresie jednego miesiąca 
od odwołania, 
- PLN 12 000 brutto w przypadku odwołania po 31 grudnia 
2014r. płatne okresie jednego miesiąca od odwołania, 
5. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 4, 

nie będzie należne w przypadku gdy odwołanie następuje na 
wniosek Pana Mirosława Jagiełły. 

6. Pan Mirosław Jagiełło będzie uprawniony do rozliczania 
kosztów wykorzystania własnego samochodu w związku z 
wykonywaniem obowiązków Dyrektora GOBLL, ponad 
dojazdy do pracy w dni powszednie (poniedziałek – piątek) 
w wysokości 75% kwoty obliczonej według urzędowej stawki 
za kilometr na podstawie przedstawionych rozliczeń. 

7. Pan Mirosław Jagiełło na czas pełnienia funkcji Dyrektora 
GOBLL otrzyma telefon komórkowy oraz laptop wyposażony 
w modem telefonii komórkowej wraz z odpowiednio 
wykupionymi usługami telekomunikacyjnymi. 

§2 
 

8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 11.02.2012r. 
 
Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

11.02.2012 5/XVIII/2012 Dot.: sprzedaż samolotu 104 WILGA 35A SP-EAA 
 
Uchwała Nr 365/5/XVIII/2012 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 

wniosek Sekretarza Generalnego AP, wyraża zgodę na sprzedaż 

samolotu PZL-104 WILGA 35A, numer fabryczny 48031, b.SP-EAA 

zgodnie z otrzymaną ofertą zakupu, złożoną przez potencjalnego 

Sekretarz 
Generalny AP 

Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

W trakcie 
realizacji 
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nabywcę. 

Wykonanie uchwały Zarząd AP powierza Sekretarzowi Generalnemu 

AP. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 11.02.2012r.” 

 

Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 13 lutego 2012r. (Protokół Nr 6/XVIII/2012) 

13.02.2012 6/XVIII/2012 Dot.: odwołanie Pani dr Bogusławy Ignatowicz z funkcji dyrektora 
GOBL-L AP we Wrocławiu 
 
Uchwała Nr 366/6/XVIII/2012 - "Na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 12 
Statutu Aeroklubu Polskiego, Zarząd Aeroklubu Polskiego odwołuje 
Panią dr Bogusławę Ignatowicz z funkcji p.o. Dyrektora NZOZ GOBL-L 
AP WPS-L we Wrocławiu, dziękując jednocześnie za jej 
dotychczasowy wkład w działalność tej jednostki.  
Zarząd Aeroklubu Polskiego odwołuje także wszystkie udzielone Pani 
dr Bogusławie Ignatowicz pełnomocnictwa. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia -  13 lutego 2012 roku”. 
 
Za 11, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Zarząd AP Zarząd AP bez 
terminu 

zrealizowa
na 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 24 lutego 2012r. (Protokół Nr 7/XVIII/2012) 

24.02.2012 7/XVIII/2012 Dot.: przyjęcie Karkonoskiego Stowarzyszenia Szybowcowego w 
poczet członków wspierających Aeroklubu Polskiego 
 
Uchwała Nr 367/7/XVIII/2012 – „Na wniosek Karkonoskiego 
Stowarzyszenia Szybowcowego, Zarząd Aeroklubu Polskiego na 
podstawie § 7 ust. 3 Statutu AP przyjmuje Karkonoskie 
Stowarzyszenie Szybowcowe z siedzibą przy ul. Długiej 61 w Jeżowie 
Sudeckim na członka wspierającego Aeroklubu Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 24.02.2012r.” 
 
Za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Karkonoskie 
Stowarzyszenie 

Szybowcowe 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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24.02.2012 7/XVIII/2012 Dot.: wydłużenie terminu obrad XXX Walnego Zgromadzenia 
Delegatów AP do dwóch dni, tj. 21 i 22 kwietnia 2012r. 
 
Uchwała Nr 368/7/XVIII/2012 - „Zarząd Aeroklubu Polskiego, 
działając na podstawie § 13 ust.1, ust. 3 i ust.5 statutu 
stowarzyszenia, w związku z Uchwałą nr 359/5/XVIII/2012 z 
11.02.2012r. w sprawie zwołania XXX Walne Zgromadzenie 
Delegatów Aeroklubu Polskiego, przedłuża termin obrad XXX 
Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego do dwóch 
dni tj. 21 i 22 kwietnia 2012r. (sobota i niedziela). Godzina 
rozpoczęcia obrad, miejsce obrad i projekt porządku obrad XXX 
Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego pozostają 
bez zmian. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 24.02.2012r.” 
 
Za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Zarząd AP Sekretarz 
Generalny AP 

21 i 
22.04.2012 

W trakcie 
realizacji 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 15 marca 2012r. (Protokół Nr 9/XVIII/2012) 

15.03.2012 9/XVIII/2012 Dot.: uhonorowanie grupy działaczy i sponsorów Aeroklubu 
Włocławskiego odznaczeniami AP 
 
Uchwała Nr 369/9/XVIII/2012 - "Na podstawie § 5 ust.2 pkt.11 
statutu Aeroklubu Polskiego oraz Regulaminu Organizacyjnego 
działalności Zarządu i Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego § 1 
pkt. 10 na wniosek Zarządu Aeroklubu Włocławskiego, Zarząd 
Aeroklubu Polskiego zatwierdza przyznanie następujących odznak:  
I. Zasłużonego Działacza Lotnictwa Sportowego następującym 
osobom:   
1. Zbigniew Pędziak   
2. Kazimierz Maciej Nawrocki   
3. Bartosz Nowakowski   
4. Grzegorz Sieradzki  
II. Za Zasługi dla Aeroklubu Polskiego następującym osobom:   
a) Odznaka srebrna   
1. Renata Banaszek   
2. Kacper Sachajdak    

Zarząd Aer. 
Włocławskiego 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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3. Jerzy Zieliński    
4. Kamil Wójcik     
b) Odznaka złota     
1. Wojciech Napora    
2. Arkadiusz Iwański    
3. Bogusław Chełczyński 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 15.03.2012r.”. 
 
Za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0 

15.03.2012 9/XVIII/2012 Dot.:zmiana Kalendarza imprez sportowych Aeroklubu Polskiego na 
rok 2012 - wprowadzenie do w/w kalendarza dwóch imprez 
spadochronowych:1. Spadochronowe Mistrzostwa Polski w 
Wieloboju Spadochronowym, Tomaszów Mazowiecki, 16-19.05. 
2012 r.2. Spadochronowe Mistrzostwa Polski w Canopy Formation 
(CRW), Lublin, 31.08-02.09.2012r. 
 
Uchwała Nr 370/9/XVIII/2012 - „Na wniosek Dyrektora Sportowego 
AP, na podstawie §1 ust.36 Regulaminu Organizacyjnego Działalności 
Zarządu i Prezydium Zarządu – Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zatwierdza zmiany do Kalendarza imprez sportowych Aeroklubu 
Polskiego na rok 2012" dla dyscypliny - sport spadochronowy i 
dopisuje dwie imprezy:                                              1. Spadochronowe 
Mistrzostwa Polski w Wieloboju Spadochronowym, Tomaszów 
Mazowiecki, 16-19.05.2012, organizator WKS „Wawel” Kraków; 
2. Spadochronowe Mistrzostwa Polski Canopy Formation (CRW), 
Lublin, 31.08 – 02.09.2012, organizator Aeroklub Lubelski  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 15.03.2012r. 
 
Za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Komisja 
Spadochronowa AP 

Organizatorzy 
imprez 

Terminy 
imprez 

W trakcie 
realizacji 

Posiedzenie Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 18 marca 2012r. w Warszawie (Protokół Nr 10/XVIII/2012) 

18.03.2012 10/XVIII/2012 Dot.: zawarcie umowy pożyczki 
 
Uchwała Nr 371/10/XVIII/2012 – ”W celu spłaty przez GOBL-L AP 
we Wrocławiu zobowiązań wobec ZUS i braku możliwości pozyskania 

Zarząd AP GOBL-L AP Termin 
zawarcia 
umowy 

zrealizowa
na 
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środków na natychmiastową spłatę (nie uzyskanie kredytu 
obrotowego w bankach) – Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę 
na zawarcie umowy pożyczki na ten cel od Stanisława Haczyńskiego 
w kwocie 50.000,-zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) 
oprocentowaną w wysokości 10% w skali roku. 
Szczegółowe warunki udzielanej pożyczki określone są w załączonym 
projekcie umowy pożyczki stanowiącej załącznik do niniejszej 
uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.03.2012r.” 
 

(za 8 , przeciw 0, wstrzymało się 0) 

18.03.2012 10/XVIII/2012 Dot.: zawarcie umowy pożyczki 
 
Uchwała Nr 372/10/XVIII/2012 - ”W celu spłaty przez GOBL-L AP we 
Wrocławiu zaległego podatku od wynagrodzeń osób zatrudnionych 
w GOBL-L AP i braku możliwości pozyskania środków na 
natychmiastową spłatę (nie uzyskanie kredytu obrotowego w 
bankach) – Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę na zawarcie 
umowy pożyczki na ten cel od Stanisława Haczyńskiego w kwocie 
50.000,-zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) oprocentowaną w 
wysokości 10% w skali roku. 
Szczegółowe warunki udzielanej pożyczki określone są w załączonym 
projekcie umowy pożyczki stanowiącej załącznik do niniejszej 
uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.03.2012r.” 
 
(za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0) 

Zarząd AP GOBL-L AP Termin 
zawarcia 
umowy 

zrealizowa
na 

18.03.2012 10/XVIII/2012 Dot.: zawarcie umowy pożyczki 
 
Uchwała Nr 373/10/XVIII/2012 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego, po 
zapoznaniu się z propozycją Umowy pożyczki z Panem Marcinem 
Mazurem, zatwierdza treść Umowy pożyczki stanowiącej załącznik nr 
1 do niniejszej uchwały.  
Wykonanie uchwały powierza sie Prezesowi AP i Sekretarzowi 
Generalnemu AP. 

Zarząd AP Prezes AP 

SGAP 

Termin 
zawarcia 
umowy 

zrealizowa
na 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.03.2012r.”. 
 
(za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0) 

18.03.2012 10/XVIII/2012 Dot.: powołanie K.Jurkiewicza do mikrolotowej KN 
 
Uchwała Nr 374/10/XVIII/2012 - „Na podstawie §17 ust.2 pkt.9 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz ust. 1 Regulaminu powoływania 
Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego – polskiego związku 
sportowego, na wniosek Komisji Mikrolotowej AP - Zarząd Aeroklubu 
Polskiego powołuje Krzysztofa Jurkiewicza do Kadry Narodowej na 
rok 2012 w sporcie mikrolotowym. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.03.2012r.”. 
 
(za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0) 

Komisja 
Mikrolotowa AP 

Komisja 
Mikrolotowa 

AP 

2012 zrealizowa
na 

18.03.2012 10/XVIII/2012 Dot.: przekazanie w czasowe użytkowanie szybowca SWIFT SP-3532 
 
Uchwała Nr 375/10/XVIII/2012 – „Po zapoznaniu się z wnioskiem 
Komisji Akrobacji Lotniczej AP,  Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża 
zgodę na przekazanie w czasowe użytkowanie szybowca 
depozytowego będącego własnością Aeroklubu Polskiego, 
pozostającego w dyspozycji Komisji Akrobacji Lotniczej AP typu 
SWIFT SP- 3532 w użytkowanie Młodzieżowego Ośrodka Szkolenia 
Akrobacji Lotniczej działającego przy Aeroklubie Poznańskim, pod 
warunkiem zawarcia stosownej umowy na eksploatację ww. 
szybowca pomiędzy Aeroklubem Polskim a Aeroklubem Poznańskim. 
Realizację uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.03.2012r.” 
 
(za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0) 

Komisja Akrobacji 
Lotniczej AP 

Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

W trakcie 
realizacji 

18.03.2012 10/XVIII/2012 Dot.: odwołanie z funkcji członka Komisji Samolotowej AP 
 
Uchwała Nr 376/10/XVIII/2012 – „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.15 
Statutu AP oraz pkt. 3.1 Ramowego Regulaminu Komisji 
Specyjalnościowychj AP na wniosek Komisji Samolotowej AP, Zarząd 

Komisja 
Samolotowa AP 

Zarząd AP 18.03.2012 zrealizowa
na 
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AP odwołuje kol. Mirosława Durę i Dawida Sysia z funkcji członka 
Komisji Samolotowej AP.   
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.03.2012r.” 
 
(za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0) 

18.03.2012 10/XVIII/2012 Dot.: powołanie na członka Komisji Samolotowej AP  
 
Uchwała Nr 377/10/XVIII/2012 – „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.15 
Statutu AP oraz pkt. 3.1 Ramowego Regulaminu Komisji 
Specyjalnościowych AP na wniosek Komisji Samolotowej AP, Zarząd 
AP powołuje kol. Jarosława Sysio i Sławomira Własiuka do funkcji 
członka Komisji Samolotowej AP.   
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.03.2012r.”. 
 
(za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0) 

Komisja 
Samolotowa AP 

Zarząd AP 18.03.2012 zrealizowa
na 

18.03.2012 10/XVIII/2012 Dot.: zatwierdzenie Regulaminu wykorzystania samolotów 
Aeroklubu Polskiego, będących w dyspozycji Komisji Samolotowej 
Aeroklubu Polskiego 
 
Uchwała Nr 378/10/XVIII/2012 – „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.15 
Statutu AP oraz pkt. 3.3 Ramowego Regulaminu Komisji 
Specyjalnościowych AP na wniosek Komisji Samolotowej AP, Zarząd 
Aeroklubu Polskiego zatwierdza „Regulamin wykorzystania 
samolotów Aeroklubu Polskiego, będących w dyspozycji Komisji 
Samolotowej Aeroklubu Polskiego” stanowiacy załącznik do 
niniejszej uchwały.   
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.03.2012r.”. 
 
(za 5, przeciw 0, wstrzymało się 1) 

Komisja 
Samolotowa AP 

Komisja 
Samolotowa 

AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

18.03.2012 10/XVIII/2012 Dot.: zatwierdzenie ryczałtów sędziowskich w sporcie samolotowym 
 

Uchwała Nr 379/10/XVIII/2012 – „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.14 
Statutu AP na wniosek Komisji Samolotowej AP, Zarząd Aeroklubu 
Polskiego zatwierdza następujące wysokości ryczałtów sędziowskich 

Komisja 
samolotowa AP 

Komisja 
Samolotowa 

AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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w sporcie samolotowym:  
1. Przewodniczący Jury - 75 zł./dzień brutto 
2. Sędzia główny - 100 zł/dzień brutto 
3. Sędzia - 50 zł./dzień brutto 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.03.2012r.” 
 
(za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0) 

18.03.2012 10/XVIII/2012 Dot.: powołanie Kadry Narodowej w sporcie śmigłowcowym 
 
Uchwała Nr 380/10/XVIII/2012 – „Na podstawie §17 ust.2 pkt.9 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz ust. 1 Regulaminu powoływania 
Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego – polskiego związku 
sportowego, na wniosek Sekretarza Generalnego AP - Zarząd 
Aeroklubu Polskiego, powołuje Kadrę Narodową w dyscyplinie sport 
śmigłowcowy, na okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku w 
składzie: 

1. Marcin Szamborski, Członek Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. 
2. Dariusz Malec, Członek Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. 
3. Dominik Punda, Członek Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. 
4. Jędrzej Wiler, Członek Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.03.2012r.”. 
 
(za 5, przeciw 1, wstrzymało się 2) 

Prezes AP  2012 zrealizowa
na 

18.03.2012 10/XVIII/2012 Dot.: zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego BZAP 
 
Uchwała Nr 381/10/XVIII/2012 – „Na podstawie §17 ust.2 pkt.14 
Statutu Aeroklubu Polskiego na wniosek Sekretarza Generalnego – 
Dyrektora Zarządzającego AP, Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zatwierdza Regulamin Organizacyjny Biura Zarządu Aeroklubu 
Polskiego w wersji zgodnej z załącznikiem. 
Jednocześnie w związku z przejęciem nadzoru nad działalnością 
sportową przez Sekretarza Generalnego - Dyrektora Zarządzającego 
AP, w celu uniknięcia wątpliwości przy interpretacji zapisów 
dokumentów wewnętrznych AP, uznaje się że SGAP pełni obowiązki 
Dyrektora Sportowego. 

Sekretarz 
Generalny AP 

Zarząd AP Od 
01.04.2012 

zrealizowa
na 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.04.2012r.”. 
 
(za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0) 

18.03.2012 10/XVIII/2012 Dot.: przyjęcie na członka wspierającego AP Gminnego Domu Kultury 
w Sośnie 
 
Uchwała Nr 382/10/XVIII/2012 –  „Na wniosek Gminnego Domu 
kultury w Sośnie – Zarząd Aeroklubu Polskiego na podstawie § 7 ust. 
3 Statutu AP przyjmuje Gminny Dom Kultury w Sośnie z siedzibą w 
Sośnie przy Al. Jana Pawła II nr ,1 na członka wspierającego 
Aeroklubu Polskiego.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 18.03.2012r.”. 
 
(za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0) 

Gminny Dom 
Kultury w Sośnie 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

18.03.2012 10/XVIII/2012 Dot.: przyjęcie na członka wspierającego AP Stowarzyszenia Klub 
Balonowy Białystok 
 
Uchwała Nr 383/10/XVIII/2012 – „Na wniosek Stowarzyszenia Klub 
Balonowy Białystok – Zarząd Aeroklubu Polskiego na podstawie § 7 
ust. 3 Statutu AP przyjmuje Stowarzyszenie Klub Balonowy Białystok 
z siedzibą w Białymstoku przy ul. Węglowej 8, na członka 
wspierającego Aeroklubu Polskiego.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 18.03.2012r.”. 
 
(za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0) 

Stowarzyszenie 
Klub Balonowy 

Białystok 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

18.03.2012 10/XVIII/2012 Dot.: zmiana delegata alternatywnego AP do EUG 
 
Uchwała Nr 384/10/XVIII/2012 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego na 
podstawie § 1 ust. 34 Regulaminu Organizacyjnego Działalności 
Zarządu i Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego oraz ust. I 
Regulaminu powoływania oraz zakresu obowiązków delegata 
Aeroklubu Polskiego do Międzynarodowej Komisji Specjalnościowej 
FAI, postanawia: 

1. przyjąć rezygnację Mirosława Hołysia z funkcji delegata 

Komisja 
Szybowcowa AP 

Zarząd AP Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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alternatywnego Aeroklubu Polskiego do European Gliding 
Union oraz 

2. powołać Bogdana Kraśkiewicza do funkcji delegata 
alternatywnego Aeroklubu Polskiego do European Gliding 
Union 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.03.2012r.”. 
 
(za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0) 

18.03.2012 10/XVIII/2012 Dot.: zatwierdzenie opłaty na 2012r  za użytkowanie szybowców 
depozytowych AP 
 
Uchwała Nr 385/10/XVIII/2012 – „Na wniosek Komisji Szybowcowej 
AP, Zarząd Aeroklubu Polskiego ustala opłatę za użytkowanie 
szybowców depozytowych Aeroklubu Polskiego w roku 2012 w 
wysokości 2.600 zł brutto. 
Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego zmienia zapis § 3 ust.2 
Regulaminu eksploatacji szybowców depozytowych będących 
własnością Aweroklubu Polskiego, pozostających w dyspozycji 
Komisji Szybowcowej AP w części dotyczącej wysokości 
zryczałtowanej opłaty rocznej za użytkowanie szybowca. 
Wykonanie uchwały Zarząd AP powierza Sekretarzowi Generalnemu 
AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.03.2012r.”. 
 
(za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0) 

Komisja 
Szybowcowa AP 

Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 

18.03.2012 10/XVIII/2012 Dot.: zatwierdzenie Regulaminu powoływania Kadry Narodowej AP 
 
Uchwała Nr 386/10/XVIII/2012 – „Na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 17 
statutu AP oraz § 1 ust. 24 Regulaminu Organizacyjnego Działalności 
Zarządu i Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego, na wniosek 
Sekretarza Generalnego AP, Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza 
„Regulamin powoływania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego – 
polskiego związku sportowego”. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 
Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia – 18.03.2012r.”. 

Sekretarz 
Generalny AP 

Sekretarz 
Genralny AP 

Komisje 
Specjalnościow

e AP 

Bez 
terminu 

zrealizowa
na 
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(za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0) 

18.03.2012 10/XVIII/2012 Dot.: zatwierdzenie ugody z Aer.Krakowskim 
 
Uchwała Nr 387/10/XVIII/2012 – Zarząd AP zatwierdza warunki 
ugody zawarte w projekcie ugody z Aer. Krakowskim stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz wyraża zgodę na podpisanie 
ugody przez reprezentację Aeroklubu Polskiego zgodną z § 42 ust. 6 
statutu Aeroklubu Polskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18.03.2012r.”. 
 
(za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0) 

Sekretarz 
Generalny AP 

Prezes AP 

Sekretarz 
Generalny AP 

Bez 
terminu 

W trakcie 
realizacji 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 28 marca 2012r. (Protokół Nr 11/XVIII/2012) 

28.03.2012 11/XVIII/2012 Dot.: Powierzenie bezpośredniej organizacji Mistrzostw Świata 
Modeli  w Klasie F2A,B,C,D w 2014 roku Aeroklubowi 
Włocławskiemu 
 
Uchwała Nr 388/11/XVIII/2012 - "Na wniosek Komisji Modelarskiej 
AP oraz przy poparciu Dyrektora Sportowego AP, na podstawie §1 
ust.36 Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium 
Zarządu AP – Zarząd Aeroklubu Polskiego upoważnia delegata 
Aeroklubu Polskiego do CIAM FAI do złożenia wniosku o przyznanie 
Polsce organizacji MŚ w klasie F2A,B,C,D w 2014 roku we 
Włocławku.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 28.03.2012r.” 
 
Za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Komisja 
Modelarska AP 

Delegat AP do 
CIAM FAI 

Bez 
terminu 

W trakcie 
realizacji 

28.03.2012 11/XVIII/2012 Dot.: Zatwierdzenie umowy pożyczki od T. Rubaja dla Aeroklubu 
Polskiego 

 
Uchwała Nr 389/11/XVIII/2012 - "Zarząd Aeroklubu Polskiego, po 
zapoznaniu się z propozycją Umowy pożyczki z Panem Tomaszem 
Rubajem, zatwierdza treść Umowy pożyczki stanowiącej załącznik nr 

Zarząd AP Prezes AP 

SGAP 

Bez 
terminu 

W trakcie 
realizacji 
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1 do niniejszej uchwały. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi AP i Sekretarzowi 
Generalnemu AP. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 28.03.2012r." 
 
Za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 02 kwietnia 2012r. (Protokół Nr 12/XVIII/2012) 

02.04.2012 12/XVIII/2012 Dot.: Wyrażenie zgody Aeroklubowi Radomskiemu na dysponowanie 
nieruchomością i na posadowienie na niej kontenerowej stacji 
tankowania statków powietrznych wraz z urządzeniami niezbędnej 
infrastruktury technicznej. 
 
Uchwała Nr 390/12/XVIII/2012 - Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
wniosek Aeroklubu Radomskiego, na podstawie §42 ust.2 Statutu 
Aeroklubu Polskiego, wyraża zgodę Aeroklubowi Radomskiemu na 
dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, na której 
funkcjonuje lotnisko Piastów k. Radomia, tj. działką nr ew. 207/2, 
będącą w użytkowaniu wieczystym Aeroklubu Polskiego, wpisaną w 
KW Nr RA1R/00021225/0, a także na prowadzenie robót 
budowlanych polegających na posadowieniu kontenerowej stacji 
tankowania statków powietrznych wraz z urządzeniami niezbędnej 
infrastruktury technicznej oraz na zawarcie umowy w tym 
przedmiocie pomiędzy Aeroklubem Polskim i Aeroklubem 
Radomskim. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 02.04.2012r. 
 
Za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Aeroklub Radomski Zarząd AP Bez 
terminu 

W trakcie 
realizacji 

02.04.2012 12/XVIII/2012 Dot.: Wyrażenie zgody na udzielenie Aeroklubowi Warmińsko-
Mazurskiemu pozwolenia na dysponowanie nieruchomością na cele 
budowlane i na budowę ze środków własnych hangaru na sprzęt 
lotniczy 
 
Uchwała Nr 391/12/XVIII/2012 - Zarząd Aeroklubu Polskiego na 
wniosek Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego, na podstawie §42 

Aeroklub 
Warmińsko-

Mazurski 

Zarząd AP Bez 
terminu 

W trakcie 
realizacji 
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ust.2 Statutu Aeroklubu Polskiego, wyraża zgodę na budowę ze 
środków własnych AWM hangaru na sprzęt lotniczy o pow. ca 336 
m2, na nieruchomości będącej w wieczystym użytkowaniu 
Aeroklubu Polskiego, wpisanej do KW OL10/000148116/7, położonej 
w granicach lotniska Dajtki tj. na części działki nr ewid. 29/2 i 28/1 
obręb 45 w Olsztynie w lokalizacji oznaczonej na załączniku 
graficznym do uchwały.                                      Jednocześnie Zarząd 
Aeroklubu Polskiego udziela zgody dla Aeroklubu Warmińsko-
Mazurskiego na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane 
(zgodnie z art.33 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo 
budowlane - Dz U z 2010r Nr 243, poz 1623) tj. na dysponowanie 
częścią działki nr ewid. 29/2 i 28/1 obręb 45 w Olsztynie, pod 
budowę hangaru na sprzęt lotniczy w lokalizacji oznaczonej na 
załączniku graficznym do uchwały 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 02.04.2012r. 
 
Za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0 

02.04.2012 12/XVIII/2012 Dot.: wyrażenie zgody Aeroklubowi Nowy Targ na dyspnowanie 
nieruchomością i na posadowienie na niej naziemnego zbiornika 
warza z dystrybutorem 
 
Uchwała Nr 392/12/XVIII/2012 - Zarząd Aeroklubu Polskiego na 
wniosek Aeroklubu Nowy Targ na podstawie §42 ust.2 Statutu 
Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę Aeroklubowi Nowy Targ na 
dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, tj. częścią działki 
nr ewid. 17906/15, położonej w granicach lotniska Nowy Targ, 
będącej w użytkowaniu wieczystym Aeroklubu Polskiego, wpisanej 
do KW Nr NS1T/00103048/4 i na posadowienie na niej naziemnego 
zbiornika wraz z dystrybutorem oraz na zawarcie umowy w tym 
przedmiocie pomiędzy Aeroklubem Polskim a Aeroklubem Nowy 
Targ. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia - 02.04.2012r. 
 
Za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Aeroklub Nowy 
Targ 

Zarząd AP Bez 
terminu 

W trakcie 
realizacji 

02.04.2012 12/XVIII/2012 Dot.: Wyrażenie zgody na bezpłatne udostępnienie firmie Sky Fun Firma Sky Fun Zarząd AP Bez W trakcie 
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s.c. działki stanowiącej drogę dojazdową do drogi publicznej w celu 
umożliwienia przejazdu i przechodu z działki stanowiącej własność 
firmy Sky Fun. 
 
Uchwała Nr 393/12/XVIII/2012 - Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża 
zgodę na bezpłatne udostępnienie firmie SKY FUN s.c., z siedzibą 
przy ul. Ustronie 7b, 34-400 Nowy Targ, dziłaki nr ewid. 17533/1, 
położonej w Nowym Targu tj. na korzystanie z w/w działki w celu 
przejazdu i przechodu z nieruchomości będącej w posiadaniu firmy 
SKY FUN s.c., położonej wzdłuż, po obu stronach działki nr 17533/1 
stanowiącej drogę dojazdową do drogi publicznej.                         
Jednocześnie Zarząd AP upoważniania Prezesa AP i Sekretarza 
Generalnego AP do podpisania stosownego oświadczenia w 
przedmiotowej sprawie. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia - 02.04.2012r. 
 
Za 7, przeciw 2, wstrzymał się 1 

terminu realizacji 

Głosowanie w drodze korespondencyjnej Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 09 kwietnia 2012r. (Protokół Nr 13/XVIII/2012) 

09.04.2012 13/XVIII/2012 Dot.: Zatwierdzenie przez Zarząd Aeroklubu Polskiego Umowy 
nieodpłatnego przeniesienia wieczystego użytkowania 
nieruchomości na rzecz Aeroklubu Stalowowolskiego 
 
Uchwała Nr 394/13/XVIII/2012 - „Zarząd Aeroklubu Polskiego po 
zapoznaniu się z projektem Umowy nieodpłatnego przeniesienia 
wieczystego użytkowania nieruchomości przez Aeroklub Polski na 
rzecz Aeroklubu Stalowowolskiego zatwierdza je i upoważnia 
Prezesa AP oraz Sekretarza Generalnego AP do jej podpisania w 
formie aktu notarialnego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 09.04.2012r. 
 
Za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Prezes AP Prezes AP 
Sekretarz 

Generalny AP 

Bez 
terminu 

W trakcie 
realizacji 

14.04.2012 14/XVIII/2012 Dot.: Zatwierdzenie listy członków Kadry Narodowej do 
stypendium sportowego na 2012 rok  

Uchwała Nr 395/14/XVIII/2012 – „Na podstawie § 5 ust. 1 

   wykonano 
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Rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 20 września 2006 roku w 
sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej 
(Dziennik Ustaw 

Nr 169, poz.1213 z pó 

żń 

. zm.), na wniosek Dyrektora Sportowego AP, Zarząd Aeroklubu 
Polskiego zatwierdza listę osób do stypendium sportowego na 
2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 14.04.2012r." 

Za 6. przeciw 0, wstrzymało się 0. 

26.04.2012 15/XVIII/2012  
Dot.: Zatwierdzenia Regulaminu Zawodów Samolotowych – 
Część Ogólna wyd. 6/2012  
Uchwała Nr 396/15/XVIII/2012 – „Na wniosek Komisji 
Samolotowej AP, zgodnie z § 17 ust. 2 pkt.14 oraz § 8 
Regulaminu powoływani 
a KN AP, Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza opracowane 
przez Komisję Samolotową (zgodnie z § 7 Regulaminu 
powoływania Kadry Narodowej AP) Regulamin Zawodów 
Samolotowych – Część Ogólna wyd. 6/2012”.  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 26.04.2012 r.  
 

Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

   wykonano 

18.05.2012 16/XVIII/2012 
Dot.: Przyjęcia Regulaminu przejściowego na 2012 rok 
Rozgrywania Zawodów w Akrobacji Lotniczej  
Uchwała Nr 397/16/XVIII/2012 – „Na podstawie § 17 ust.2 
pkt.9 Statutu Aeroklubu Polskiego, na wniosek Sekretarza 
Generalnego Aeroklubu Polskiego - Zarząd Aeroklubu 
Polskiego przyjmuje Regulamin przejściowy na 2012 rok 
Rozgrywania Zawodów w Akrobacji Lotniczej”  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18 maja 2012 r.  

Za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

   wykonano 

18.05.2012 17/XVIII/2012 
Dot.: Przyjęcia jednolitego tekstu Regulamin powoływania 
Kadry  
Narodowej Aeroklubu Polskiego  
Uchwała Nr 398/17/XVIII/2012 – „Na podstawie § 17 ust.2 

   wykonano 
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pkt.9 Statutu Aeroklubu Polskiego na wniosek Sekretarza 
Generalnego Aeroklubu Polskiego - Zarząd Aeroklubu 
Polskiego  
przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Powoływania Kadry 
Narodowej Aeroklubu Polskiego, zgodny z załącznikiem nr 1 
do niniejszej uchwały”.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18 maja 2012 r.  

Za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0.  
 
 
 

 

  
 

    

23.05.2012 18/XVIII/2012 
Dot.: Sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Aeroklubu 
Polskiego 
Uchwała Nr 399/18/XVIII/2012 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
działając w imieniu Aeroklubu Polskiego zatwierdza niniejszym 
tekst jednolity Statutu Aeroklubu Polskiego, uwzględniający  
zmiany uchwalone przez XXX Walne Zgromadzenie 
Delegatów Aeroklubu Polskiego obradujące w dniach 21-22 
kwietnia 2012 r. Tekst jednolity Statutu Aeroklubu Polskiego 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały”.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 23 maja 2012 r.  

Za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

   wykonano 

23.05.2012 19/XVIII/2012 
Dot.: Sprostowania uchwały o powołaniu na stanowisko 
Dyrektora GOBLL Pana Mirosława Jagiełły  
Uchwała Nr 400/19/XVIII/2012 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego, 
działając w imieniu Aeroklubu Polskiego zmienia brzmienie 
tekstu uchwały z dnia 11 lutego 2012 r., nr 362/5/XVIII/2012, 
poprzez zmianę ostatniego zdania na brzmienie: "Uchwała 
wchodzi w 
życie z dniem podjęcia - 11.02.2012 r."  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 23 maja 2012 r.  

Za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

   wykonano 

23.05.2012 20/XVIII/2012 
Dot.: Zatwierdzenie zmiany Regulaminu Organizacyjnego 
Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu Aeroklubu 
Polskiego w zakresie zwoływania posiedzeń w formie 

   wykonano 
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telekonferencji  
Uchwała Nr 401/20/XVIII/2012 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zatwierdza następujące zmiany w Regulaminie 
Organizacyjnym Zarządu i Prezydium Zarządu Aeroklubu 
Polskiego:  
§ 5 ust 1 otrzymuje brzmienie: Posiedzenie Zarządu może 
odbywać się przez zebranie członków Zarządu w określonym 
miejscu i czasie lub w drodze telekonferencji w oznaczonym 
dokładnie terminie. Posiedzenia ZAP zwołuje Prezes AP lub z 
upoważnienia wskazany Wiceprezes AP.§ 5 ust 2, zdanie 
pierwsze, otrzymuje brzmienie: Sekretarz ZAP w porozumieniu 
z Prezesem AP lub upoważnionym Wiceprezesem AP 
potwierdza sposób przeprowadzenia, termin lub termin i 
miejsce posiedzenia ZAP wysyłając pocztą elektroniczna 
zawiadomienie wraz z programem obrad wszystkim członkom 
ZAP, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej AP oraz 
przewodniczącym poszczególnych komisji specjalnościowych 
AP z minimum pięciodniowym wyprzedzeniem. W § 6 dodaje 
się ust 7: W posiedzeniach Zarządu  
 formie telekonferencji zaproszeni goście mogą uczestniczyć 
przez włączenie się przez witrynę internetową”.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 23 maja 2012 r.  

Za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

23.05.2012 21/XVIII/2012 
Dot.: Zatwierdzenie wyróżnień FAI za rok 2011  
Uchwała Nr 402/21/XVIII/2012 – „Na wniosek Komisji 
Samolotowej oraz Działu Sportu AP – Zarząd Aeroklubu 
Polskiego wyraża zgodę 
na wystąpienie do FAI o przyznanie niżej wymienionych 
wyróżnień 
za rok 2011:  
Dyplom im. Paula Tissandiera (Paul Tissandier Diplomas):  
1. Wiktor Sznurowski – Aeroklub Warszawski;  
2. Zbigniew Bukowski – Aeroklub Leszczyński;  
3. Janusz Darocha – Aeroklub Częstochowski;  
4. Jerzy Kolasiński - Aeroklub Poznański.  
Dyplom dla Zespołu (Honorary Group Diploma) – dla  
Aeroklubu Pomorskiego  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18 maja 2012 r.  

Za 5, przeciw 1, wstrzymało się 1. 

   wykonano 
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23.05.2012 22/XVIII/2012 
Dot.: Powołania Alojzego Dernbacha i Anny Tatarczuk na 
Trenerów Kadry Narodowej w Mikrolotach Klasycznych  
Uchwała Nr 403/22/XVIII/2012 – Zarząd Aeroklubu Polskiego 
na podstawie Uchwały Zarządu Aeroklubu Polskiego Nr 
388/25/XVI/2008 z dnia 12.11.2008r. powołuje  
na stanowiska Trenerów Kadry Narodowej w Mikrolotach 
Klasycznych :Alojzy Dernbach - Trener, Ania Tatarczuk - 
Trener Koordynator.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 23 maja 2012 r.  

Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

   wykonano 

4.06.2012 23/XVIII/2012 
Dot.: Wyrażenie zgody dla Aeroklubu Podhalańskiego na 
dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w zakresie 
budowy 9 hangarów namiotowych (w zabudowie  
zwartej) na lotnisku Łososina Dolna k/Nowego Sącza  
Uchwała Nr 404/23/XVIII/2012 – Zarząd Aeroklubu Polskiego 
na wniosek Aeroklubu Podhalańskiego na podstawie §42 ust.2 
Statutu Aeroklubu Polskiego, wyraża zgodę na udzielenie 
Aeroklubowi Podhalańskiemu pozwolenia na dysponowanie 
nieruchomością 
na cele budowlane, tj. częścią działki nr ewid. 417/1, położonej 
w granicach lotniska Łososina Dolna k/Nowego Sącza, 
będącej w użytkowaniu Aeroklubu Polskiego, wpisanej do KW 
Nr  
NS1S/0087266/8 i na budowie na niej 9 hangarów 
namiotowych (w zabudowie zwartej) oraz na zawarcie umowy 
w tym przedmiocie pomiędzy Aeroklubem Polskim a 
Aeroklubem Podhalańskim  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 04 czerwca 2012 
r.  

Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

   wykonano 

4.06.2012 24/XVIII/2012 
Dot.: Wyrażenie zgody dla Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej na 
dysponowanie nieruchomością na cele budowlane oraz na 
prowadzenie robót budowlanych na lotnisku Piotrków 
Trybunalski.  
Uchwała Nr 405/24/XVIII/2012 – Zarząd Aeroklubu Polskiego 
na wniosek Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej, na podstawie § 42 
ust.2 Statutu Aeroklubu Polskiego, wyraża zgodę na udzielenie  
Aeroklubowi Ziemi Piotrkowskiej pozwolenia na dysponowanie  
Nieruchomością na cele budowlane, na której funkcjonuje 

   wykonano 
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lotnisko  
Piotrków Trybunalski, tj. działką nr ew. 135 obręb 40, będącą w 
użytkowaniu wieczystym Aeroklubu Polskiego, wpisaną w Kw 
Nr 14268, a także na prowadzenie robót budowlanych, 
polegających na budowie hangaru o powierzchni 205 m² oraz 
na zawarcie umowy w tym przedmiocie, pomiędzy Aeroklubem 
Polskim i Aeroklubem Ziemi Piotrkowskiej.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 04 czerwca 2012 
r.  

Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Posiedzenie Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 17.06.2012 roku (Protokół 25/XVIII/2012) 

17.06.2012 25/XVIII/2012 Dot. Rozszerzenia Kadry Narodowej w Modelarstwie Lotniczym i 
Kosmicznym o dwóch zawodników: Pawła Dziubę i Antoniego Kanię 

Uchwała Nr 406/25/XVIII/2012 – „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.9 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz ust. 1 „Regulaminu w sprawie 
powoływania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego – Polskiego 
Związku Sportowego”, po zapoznaniu się z wnioskiem, dotyczącym 
rozszerzenia Kadry Narodowej w Modelarstwie Lotniczym i 
Kosmicznym, Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę na 
powołanie w skład Kadry Narodowej w  

Modelarstwie Lotniczym i Kosmicznym zawodników: Paweł Dziuba - 
Aeroklub Warszawski w kat. F2B,2. Antoni Kania - Aeroklub Gdański 
w kat. F3F”. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17 czerwca 2012 r. 

Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

   wykonano 

17.06.2012 25/XVIII/2012 Dot. Rozszerzenia Spadochronowej Kadry Narodowej o siedmiu 
zawodników: Iwonę Raczkiewicz, Joannę Borgieł, Grzegorza 
Zajączkowskiego, Bartłomieja Wójciaka, Rafała Filusa (junior), 
Mateusza Stachurę( junior), Julię Hernas (junior).  

Uchwała Nr 407/25/XVIII/2012 - „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.9 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz „Regulaminu powoływania Kadry 
Narodowej Aeroklubu Polskiego” Rozdział 2, na wniosek Trenera 
Spadochronowej Kadry Narodowej oraz Sekretarza Generalnego 

   wykonano 
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Aeroklubu Polskiego - Zarząd Aeroklubu Polskiego rozszerza na okres 
od 1 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. skład Spadochronowej 
Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego – Polskiego Związku Sportu 
Lotniczego, zatwierdzonej Uchwałą Nr 310/47/XVIII/2011, z dnia 
10.12.2011 r. w dyscyplinie Sport Spadochronowy, o następujących 
zawodników: Iwona Raczkiewicz, Joanna Borgieł, Grzegorz 
Zajączkowski, Bartłomiej Wójciak, Rafał Filus (junior), Mateusz 
Stachura ( junior), Julia Hernas (junior).”  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17 czerwca 2012 r.  

Za 5, przeciw 0, wstrzymało się 1. 

17.06.2012 
 

25/XVIII/2012 

 

Dot. Rozszerzenia Śmigłowcowej Kadry Narodowej o dwóch 
zawodników: Macieja Węgrzeckiego i Kamila Pawłowa 

Uchwała Nr 408/25/XVIII/2012 – „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.9 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz „Regulaminu powoływania Kadry 
Narodowej Aeroklubu Polskiego" Rozdział 2, na wniosek 
Przewodniczącego Komisji Śmigłowcowej AP oraz Trenera 
Śmigłowcowej Kadry Narodowej - Zarząd Aeroklubu Polskiego 
rozszerza na okres od 01 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. skład 
Śmigłowcowej Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego – Polskiego 
Związku Sportu Lotniczego zatwierdzonej Uchwałą Nr 
380/10/XVIII/2012 z dnia 18.03.2012r. w dyscyplinie sport  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   wykonano 
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śmigłowcowy o następujących zawodników: Macieja Węgrzeckiego 
oraz Kamila Pawłowa”  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17 czerwca 2012 r.  

Za 5, przeciw 0, wstrzymało się 1. 

17.06.2012 25/XVIII/2012 Dot. Rozszerzenia Mikrolotowej Kadry Narodowej o zawodnika 
Wojciecha Mamona  

Uchwała Nr 409/25/XVIII/2012 – „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.9 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz „Regulaminu powoływania Kadry 
Narodowej Aeroklubu Polskiego" Rozdział 2, na wniosek Komisji 
Mikrolotowej - Zarząd Aeroklubu Polskiego rozszerza na okres od 01 
czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. skład Mikrolotowej Kadry 
Narodowej Aeroklubu Polskiego – Polskiego Związku Sportu 
Lotniczego zatwierdzonej Uchwałą Nr 380/10/XVIII/2012 z dnia 
18.03.2012r. w dyscyplinie sport mikrolotowy o zawodnika 
Wojciecha Mamona”.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17 czerwca 2012 r.  

Za 5, przeciw 0, wstrzymało się 1. 

   wykonano 

17.06.2012 25/XVIII/2012 Dot. Zmiana kalendarza sportowego Aeroklubu Polskiego w sportach 
lotniczych na rok 2012. Wprowadzenie do w/w kalendarza imprezy 
spadochronowej: Spadochronowe Mistrzostwa Polski w Akrobacji 
Zespołowej RW-4 Bednary, 10-13.10.2012r. (termin zapasowy 24-
27.10.2012r).  

Uchwała Nr 410/25/XVIII/2012 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zmienia kalendarz sportowy Aeroklubu Polskiego w części dotyczącej 
sportu spadochronowego, dopisując imprezę:  

Spadochronowe Mistrzostwa Polski w Akrobacji Zespołowej RW-4 
Bednary, 10-13.10.2012r. (termin zapasowy 24-27.10.2012r) 
Organizator Mistrzostw: Wojskowy Klub Spadochronowy "Skrzydło" 
(współorganizator: Spadochronowa Strefa Zrzutu "Sky Camp"). 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17 czerwca 2012 r.”  

Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

   wykonano 
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17.06.2012 25/XVIII/2012 Dot. Zmiany rozgrywania Mistrzostw Polski Modeli Halowych w Kon. 
F1D 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 411/25/XVIII/2012 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zatwierdza zmiany w Kalendarzu Sportowym AP na 2012 rok 
dotyczącej, przeniesienie miejsca rozgrywania Mistrzostw Polski 
Modeli Halowych w kon. F1D do m. Grodków k/Brzegu i zmianę 
terminu zawodów na 7-8.07.2012r.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17 czerwca 2012 r.”  

Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

   wykonano 

17.06.2012 25/XVIII/2012 Dot. Zatwierdzenia kierowników ekip w sporcie samolotowym, 
paralotniowym, śmigłowcowym oraz modelarskim  

Uchwała Nr 412/25/XVIII/2012 – „Na wniosek poszczególnych 
Komisji Specjalnościowych AP, Zarząd Aeroklubu Polskiego na 
podstawie § 1 ust. 34 Regulaminu Organizacyjnego Działalności 
Zarządu i Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego oraz pkt. 4.4. 
Ramowego Regulaminu Komisji Specjalnościowych Aeroklubu 
Polskiego, zatwierdza kierowników ekip na mistrzostwa świata i 
Europy w 2012 roku w sporcie samolotowym, paralotniowym, 
śmigłowcowym oraz w modelarstwie lotniczym i kosmicznym, 
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17 czerwca 2012r.”  

Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

   wykonano 

17.06.2012 25/XVIII/2012 Dot. Zatwierdzenia delegatów Aeroklubu Polskiego do Komisji 
Specjalnościowych FAI. 

Uchwała Nr 413/25/XVIII/2012 - Po uzgodnieniach z poszczególnymi 

   wykonano 
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Komisjami Specjalnościowymi AP oraz na wniosek Sekretarza 
Generalnego AP, Zarząd Aeroklubu Polskiego na podstawie § 1 ust. 
34 Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium 
Zarządu Aeroklubu Polskiego oraz ust. I Regulaminu powoływania 
oraz zakresu obowiązków delegata Aeroklubu Polskiego do 
Międzynarodowej Komisji Specjalnościowej FAI, zatwierdza niżej 
wymienionych delegatów Aeroklubu Polskiego do 
Międzynarodowych Komisji Specjalnościowych FAI na kadencję 
2012/2013 tj. od 01.07.2012-30.06.2013r.:  

1. Międzynarodowa Komisja Balonowa (CIA):  

- delegat Jerzy Czerniawski,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- delegat rezerwowy Witold Filus  

2. Międzynarodowa Komisja Lotnictwa Ogólnego (GAC):  

- delegat Krzysztof Lenartowicz  

- delegat rezerwowy Andrzej Osowski  

3. Międzynarodowa Komisja Szybowcowa (IGC):  

- delegat Artur Rutkowski  

- delegat rezerwowy Jacek Dankowski  

4. Międzynarodowa Komisja Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego 
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(CIAM):  

- delegat Marek Dominiak  

- delegat rezerwowy Tadeusz Kasprzycki  

5. Międzynarodowa Komisja Spadochronowa (IPC):  

- delegat Sebastian Dratwa  

6. Międzynarodowa Komisja Akrobacji Lotniczej (CIVA):  

- delegat Jerzy Makula  

- delegat rezerwowy Marta Nowicka  

- delegat rezerwowy Artur Kielak  

7. Międzynarodowa Komisja Lotniowo-Paralotniowa (CIVL):  

- delegat Jędrzej Jaxa-Rożen  

8. Międzynarodowa Komisja Śmigłowcowa (CIG):  

- delegat Marcin Szamborski  

- delegat rezerwowy Jędrzej Wiler  

9. Międzynarodowa Komisja Mikrolotowa (CIMA):  

- delegat Jacek Kibiński  

- delegat rezerwowy Wojciech Domański  

10. Międzynarodowa Komisja Medyczno-Fizjologiczna (CIMP):  

- delegat dr Krzysztof Kowalczuk  

11. Międzynarodowa Komisja Wychowania Lotniczego i 
Astronautycznego (CIEA):  

- delegat Bogdan Wierzba  

12. Międzynarodowa Komisja Nawigacji i Przestrzeni Powietrznej 
(CANS):  

- delegat Artur Rutkowski  

- delegat rezerwowy Bogdan Kraśkiewicz  
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17 czerwiec 2012 roku”  

Za 5, przeciw 0, wstrzymało się 1. 

17.06.2012 25/XVIII/2012 Dot. Przyjęcia na członka wspierającego AP Stowarzyszenia – Śląski 
Klub Techniki Modelarskiej  

Uchwała Nr 414/25/XVIII/2012 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego na 
podstawie § 7 ust. 3 Statutu AP przyjmuje Śląski Klub Techniki 
Modelarskiej na członka wspierającego Aeroklubu Polskiego.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17 czerwiec 2012 roku”  

Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

   wykonano 

17.06.2012 25/XVIII/2012 Dot. Przyjęcia na członka wspierającego AP Leszczyńskiego 
Stowarzyszenia Spadochroniarzy FENIKS  

Uchwała Nr 415/25/XVIII/2012 – „Zarząd Aeroklubu Polskiego na 
podstawie § 7 ust. 3 Statutu AP przyjmuje Leszczyńskie 
Stowarzyszenie Spadochroniarzy FENIKS na członka wspierającego 
Aeroklubu Polskiego.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17 czerwiec 2012 roku”  

Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

   wykonano 

17.06.2012 25/XVIII/2012 Dot. Zatwierdzenia regulaminu wykorzystania statków 

powietrznych AP  

Uchwała Nr 416/25/XVIII/2012 - „Na wniosek Komisji Akrobacji 
Lotniczej AP, Zarząd AP zatwierdza Regulamin wykorzystywania 
statków powietrznych Aeroklubu Polskiego, będących w dyspozycji 
Komisji Akrobacji Lotniczej AP. –Zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17 czerwiec 2012 roku”  

Za 5, przeciw 0, wstrzymało się 1. 

   wykonano 

17.06.2012 25/XVIII/2012 Dot. Rozszerzenia składu Kadry Narodowej w Akrobacji Lotniczej     wykonano 
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Uchwała Nr 417/25/XVIII/2012 - „Na podstawie § 17 ust.2 pkt.9 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz „Regulaminu powoływania Kadry 
Narodowej Aeroklubu Polskiego” Rozdział 2, na wniosek Komisji 
Akrobacji Lotniczej - Zarząd Aeroklubu Polskiego rozszerza na okres 
od 1 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. skład Kadry Narodowej w 
Akrobacji Lotniczej Aeroklubu Polskiego – Polskiego Związku Sportu 
Lotniczego, zatwierdzonej Uchwałą Nr 310/47/XVIII/2011, z dnia 
10.12.2011 r. w dyscyplinie Akrobacja Lotnicza o zawodnika Łukasza 
Świderskiego.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17 czerwiec 2012 roku”  

Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

17.06.2012 25/XVIII/2012 
Dot. Zatwierdzenia zmian w składzie Komisji Akrobacji Lotniczej. 
 
Uchwała Nr 418/25/XVIII/2012 - "Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
wniosek Prezydium Komisji Akrobacji Lotniczej AP, zatwierdza 
zmiany w składzie Komisji Akrobacji Lotniczej AP i rozszerza skład 
Komisji Akrobacji Lotniczej o trzech członków: Martę Nowicką, 
Adama Labusa i Michała Braszczyńskiego. Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia – 17 czerwiec 2012 roku”  
Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

   wykonano 

17.06.2012 25/XVIII/2012 Dot. Premii Dyrektora CSS AP w Lesznie – Włodzimierza Głodka  

Uchwała Nr 419/25/XVIII/2012 - „Zarząd Aeroklubu Polskiego w 
związku z powołaniem na stanowisko dyrektora CSS AP w Lesznie 
Włodzimierza Głodka, zatwierdza Dyrektorowi Centralnej Szkoły 
Szybowcowej w Lesznie premię roczną za rok 2011 i premie 
kwartalne za IV kwartał 2011 r. i I kwartał 2012 r., określone w 
załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17 czerwca 2012 roku.”  

Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 . 

   wykonano 

17.06.2012 25/XVIII/2012 Dot. Premii Sekretarza Generalnego AP, Dyrektora Zarządzającego 
AP – Bohdana Włostowskiego  

 

   wykonano 
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Uchwała Nr 420/25/XVIII/2012 - „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
zatwierdza premię dla Sekretarza Generalnego AP, Dyrektora 
Zarządzającego AP za okres marzec – kwiecień – maj 2012 r. w 
wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17 czerwca 2012 roku.”  

Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

17.06.2012 25/XVIII/2012 Dot. Abolicji w sprawie opłat związanych z licencjonowaniem 
zawodników i klubów sportowych AP.  

Uchwała Nr 421/25/XVIII/2012 - „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
określa termin 29 czerwca 2012 jako ostateczny do uzupełnienia 
wszelkich opłat związanych z wydaniem wszelkich licencji 
regulujących współzawodnictwo sportowe. Wobec klubów 
sportowych i zawodników, którzy uzupełnią formalności przed ww. 
terminem, nie będą wyciągane konsekwencje określone 
regulaminem licencjonowania zawodników i klubów sportowych. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17 czerwca 2012 roku”. 

Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0.  

   wykonano 

17.06.2012 25/XVIII/2012 Dot. Nominacji przedstawiciela Aeroklubu Polskiego na funkcję Vice- 

Prezydenta FAI 

Uchwała Nr 422/25/XVIII/2012 - „Zarząd Aeroklubu Polskiego 
nominuje Prezesa AP – Włodzimierza Skalika, jako przedstawiciela 
Aeroklubu Polskiego na funkcję Vice-Prezydenta FAI na kadencję 
2012/2013. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17 czerwiec 2012 roku” 

Za 5, przeciw 0, wstrzymało się 1. 

   wykonano 
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17.06.2012 25/XVIII/2012 Dot. Sprzedaży 3 skrzydeł paralotniowych typu Plasma 

Uchwała Nr 423/25/XVIII/2012 - Zarząd Aeroklubu Polskiego, na 
wniosek przewodniczącego Komisji Mikrolotowej Adama Paski, 
wyraża zgodę na sprzedaż 3 skrzydeł paralotniowych typu Plasma 
zakupionych 2009 roku. 

Środki ze sprzedaży ww sprzętu powinny wpłynąćna konto Komisji 
MIkrolotowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17 czerwiec 2012 roku” 

Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

   wykonano 

Głosowania przeprowadzone drogą elektroniczną   

29.06.2012 26/XVIII/2012 Dot.: Powierzenia organizacji Mistrzostw Polski Mikrolotów 
Klasycznych Aeroklubowi Częstochowskiemu oraz zmiany terminu i 
miejsca rozgrywania zawodów.  

Uchwała Nr 424/26/XVIII/2012 – Zarząd Aeroklubu Polskiego 
powierza Aeroklubowi Częstochowskiemu organizację Mistrzostw 
Polski Mikrolotów Klasycznych, oraz akceptuje przeniesienie miejsca 
rozgrywania do m. Kamenica na Słowacji z jednoczesną zmianą 
terminu zawodów na 04 - 08.07.2012 r.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 29 czerwca 2012 r.  

Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

   wykonano 

29.06.2012 27/XVIII/2012 Uchwała Nr 425/27/XVIII/2012 – Zarząd Aeroklubu Polskiego 
wyraża zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres 29 lat, części 
nieruchomości położonej w granicach lotniska Dajtki k/Olsztyna, 
oznaczonej na załączonej mapce, której Aeroklub Polski jest 
użytkownikiem wieczystym pomiędzy Aeroklubem Polskim a Spółką 
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna , 09-411 Płock, ul. 
Chemików Nr 7, adres do korespondencji: (02-159) Warszawa, ulica 
Gordona Bennetta 2B.  

Treść umowy dzierżawy wraz z załącznikami, stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały.  

Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę na 

 SG AP  wykonano 
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udzielenie pełnomocnictwa Aeroklubowi Warmińsko-Mazurskiemu z 
siedzibą w Olsztynie, do podpisania w imieniu Aeroklubu Polskiego 
przedmiotowej umowy, zgodnie z zasadami reprezentacji, 
określonymi w Statucie Aeroklubu Polskiego. Wykonanie uchwały 
powierza się Sekretarzowi Generalnemu Aeroklubu Polskiego, który 
wraz z Prezesem lub Wiceprezesem Aeroklubu Polskiego wystawi 
niezwłocznie dokument pełnomocnictwa.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 29 czerwca 2012 roku. 

10.07.2012 28/XVIII/2012 Dot.: Wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu marki TOYOTA  

Uchwała Nr 426/28/XVIII/2012 – Zarząd Aeroklubu Polskiego na 
wniosek Dyrektora GOBLL – Mirosława Jagiełły wyraża zgodę na 
sprzedaż samochodu marki Toyota, środki pozyskane ze sprzedaży 
zostaną przeznaczone na poprawę płynności finansowej Głównego 
Ośrodka Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 10 lipca 2012 roku.  

Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

   wykonano 

10.07.2012 29/XVIII/2012 Dot.: Wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 413/25/XVIII/2012, 
dotyczącej wyboru jednego delegata rezerwowego do 
Międzynarodowej Komisji Akrobacji Lotniczej FAI. 

Uchwała Nr 427/29/XVIII/2012 – W związku z powołaniem dwóch 
delegatów rezerwowych do Międzynarodowej Komisji Akrobacji 
Lotniczej FAI uchwałą Nr 413/25/XVIII/2012 i prośbą FAI o wskazanie 
tylko jednego delegata Zarząd Aeroklubu Polskiego, na podstawie § 
1 ust. 34 Statutu AP, postanawia powołać jednego delegata 
rezerwowego Artura Kielaka.  

Cytowana uchwała ulega zmianie wyłącznie w pkt. 6, w którym zapis:  

„Międzynarodowa Komisja Akrobacji Lotniczej (CIVA):  

- delegat Jerzy Makula  

- delegat rezerwowy Marta Nowicka  

- delegat rezerwowy Artur Kielak„  

zastępuje się sformułowaniem:  

   wykonano 
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„Międzynarodowa Komisja Akrobacji Lotniczej (CIVA):  

- delegat Jerzy Makula  

- delegat rezerwowy Artur Kielak”  

w którym podaje się tylko jednego z dwojga powołanych wcześniej 
delegatów rezerwowych.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 10 lipca 2012 roku.  

Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 1. 

20.07.2012 30/XVIII/2012 Dot. Zatwierdzenia przez Zarząd Aeroklubu Polskiego Umowy 
nieodpłatnego przeniesienia wieczystego użytkowania 
nieruchomości na rzecz Aeroklubu Ziemi Piotrowskiej 

Uchwała nr 428/30/XVIII/2012 – Zarząd Aeroklubu Polskiego, po 
zapoznaniu się z projektem Umowy nieodpłatnego przeniesienia 
wieczystego użytkowania nieruchomości przez Aeroklub Polski na 
rzecz Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej, wyraża zgodę na jej zawarcie i 
upoważnia Prezesa AP oraz Sekretarza Generalnego AP do jej 
podpisania w formie aktu notarialnego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 20 lipca 2012 roku. 

Za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

   wykonano 

30.07.2012 31/XVIII/2012 Dot. Zatwierdzenia przez Zarząd Aeroklubu Polskiego rozszerzenia 
Składu Mikrolotowej Kadry Narodowej PPG 

Uchwała Nr 429/31/XVIII/2012 – Na podstawie § 17 ust.2 pkt.9 
Statutu Aeroklubu Polskiego oraz Regulaminu Powoływania Kadry 
Narodowej Aeroklubu Polskiego zatwierdzonego Uchwałą Zarządu 
AP Uchwała Nr 186/10/XVIII/2012 z dn. 18.03.2012r. na wniosek 
trenera Kadry Narodowej - Zarząd Aeroklubu Polskiego powołuje do 
Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego na okres od 01 lipca 2012r. do 
31 grudnia 2012r następujące osoby: 

 

Sport mikrolotowy motoparalotnie: 

1. Partycja Lejk  

   wykonano 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 30 lipca 2012 roku. 

Za 8, 0 przeciw, 0  wstrzymało się. 

30.07.2012 32/XVIII/2012 Dot.: Zatwierdzenie przez Zarząd Aeroklubu Polskiego zakupu 
paralotni Hadron 22 dla Kadry Narodowej PPG 

Uchwała Nr 430/32/XVIII/2012 – Na podstawie § 1 ust. 5 Statutu 
Aeroklubu Polskiego Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę na 
zakup paralotni Hadron 22 dla Kadry Narodowej PPG ze środków 
uzyskanych ze sprzedaży skrzydeł typu Plsama oraz środków 
własnych Komisji Mikrolotowej.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 30 lipca 2012 roku. 

Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

   wykonano 

25.08.2012 33/XVIII/2012 Dot. Pożyczki dla GOBLL 

Uchwała Nr 431/33/XVIII/2012 - W celu spłaty przez GOBLL AP we 
Wrocławiu znacznie przeterminowanych zobowiązań wobec 
kontrahentów i podatku od wynagrodzeń osób zatrudnionych w 
GOBLL AP wobec Urzędu Skarbowego oraz z uwagi na brak 
możliwości pozyskania środków na natychmiastową spłatę (nie 
uzyskano kredytu obrotowego w bankach) – Zarząd AP wyraża zgodę 
na zawarcie umowy pożyczki na ten cel od 27 sierpnia 2012 w 
kwocie 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) oprocentowaną w 
wysokości 11 % w skali roku. 

Szczegółowe warunki udzielanej pożyczki określone są w załączonym 
projekcie umowy pożyczki stanowiącej załącznik do niniejszej 
uchwały. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 25 sierpnia 2012 roku” 

Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0.  

   wykonano 

25.08.2012 33/XVIII/2012 Dot. Zobowiązania Dyrektora CSS AP w Lesznie do weryfikacji 
zapisów umowy oraz do weryfikacji danych finansowych  

Uchwała Nr 432/33/XVIII/2012 - Mając na względzie przygotowania 
do wykonania uchwały nr 2 XXVII WZDAP w sprawie zobowiązania 
ZAP do 

   wykonano 
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przekazania CSS AP w Lesznie  

nieruchomości oraz uchwały nr 6 XXVI WZDAP (regulaminu CSS AP) 
w sprawie zobowiązania do przekazania ruchomości Zarząd 
Aeroklubu Polskiego, działając na podstawie § 17 ust. 2 punkt 1 oraz 
3 Statutu AP, postanawia co następuje: 

 Zobowiązuje Dyrektora obecnej CSS AP w Lesznie do weryfikacji 
proponowanych załączników do projektu umowy przeniesienia 
majątku AP na CSS AP w Lesznie poprzez sporządzenie 
inwentaryzacji majątku ruchomego znajdującego się w posiadaniu 
obecnej CSS AP przez wewnętrzną komisję CSS AP celem 
oszacowania wartości rynkowej majątku ruchomego. 

 Zobowiązuje Dyrektora obecnej CSS AP w Lesznie do ustalenia 
wartości danych finansowych niezbędnych do zatwierdzenia 
projektu umowy przeniesienia majątku AP na CSS AP w Lesznie, w 
szczególności: 

- wartość majątku ruchomego, z uwzględnieniem inwentaryzacji o 
której mowa w p. 1 

- wartość budynku radiolatarni (na nieruchomości w Strzyżewicach), 

 Wskazuje, że przekazaniu nie podlegają ruchomości mające 
charakter depozytowy, pozostające w dyspozycji Kadry Narodowej i 
Komisji Szybowcowej, co wymaga weryfikacji projektów załącznika 1 
i 3 do projektu umowy przeniesienia majątku AP na CSS AP.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 25 sierpnia 2012 roku” 

Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0.  

25.08.2012 34/XVIII/2012 Dot. nadania Złotego Medalu Aeroklubu Polskiego - śp. Bernardowi 
Koszewskiemu 

Uchwała Nr 433/34/XVIII/2012 - „Przypinanie skrzydeł Ojczyźnie – 
to nie tylko obywatelski obowiązek, ale i powód do dumy. Tym 
większy, gdy temu chlubnemu powołaniu poświęca się całe życie, od 
marzeń o wzlocie w niebo, poprzez szkolenie lotnicze oraz 
długoletnią służbę, pracę i działalność społeczną po kres swoich dni. 

   wykonano 
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Na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 10 statutu AP – Zarząd Aeroklubu 
Polskiego 

 

pośmiertnie nadaje Panu Bernardowi Koszewskiemu Złoty Medal 
Aeroklubu Polskiego za szczególnie wybitne osiągniecia w 
działalności na rzecz lotnictwa polskiego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 31 sierpnia 2012 roku” 

Za 8 , przeciw 0, wstrzymało się 0. 

04.09.2012 35/XVIII/2012 Dot. Przyznania odznaczeń członkom Aeroklubu Lubelskiego 

Uchwała Nr 434/35/XVIII/2012 - „Zarząd Aeroklubu Polskiego na 
wniosek Prezesa Klubu Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Lubelskiego w 
Radawcu –Janusza Stachowicza, z okazji 85 rocznicy założenia 
Aeroklubu Lubelskiego, postanawia przyznać: 

1. Honorowy Dyplom Aeroklubu Polskiego: 

 Lechowi Kasprowiczowi 

 Wojciechowi Misiakowi 

 Zbigniewowi Jędrzejewskiemu 

2. Złotą Odznakę za zasługi dla Aeroklubu Polskiego: 

 Mirosławowi Gajewskiemu 

 Leszkowi Dudzie 

3. Srebrną Odznakę za zasługi dla Aeroklubu Polskiego: 

 Romanowi Wiślińskiemu 

 Wojciechowi Grabarzowi 

 Krzysztofowi Piechnikowi 

 Mariuszowi Figiel 

 Andrzejowi Powszedniakowi  

4. Tytuł Zasłużonego działacza lotnictwa cywilnego: 

   wykonano 
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 Wandzie Brzyskiej 

 Adamowi Gruszeckiemu 

 Grzegorzowi Piwowarskiemu. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 04 września 2012 roku” 

Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

04.09.2012 36/XVIII/2012 Dot. Złożenia gratulacji i wyrazów wdzięczności za wkład pracy i 
uzyskane  

wyniki w Mistrzostwach Świata 

Uchwała Nr 435/36/XVIII/2012 - „Zarząd Aeroklubu Polskiego w 
uznaniu dla wkładu pracy i zaangażowanie, oraz w dowód 
wdzięczności za wybitne wyniki składa serdeczne gratulacje 
trenerom i zawodnikom –Członkom Kadry Narodowej Aeroklubu 
Polskiego, reprezentantom Polski w sporcie lotniczym w 
dyscyplinach: Akrobacja Szybowcowa, Mikroloty i Szybowce, którzy 
w ostatnich dniach wywalczyli medale oraz tytuły Mistrzów Świata w 
swoich dyscyplinach. 

Szczególnie gratulujemy: 

1. Maciejowi Pospieszyńskiemu – Mistrzowi Świata w Akrobacji 
Szybowcowej w Klasie Unlimited 

2. Jerzemu Makuli – srebrnemu medaliście za program obowiązkowy 
na Mistrzostwach Świata w Akrobacji Szybowcowej w Klasie 
Unlimited -trenerowi kadry narodowej w dyscyplinie Akrobacja 
Szybowcowa 

3. Trzeciej na świecie Drużynie Polskich Akrobatów Szybowcowych w 
składzie: Magdalena Stróżyk, Katarzyna Żmudzinska, Slawomir 
Talowski.  

4. Przemysławowi Jurkiewiczowi – Wicemistrzowi Świata w 
Mikrolotach w konkurencji motolotni dwuosobowych 

5. Dominice Jurkiewicz – Wicemistrzyni Świata w Mikrolotach w 
konkurencji motolotni dwuosobowych 

   wykonano 



- 534 - 

6. Adamowi Pasce – trenerowi kadry narodowej w dyscyplinie  

mikrolity. 

7. Sebastianowi Kawie – Szybowcowemu Mistrzowi Świata w klasie 
15- 

sto metrowej 

8.Zbigniewowi Nieradce - Szybowcowemu Mistrzowi Świata w 

Klasie sto metrowej 

9. Łukaszowi Wójcikowi - Szybowcowemu Wice Mistrzowi Świata w 
klasie 18-sto metrowej 

10. Pierwszej na Świecie drużynie polskich Szybowników w 2012 
roku w składzie: Sebastian Kawa, Zbigniew Nieradka, Łukasz Wójcik, 
Wiktor Koźlik, Mirosław Matkowski, Tomasz Rubaj 

11. Jackowi Dankowskiemu – trenerowi kadry narodowej w 
dyscyplinie szybownictwo 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 04 września 2012 roku” 

Za 7, przeciw 0, wstrzymało się 1. 

24.09.2012 37/XVIII/2012 Dot. Wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu i obciążenie hipoteki 
Aeroklubu Polskiego 

Uchwała Nr 436/37/XVIII/2012 - Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża 
zgodę na zawarcie umowy kredytowej z bankiem do kwoty 2 mln zł, 
w celu spłaty zewnętrznych i wewnętrznych pożyczek udzielonych 
Aeroklubowi Polskiemu. W celu wymaganego zabezpieczenia 
kredytu, Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę na obciążenie 
wymaganą hipoteką, nieruchomości we Wrocławiu, przy ul Henryka 
Sienkiewicza 110, Nr. działki 123/4, arkusz mapy AM - 15, Obręb Plac 
Grunwaldzki, dla której jest urządzona księga wieczysta nr 
WR1K/00103063/1. 

Do podpisania umowy kredytowej upoważnia się Prezesa lub 
Wiceprezesa Aeroklubu Polskiego oraz SGAP. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 24 września 2012 r. 

 Prezes AP  

SG AP  

 wykonano 
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Za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

24.09.2012 38/XVIII/2012 Dot. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego 
przeniesienia własności ZCzP przez stowarzyszenie na rzecz 
terenowej jednostki organizacyjnej tego stowarzyszenia - CSS AP w 
Lesznie powołanej Uchwałą nr 6 XXVII WZD AP. 

Uchwała Nr 437/38/XVIII/2012 - W dniu 24 września 2012 roku 
Zarząd Aeroklubu Polskiego, w wykonaniu Uchwały nr 6 i 8 XXVII 
Walnego Zgromadzenia Delegatów AP, działając na podstawie § 17 
ust. 2 punkt 1  

i 5 oraz § 42 ust. 2 i 3 Statutu Aeroklubu Polskiego podjął Uchwałę 
Numer  

436/37/2012 w brzmieniu:  

1. Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę na zawarcie umowy 
nieodpłatnego przeniesienia  

własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez 
stowarzyszenie na rzecz terenowej jednostki organizacyjnej tego 
stowarzyszenia – Centralnej Szkoły Szybowcowej AP w Lesznie 
powołanej Uchwałą nr 6 XXVII Walnego Zgromadzenia Delegatów 
AP. 

2. Zatwierdzona treść umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.  

3. Ostateczna treść umowy zostanie przed podpisaniem uzupełniona 
o brakujące dane finansowe. Elementy wymagające uzupełnienia 
zaznaczone są w załączniku nr 1. Uzupełnienia dokona Sekretarz 
Generalny AP działając w porozumieniu ze skarbnikiem Zarządu AP. 

4. Załączniki do umowy, o której mowa w ust. 1 wymagają akceptacji 
Sekretarza Generalnego AP działającego w porozumieniu ze 
skarbnikiem Zarządu AP. 

5. Do podpisania umowy upoważnia się Prezesa lub Wiceprezesa 
oraz Sekretarza Generalnego AP. 

6. Warunkiem podpisania umowy jest: 

   anulowana 
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a. wyrażenie zgody na zawarcie umowy przez Radę Centralnej Szkoły 
Szybowcowej AP w Lesznie, 

b. zawarcie pomiędzy AP i CSS AP porozumienia w sprawie spłaty 
zobowiązań wewnątrzorganizacyjnych, 

c. zawarcie pomiędzy Miastem Leszno i CSS AP – przy udziale AP - 
umowy zobowiązującej do przeniesienia na rzecz Centralnej Szkoły 
Szybowcowej AP w Lesznie własności nieruchomości, dla której Sąd 
Rejonowy w Lesznie prowadzi księgę wieczystą KW numer 
PO1L/00030316/7. 

7. Podpisanie umowy, o której mowa w ust. 1 oraz umowy, o której 
mowa w ust. 6 lit. c) ze strony przedstawicieli Aeroklubu Polskiego 
może nastąpić jednocześnie. 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0.  

29.09.2012 39/XVIII/2012 Dot. Przyznania premii dla Sekretarza Generalnego AP za miesiące 
czerwiec -sierpień 2012 roku 

Uchwała Nr 438/39/XVIII/2012 - Na podstawie § 1 ust. 12 
Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium 
Zarządu AP – Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza premię dla 
Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego za miesiące czerwiec, 
lipiec i sierpień 2012 roku w wysokości 100 %.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 29 września 2012 roku” 

Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

   wykonano 

30.09.2012 40/XVIII/2012 Dot. Ponownego wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
nieodpłatnego przeniesienia własności ZCzP przez stowarzyszenie na 
rzecz terenowej jednostki organizacyjnej tego stowarzyszenia - CSS 
AP w Lesznie powołanej Uchwałą nr 6 XXVII WZD AP i jednocześnie 
anulowania uchwały ZAP nr 437/38/XVIII/2012 z dn. 24.09.2012 r. 

Uchwała Nr 439/40/XVIII/2012 -„W dniu 30 września 2012 roku 

   wykonano 
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Zarząd Aeroklubu Polskiego, w wykonaniu Uchwały nr 6 i 8 XXVII 
Walnego Zgromadzenia Delegatów AP, działając na podstawie § 17 
ust. 2 punkt 1 i 5 oraz § 42 ust. 2 i 3 Statutu Aeroklubu Polskiego 
podjął Uchwałę Numer 439/40/XVIII/2012 w brzmieniu: 

1.Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę na zawarcie umowy 
nieodpłatnego przeniesienia własności zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa przez stowarzyszenie na rzecz terenowej jednostki 
organizacyjnej tego stowarzyszenia - Centralnej Szkoły Szybowcowej 
AP w Lesznie powołanej Uchwałą nr 6 XXVII Walnego Zgromadzenia 
Delegatów AP. 

2. Zatwierdzona treść umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

3. Ostateczna treść umowy zostanie przed podpisaniem uzupełniona 
o brakujące dane finansowe. Elementy wymagające uzupełnienia 
zaznaczone są w załączniku nr 1. Uzupełnienia dokona Sekretarz 
Generalny AP działając w porozumieniu ze skarbnikiem AP. 

4. Załączniki do umowy, o której mowa w ust. 1 wymagają akceptacji 
Sekretarza Generalnego AP działającego w porozumieniu ze 
skarbnikiem AP. 

5. Do podpisania umowy upoważnia się Prezesa lub Wiceprezesa 
oraz Sekretarza Generalnego AP. 

6. Warunkiem podpisania umowy jest: 

a. wyrażenie zgody na zawarcie umowy przez Radę Centralnej Szkoły 

Szybowcowej AP w Lesznie, 

b. zawarcie pomiędzy AP i CSS AP porozumienia w sprawie spłaty 
zobowiązań wewnątrzorganizacyjnych, 

c. zawarcie pomiędzy Miastem Leszno i CSS AP – przy udziale AP – 
umowy zobowiązującej do przeniesienia na rzecz Centralnej Szkoły 
Szybowcowej AP w Lesznie własności nieruchomości, dla której Sąd 
Rejonowy w Lesznie prowadzi księgę wieczystą KW numer 
PO1L/00030316/7. 

7. Podpisanie umowy, o której mowa w ust. 1 oraz umowy, o której 
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mowa w ust. 6 lit. c) ze strony przedstawicieli Aeroklubu Polskiego 
może nastąpić jednocześnie. 

8. Traci moc poprzednia uchwała ZAP nr 437/38/XVIII/2012 z dnia 24 
września 2012roku, zatwierdzająca projekt umowy. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 30 września 2012 roku” 

Za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

5.11.2012 42/XVIII/2012 Dot. Wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia hipotecznego 
na części lotniska Dajtki w Olsztynie (działka 46 - 1/1 ) jako 
zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy na dofinansowanie 
projektu pt. „Implementacja innowacyjnych technik satelitarnych 
GNSS na lotnisku Olsztyn – Dajtki oraz udzielenie pełnomocnictwa 
do podpisania umowy. 

Uchwała Nr 441/42/XVIII/2012 - Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża 
zgodę na ustanowienie zabezpieczenia hipotecznego na części 
lotniska Dajtki w Olsztynie (działka 46 - 1/1 ) jako zabezpieczenie 
prawidłowej realizacji umowy na dofinansowanie projektu pt. 
„Implementacja innowacyjnych technik satelitarnych GNSS na 
lotnisku Olsztyn - Dajtki” na rzecz Instytucji Zarządzającej, tj. Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę na 
udzielenie łącznego pełnomocnictwa Panu Michałowi Zazuli i Panu 
Aleksandrowi Jarmołkowiczowi do podpisania przedmiotowej 
umowy w imieniu AP.  

Ponadto traci moc uchwała Nr 267/35/XVIII/2011. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 5 listopada 2012 r. 

Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

   anulowana 

5.11.2012 42/XVIII/2012 Dot. Rozszerzenia składu Kadry Narodowej na okres od 01 listopada 
2012 do 31 grudnia 2012 roku, w dyscyplinie sport spadochronowy o 
dwóch zawodników. 

Uchwała Nr 442/43/XVIII/2012 - Zarząd Aeroklubu Polskiego 
rozszerza na okres od 1 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. skład 
Spadochronowej Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego – Polskiego 

   wykonano 
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Związku Sportu Lotniczego, zatwierdzonej Uchwałą Nr 
310/47/XVIII/2011, z dnia 10.12.2011 r. w dyscyplinie Sport 
Spadochronowy, o następujących zawodników: Sebastian Dratwa, 
Maciej Machowicz. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 5 listopada 2012 r. 

Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0.  

5.11.2012 44/XVIII/2012 Dot. Przyjęcia ofert na organizację ME i MŚ w 2013 i 2014 r. 

Uchwała Nr 443/44/XVIII/2012 - Zarząd Aeroklubu Polskiego 
działając w imieniu Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę na przyjęcie 
ofert na organizację ME i MŚ w 2013 i 2014 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 5 listopada2012 r.  

Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

   wykonano 

5.11.2012 45/XVIII/2012 Dot. Wyrażenia zgody na przyznanie odznaczenia "Dyplomu 
Honorowego Aeroklubu Polskiego" Panu Zbigniewowi Zelmańskiemu 
i Panu Joachimowi Kossakowskiemu. 

Uchwała Nr 444/45/XVIII/2012 - Zarząd Aeroklubu Polskiego 
działając w imieniu Aeroklubu Polskiego na podstawie Regulaminu 
Przyznawania Dyplomu Honorowego Aeroklubu Polskiego wyraża 
zgodę na przyznanie odznaczenia "Dyplom Honorowy Aeroklubu 
Polskiego" Panu Zbigniewowi Zelmańskiemu i Panu Joachimowi 
Kossakowskiemu. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 5 listopada 2012 r. 

Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

   wykonano 

5.11.2012 
 

46/XVIII/2012 
Dot. Wyrażenia zgody na przyznanie "Złotego Medalu Aeroklubu 
Polskiego" Panu Andrzejowi Majchrzakowi. 

Uchwała Nr 445/46/XVIII/2012 - Zarząd Aeroklubu Polskiego 
działając w imieniu Aeroklubu Polskiego na podstawie Regulaminu 
Przyznawania Złotego Medalu Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę na 
przyznanie "Złotego Medalu Aeroklubu Polskiego" Panu Andrzejowi 
Majchrzakowi. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 5 listopada 2012 r. 

   wykonano 
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Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

5.11.2012 47/XVIII/2012 Dot. Wyrażenia zgody na wyłączenie części terenu z działki nr 1/15, 
obręb 22 - Krywlany, stanowiącej przedmiot umowy dzierżawy z dnia 
12.11.2010r zawartej pomiędzy Gminą Białystok a Aeroklubem 
Polskim, na której funkcjonuje lotnisko Białystok/Krywlany, tj. terenu 
o pow. ca 2500m2, z przeznaczeniem dla SP ZOZ Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego, filii w Białymstoku - na potrzeby 
przebudowy bazy HEMS. oraz wyrażenie wstępnej zgody na 
podpisanie Aneksu do w/w, umowy dzierżawy, po dokonaniu 
podziału działki nr 1/1 5 i określeniu ostatecznej powierzchni 
wydzielanej działki. 

Uchwała Nr 446/47/XVIII/2012 - Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża 
zgodę na wyłączenie części terenu z działki nr 1/15, obręb 22 - 
Krywlany, położonej w granicach lotniska Białystok/Krywlany, 
stanowiącej przedmiot umowy dzierżawy zawartej w dniu 
12.11.2010r pomiędzy Gminą Białystok, a Aeroklubem Polskim, o 
powierzchni do wyłączenia. ca 2500m2, niezbędnej pod przebudowę 
funkcjonującej na lotnisku bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, 
filia w Białymstoku dla potrzeb HEMS, a tym samym wyraża wstępną 
zgodę na podpisanie Aneksu do zawartej w/w umowy dzierżawy w 
zakresie korekty powierzchni dzierżawionej nieruchomości, 
określonej ostatecznie, po dokonanym podziale działki nr 1/15, 
obręb 22 - Krywlany. Załącznik do uchwały stanowi mapka z 
oznaczonym do wyłączenia terenem. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 5 listopada 2012 r. 

Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

   wykonano 

Posiedzenia Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 17.11.2012 roku (Protokół 49/XVIII/2012) 

17.11.2012 49/XVIII/2012 Dot. Wyrażenie zgody na wyodrębnienie części nieruchomości położonej 
na lotnisku Dajtki w Olsztynie (działka 26/3, obręb 45 Olsztyn), na 
założenie dla wyodrębnionej nieruchomości odrębnej księgi wieczystej 
oraz na ustanowienie zabezpieczenia hipotecznego na wyodrębnionej 
działce jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy na 
dofinansowanie projektu pt. „Implementacja innowacyjnych technik 

   wykonano 
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satelitarnych GNSS na lotnisku Olsztyn – Dajtki a także na udzielenie 
stosownych pełnomocnictw. 

Uchwała Nr 448/49/XVIII/2012 - Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża 
zgodę na   

 reprezentowanie Aeroklubu Polskiego przy wszelkich czynnościach 
urzędowych i sądowych mających na celu założenie odrębnej 
księgi wieczystej dla działek nr ewidencyjnych 27/2, 28/1 oraz 29 
(Miasto Olsztyn, obręb 45 Olsztyn),   

 ustanowienie zabezpieczenia hipotecznego na nieruchomości 
oznaczonej jako działka o nr ewidencyjnym 26/3 (obręb 45 
Olsztyn) na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego jako zabezpieczenie prawidłowej 
realizacji umowy o dofinansowanie realizacji umowy na 
dofinansowanie projektu pt. „Implementacja innowacyjnych 
technik satelitarnych GNSS na lotnisku Olsztyn – Dajtki, objętej 
aktualnie księgą wieczystą o nr KW OL1O/00116549/9.  

 udzielenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego Panu 
Aleksandrowi Jarmołkowiczowi i Panu Michałowi Zazuli do złożenia 
oświadczeń woli w imieniu Aeroklubu Polskiego w przedmiocie 
wyżej wymienionych czynności.   

Wszelkie koszty związane z realizacją uchwały ponosi Aeroklub Warmińsko 
Mazurski.  

Jednocześnie traci moc uchwała nr 41/42/XVIII/2012 r. z dnia 5 listopada 
2012 r.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17 listopada 2012 r. 

Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

17.11.2012 49/XVIII/2012 Dot. Wyrażenie zgody nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości na rzecz Aeroklubu Łódzkiego w wykonaniu 
uchwał WZDAP.  

Uchwała Nr 449/49/XVIII/2012 - "Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża 
zgodę na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Gen. Stanisława Maczka 36, 

   wykonano 
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oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 89/4, dla 
której prowadzona jest księga wieczysta pod nr KW LD1M/00092220/3 na 
podstawie aktu notarialnego, którego projekt stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17 listopada 2012 r. 

Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

17.11.2012 49/XVIII/2012 Dot. Wzajemne rozliczenia pomiędzy AP a CSS AP zawiązanych z 
motoszybowcem Ogar.  

Uchwała Nr 450/49/XVIII/2012 - Zarząd Aeroklubu Polskiego, po 
zapoznaniu się ze sprawą, wyraża zgodę na rozliczenie części zobowiązania 
CSS AP względem BZAP, kwotą 15 000 zł, która w 2011 roku wpłynęła na 
konto BZAP z tytułu sprzedaży Motoszybowca Ogar, numer fabryczny B-
599, produkcji 1962 roku, z nalotem 723 h, silnik Limbach SL1700EC, 
numer fabryczny 1005, po wypracowaniu 716 h, śmigło Hoffmann HO11-
150 B55D, numer fabryczny 76403 z nalotem, 251 h, radiostacja typu RS-
6101.1M, numer fabryczny 7901084. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17 listopada 2012 r. 

Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

   wykonano 

17.11.2012 49/XVIII/2012 Dot. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości 
położonej w Lesznie na cele budowy i funkcjonowania tunelu 
aerodynamicznego. 

Uchwała Nr 451/49/XVIII/2012 - Zarząd Aeroklubu Polskiego działając w 
imieniu Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę na zawarcie umowy dzierżawy 
części nieruchomości położonej w Lesznie na cele budowy i 
funkcjonowania tunelu aerodynamicznego. Treść umowy stanowi załącznik 
nr 1 do uchwały.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17 listopada 2012 r. 

Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

   wykonano 

17.11.2012 49/XVIII/2012 
Dot. Przyjęcie rezygnacji Pana Sławomira Żydka z funkcji Przewodniczącego 
Komisji Lotniowej i Paralotniowej i powołanie na tę funkcję Pana 
Wojciecha Maliszewskiego. 

   wykonano 
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Uchwała Nr 452/49/XVIII/2012 Zarząd Aeroklubu Polskiego w imieniu 
Aeroklubu Polskiego przyjmuje rezygnację ze stanowiska 
Przewodniczącego Komisji Lotniowej i Paralotniowej Pana Sławomira 
Żydka oraz jednoczenie działając na podstawie art. 2 ust. 9 Ramowego 
Regulaminu Komisji Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego powołuje do 
pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Lotniowej i Paralotniowej Pana 
Wojciecha Maliszewskiego.  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17 listopada 2012 r. 
Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

17.11.2012 49/XVIII/2012 Dot. Przyjęcie Regulaminu bicia rekordów w sporcie paralotniowym. 

Uchwała Nr 453/49/XVIII/2012 Zarząd Aeroklubu Polskiego w imieniu 
Aeroklubu Polskiego przyjmuje Regulamin bicia rekordów w sporcie 
paralotniowym, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 r. 

Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

   wykonano 

17.11.2012 49/XVIII/2012 Dot. Zmiany w składzie Komisji Modelarskiej. 

Uchwała Nr 454/49/XVIII/2012 Zarząd Aeroklubu Polskiego działając na 
podstawie art. 3 ust. 1 w zw z art. 2.9 Ramowego Regulaminu Komisji 
Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego odwołuje ze składu Komisji 
Modelarskiej Michała Wójcika w jego miejsce powołując Henryka Krupę z 
Aeroklubu Podkarpackiego. Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego 
powołuje do składu Komisji Modelarskiej Krzysztofa Przybytka z MTSR 
Sosonowiec w miejsce zmarłego Jana Ochmana.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17 listopada 2012 r. 

Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

   wykonano 

17.11.2012 49/XVIII/2012 Dot. Uchwały Komisji Samolotowej w.s. powołania Kadry Narodowej 
Seniorów.  

Uchwała Nr 455/49/XVIII/2012 Zarząd Aeroklubu Polskiego, po 
zapoznaniu się z informacją SG AP o projektowanym składzie Samolotowej 
Nawigacyjnej Kadry Narodowej Seniorów, z prośbą o : 1. Pisemne 
uzasadnienie wyboru Pawła Osowskiego na członka SNKNS w wyniku 

   wykonano 
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decyzji trenera, 2. Ponowne przeprowadzenie głosowania w sprawie 
wyboru członka SNKNS, z miejsca przysługującego Komisji Samolotowej, 
tak aby propozycja składu SNKNS wolna była od zarzutów nepotyzmu i 
konfliktu interesów.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17 listopada 2012 r. 

Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

17.11.2012 49/XVIII/2012 Dot. Wyróżnienia wnioskowane przez Aeroklub Stalowa Wola  

Uchwała Nr 456/49/XVIII/2012 Zarząd Aeroklubu Polskiego, wyraża zgodę 
na przyznanie następujących odznaczeń: 

Złoty Medal Aeroklubu Polskiego: 

1. Edward Paterek 

Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego:  

1. Tadeusz Ramus,  

2. Krzysztof Wasąg,  

3. Henryk Magoń,  

4. Zbigniew Płocica,  

5. Ryszard Zieliński 

Złota odznaka za zasługi dla Aeroklubu Polskiego:  

1. Bogusław Mrozek,  

2. Piotr Moch,  

3. Ryszard Napierała,  

4. Andrzej Karaś,  

5. Andrzej Szlęzak,  

6. Jarosław Urban. 

Srebrna odznaka za zasługi dla Aeroklubu Polskiego: 

1. Janusz Żak, 

2. Jerzy Owoc. 

   wykonano 
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Brązowa odznaka za zasługi dla Aeroklubu Polskiego: 

1. Bogusław Kieliszek, 

2. Dariusz Karnas, 

3. Dariusz Łukawski, 

4. Jerzy Wroński, 

5. Krzysztof Latawiec, 

6. Marcin Ciepliński, 

7. Stanisław Bigda, 

8. Kazimierz Mędrek, 

9. Norbert Suwała, 

10. Sławomir Butryn, 

11. Andrzej Żyguła, 

12. Jan Gramatyka, 

13. Jarosław Rudziński, 

14. Karol Pawlicki, 

15. Maria Niemiec, 

16. Beata Pawlicka. 

Honorowy Dyplom im. St. Skarżyńskiego: 

1. Ryszard Drobny, 

2. Wojciech Błądek. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17 listopada 2012 r. 
Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

17.11.2012 49/XVIII/2012 Dot. Wyróżnienie Medalami Tańskiego za rok 2010 i 2011. 

Uchwała Nr 457/49/XVIII/2012 Zarząd Aeroklubu Polskiego na wniosek 
Kapituły Medalu im. Czesława Tańskiego i Komisji Szybowcowej AP, na 
podstawie statutu AP § 17 ust. 2 pkt. 10 oraz § 4 ust. 7 Regulaminu 
Kapituły Medalu im. Czesława Tanskeigo, w uznaniu wybitnych osiągnięć 

   wykonano 
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sportowych w szybownictwie honoruje Zbigniewa Nieradkę Medalem im. 
Tańskiego za rok 2010 oraz Karola Staryszaka Medalem im Czesława 
Tańskiego za rok 2011. 

Uroczyste wręczenie medali nastąpi podczas zimowego zajazdu pilotów 
szybowcowych w dniu 9 lutego w Lesznie 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17 listopada 2012 r. 
Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

17.11.2012 49/XVIII/2012 Dot. Wyróżnienia wnioskowane przez Klub Seniorów Lotnictwa Aeroklubu 
Częstochowskiego. 

Uchwała Nr 458/49/XVIII/2012 Zarząd Aeroklubu Polskiego, wyraża zgodę 
na przyznanie następujących odznaczeń: 

Złoty Medal Aeroklubu Polskiego: 

2. Bolesław Gaczkowski. 

Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego:  

6. Janusz Kowalczyk, 

7. Maciej Witowski, 

8. Stefan Wolak, 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17 listopada 2012 r. 
Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

   wykonano 

17.11.2012 49/XVIII/2012 Dot. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium 
AP w zakresie podejmowania uchwał i decyzji w drodze korespondencji.  

Uchwała Nr 459/49/XVIII/2012 Zarząd Aeroklubu Polskiego w imieniu 
Aeroklubu Polskiego zmienia brzmienie § 8 ust. 3.4. Regulaminu 
Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium AP z dnia 19 czerwca 
2009 r. z pózn.zm. na: „za datę oddania głosu przyjmuje sie datę stempla 
pocztowego lub moment otrzymania alertu, przez sekretarza zarządu lub 
pracownika BZAP wskazanego przez SG AP odpowiedzialnego za obsługę 
ZAP, wysłanego automatycznie z witryny zespołu, poprzez którą 
prowadzone jest głosowanie elektroniczne”.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17 listopada 2012 r. 

   wykonano 
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Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

17.11.2012 49/XVIII/2012 Dot. Zmiana uchwały dotyczącej przekazywania 1% podatku dochodowego 
w zakresie rozszerzenia grup podmiotów, jakie mogą być beneficjentami.  

Uchwała Nr 460/49/XVIII/2012 Zarząd Aeroklubu Polskiego, zmienia, 
„Zasady ewidencjonowania i rozliczania wpływów do Aeroklubu Polskiego 
uzyskanych z tytułu odpisów 1% podatku dochodowego” poprzez:  

1. zmianę treści punktu 2d na: określony licencjonowany zawodnik w 
sporcie lotniczym [LZ]  

2. dopisanie punktu 2e, określony Klub Seniorów Lotnictwa [KSL]. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17 listopada 2012 r. 

Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

   wykonano 

4.12.2012 51/XVIII/2012 Dot. Wyrażenie zgody na powołanie Aero Partner Sp. z o.o., podpisanie 
przez Włodzimierza Skalika i Bohdana Włostowskiego aktu założycielskiego 
Aero Partner Sp. z o.o. oraz wniesienie wkładów na pokrycie kapitału 
zakładowego. 

Uchwała Nr 461/51/XVIII/2012- Zarząd Aeroklubu Polskiego działając w 
imieniu Aeroklubu Polskiego, w nawiązaniu do uchwały ZAP nr 
343/1/XVIII/2012, wyraża zgodę powołanie Aero Partner Sp. z o.o. zgodnie 
z aktem założycielskim oraz na niezwłoczne podpisanie przez Włodzimierza 
Skalika oraz Bohdana Włostowskiego aktu założycielskiego Aero Pratner 
Sp. z o.o. Akt założycielski stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego podejmuje decyzję o wniesieniu 
wkładu na pokrycie kapitału zakładowego spółki w wys. 5.000,00 PLN. 

Przeprowadzono głosowanie: za 6, przeciw 0, wstrzymało się 1. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 4 grudnia 2012 r. 

   wykonano 

4.12.2012 51/XVIII/2012 Dot. Powołanie Dariusza Lewka na delegata do Europe Air Sports 

Uchwała Nr 462/51/XVIII/2012- Zarząd Aeroklubu Polskiego działając w 
imieniu Aeroklubu Polskiego, wyraża zgodę na powołanie Dariusza Lewka 
na delegata do Europe Air Sports 

Przeprowadzono głosowanie: za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

   wykonano 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 4 grudnia 2012 r. 

Posiedzenie Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 8.12.2013 roku (Protokół 52/XVIII/2012) 

8.12.2012 52/XVIII/2012 Dot. Likwidacja Fundacji GOBLL 

Uchwała Nr 463/52/XVIII/2012 - W związku z nieprowadzeniem 
jakiejkolwiek działalności przez „Główny Ośrodek Badań Lotniczo-
Lekarskich – Fundacja Aeroklubu Polskiego” w zgodzie z postanowieniami 
Statutu Fundacji GOBLL AP (vide - §2 ust. 7 Statutu Fundacji GOBLL AP) – 
Zarząd Aeroklubu Polskiego jako Fundator na podstawie Statutu Aeroklubu 
Polskiego oraz mając na uwadze postanowienia Statutu Fundacji „GOBLL – 
Fundacja Aeroklubu Polskiego” wyraża zgodę na likwidację tej Fundacji. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. 

Przeprowadzono głosowanie. Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

   W realizacji 

8.12.2012 52/XVIII/2012 Dot. Nominacji do Wielkiej Honorowej Nagrody Sportowej PKOl im. Piotra 
Nurowskiego 

Uchwała Nr 464/52/XVIII/2012 - Zarząd Aeroklubu Polskiego nominuje do 
dorocznej Wielkiej Honorowej Nagrody Sportowej PKOl im. Piotra 
Nurowskiego za osiągnięcia w 2012 roku: 1. w kategorii sportowiec roku - 
Sebastiana Kawę - Mistrza Świata w sporcie szybowcowym 2. w kategorii 
drużyna roku - Dominikę i Przemysława Jurkiewiczów - Wicemistrzów 
Świata w sporcie mikrolotowym 3. w kategorii trener roku - Jacka 
Dankowskiego - za osiągnięcia zawodników w Szybowcowych 
Mistrzostwach Świata Wykonanie uchwały ZAP powierza się Sekretarzowi 
Generalnemu AP w terminie do 10 grudnia 2012 roku.  

Przeprowadzono głosowanie. Za 5, przeciw 0, wstrzymało się 1 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 08 grudnia 2012. 

   wykonano 

8.12.2012 52/XVIII/2012 Dot. powołanie przedstawiciela ZAP do Rady GSS Żar 

Uchwała Nr 465/52/XVIII/2012 - Zarząd Aeroklubu Polskiego na 
podstawie § 40c ust. 3 pkt. 2 Statutu Aeroklubu Polskiego oraz § 6 ust. 3 
Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu oraz Prezydium Zarządu 
Aeroklubu Polskiego podjął uchwałę nr 465/53/XVIII/2012 w brzmieniu:  

„Zarząd Aeroklubu Polskiego w imieniu Aeroklubu Polskiego powołuje na 

   wykonano 
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stanowisko Członka Rady GSS ŻAR Pana Piotra Pawłowskiego”.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 8 grudnia 2012 r. 

Przeprowadzono głosowanie tajne: za 5, przeciw 0, wstrzymało się 1. 

8.12.2012 52/XVIII/2012 Dot. przyznanie odznaczenia Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego 
Panu Zbigniewowi Janikowi 

Uchwała Nr 466/52/XVIII/2012 - Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża 
zgodę na przyznanie Panu Zbigniewowi Janikowi odznaczenia Zasłużony 
Działacz Lotnictwa Sportowego. 

Przeprowadzono głosowanie: za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 8 grudnia 2012 r. 

   wykonano 

8.12.2012 52/XVIII/2012 Dot. Zmiany w polityce rachunkowości AP 

Uchwała Nr 467/52/XVIII/2012 - Zarząd Aeroklubu Polskiego działając na 
podstawie 40c ust. 3 pkt. 2 Statutu Aeroklubu Polskiego oraz § 6 ust. 3 
Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu oraz Prezydium Zarządu 
AP wprowadza zmiany w Polityce rachunkowości AP, zgodnie z 
załącznikiem. Zmiany wchodzą w życie z dniem 01.01.2013. 

Przeprowadzono głosowanie: 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.  

   wykonano 

8.12.2012 52/XVIII/2012 Dot. Przyjęcie kalendarza imprez na 2013 rok. 

Uchwała Nr 468/52/XVIII/2012 - Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza 
„Kalendarz imprez sportowych Aeroklubu Polskiego na rok 2013” w 
poszczególnych dyscyplinach sportu lotniczego: akrobacja lotnicza, sport 
balonowy, sport mikrolotowy, sport motoparalotniowy, sport samolotowy, 
sport spadochronowy, sport paralotniowy i lotniowy, sport szybowcowy 
oraz „Kalendarz imprez sportowych Aeroklubu Polskiego w modelarstwie 
lotniczym i kosmicznym na rok 2013”. Ww. „Kalendarz imprez sportowych 
Aeroklubu Polskiego na rok 2013” i „Kalendarz imprez sportowych 
Aeroklubu Polskiego w modelarstwie lotniczym i kosmicznym na rok 2013” 
są integralną częścią niniejszej uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie. Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 08 grudnia 2012 r. 

   wykonano 
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8.12.2012 52/XVIII/2012 Dot. Zmiana załącznika nr 2 do Regulaminu Powoływania Kadry Narodowej 
AP 

Uchwała Nr 469/52/XVIII/2012 - Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża 
zgodę na zmianę załącznika nr 2 do Regulaminu Powoływania Kadry 
Narodowej AP. Załącznik nr 2 o zmienionej treści stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie. Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 08 grudnia 2012 r. 

   wykonano 

8.12.2012 52/XVIII/2012 Dot. zmiana osoby odpowiedzialnej za nadzór nad sprzętem Komisji 
Szybowcowej AP 

Uchwała Nr 470/52/XVIII/2012 - Zarząd Aeroklubu Polskiego na wniosek 
Przewodniczącego Komisji Szybowcowej Tomasza Rubaja odwołuje 
Sławomira Panasiuka odpowiedzialnego za nadzór właścicielski nad 
szybowcami depozytowymi będącymi w dyspozycji Komisji Szybowcowej 
AP.   

Wskazanie osoby, której będą powierzone obowiązki nadzoru 
właścicielskiego powierza się SGAP. ZAP zobowiązuje SGAP do 
poinformowania o zmianie. 

Jednocześnie Zarząd AP składa podziękowanie kol. Sławomirowi 
Panasiukowi za dotychczasową  pracę. Traci moc uchwała nr 
191/13/XVIII/2011. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Przeprowadzono głosowanie: za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 8 grudnia 2012 r. 

   wykonano 

8.12.2012 52/XVIII/2012 Dot. plan wydatków środków z 1% podatku 

Uchwała Nr 471/52/XVIII/2012 - Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza 
plan wydatków środków pozyskanych z tytułu odpisu 1% podatku 
dochodowego za 2011 rok dla OPP, zgodnie z załącznikiem. Uchwała 
wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przeprowadzono głosowanie. Za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 08 grudnia 2012 r. 

   W realizacji 
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8.12.2012 472/52/XVIII/2
012 

Dot. zrównanie wysokości opłat za licencje od 2014 r. 

Uchwała Nr 472/52/XVIII/2012 - Zarząd Aeroklubu Polskiego pozytywnie 
rozpatruje wniosek Komisji Lotniowej i Paralotniowej. W związku z art. 8 
Regulaminu licencjonowania zawodników, zrównanie wysokości opłat za 
wydanie licencji dla członków zwyczajnych i wspierających AP nastąpi z 
dniem 1 stycznia 2014 r. 

Przeprowadzono głosowanie: za 5, przeciw 0, wstrzymało się 1. 

   wykonano 

8.12.2012 52/XVIII/2012 Dot. przyjęcie Leszczyńskiego Klubu Balonowego na członka wspierającego 
Aeroklubu Polskiego 

Uchwała Nr 473/52/XVIII/2012 - Zarząd Aeroklubu Polskiego w imieniu 
Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę na przyjęcie Leszczyńskiego Klubu 
Balonowego na członka wspierającego Aeroklubu Polskiego 

Przeprowadzono głosowanie: za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 8 grudnia 2012 r. 

   wykonano 

20.12.2012 54/XVIII/2012 Dot. Upoważnienie Aeroklubu Nowy Targ do podjęcia decyzji w sprawie 
wniosku Sky Fun sc o umożliwienie wejścia na działkę nr 17533/1, będącą 
w użytkowaniu wieczystym AP i stanowiącą w ewidencji gruntów drogę 
dojazdową do drogi publicznej w celu przygotowania i budowy 
wjazdu/zjazdu z w/w naszej działki, na działki nr 17906/14, 17906/12 
będące w użytkowaniu wieczystym firmy SKY FUN. 

Uchwała Nr 474/54/XVIII/2012- Zarząd Aeroklubu Polskiego działając w 
imieniu Aeroklubu Polskiego, upoważnia Aeroklub Nowy Targ do podjęcia 
decyzji w sprawie wniosku Sky Fun sc o umożliwienie wejścia na działkę nr 
17533/1, będącą w użytkowaniu wieczystym AP i stanowiącą w ewidencji 
gruntów drogę dojazdową do drogi publicznej w celu przygotowania i 
budowy wjazdu/zjazdu z w/w naszej działki, na działki nr 17906/14, 
17906/12 będące w użytkowaniu wieczystym firmy SKY FUN. 
Upoważnienie niniejsze obliguje właściwe organy Aeroklubu Nowy Targ do 
ostatecznego podjęcia decyzji, o której mowa powyżej. 

Przeprowadzono głosowanie: za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 20 grudnia 2012 r. 

   wykonano 
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20.12.2012 55/XVIII/2012 Dot. Wstępne zatwierdzenie Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego na 
okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku w sporcie lotniczym: 
akrobacja lotnicza, sport balonowy, sport mikrolotowy, sport 
motoparalotniowy (PPG), sport samolotowy, sport spadochronowy, sport 
paralotniowy i lotniowy, sport szybowcowy, modelarstwo lotnicze i 
kosmiczne. 

Uchwała Nr 475/55/XVIII/2012- Zarząd Aeroklubu Polskiego w imieniu 
Aeroklubu Polskiego działając na podstawie § 5a ust. 1 pkt. 3 oraz § 17 ust. 
2 pkt. 9 Statutu Aeroklubu Polskiego oraz rozdz. 2 § 5 Regulaminu 
powoływania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego na wniosek Komisji 
Specjalnościowych AP, zatwierdza wstępnie skład Kadry Narodowej w 
następujących dyscyplinach sportu lotniczego: akrobacja lotnicza, sport 
balonowy, sport mikrolotowy, sport motoparalotniowy, sport samolotowy, 
sport spadochronowy, sport paralotniowy, sport szybowcowy, 
modelarstwo lotnicze i kosmiczne, na okres od 01 stycznia do 31 grudnia 
2013 roku. Ostateczny skład Kadry Narodowej zostanie określony po 15 
stycznia 2013 r. 

Skład Kadry Narodowej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie: za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 20 grudnia 2012 r. 

   wykonano 

20.12.2012 56/XVIII/2012 Dot. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium 
AP w zakresie podejmowania uchwał i decyzji w drodze korespondencji 

Uchwała Nr 476/56/XVIII/2012- Zarząd Aeroklubu Polskiego w imieniu 
Aeroklubu Polskiego wprowadza zmianę Regulaminu Organizacyjnego 
Działalności Zarządu i Prezydium AP z dnia 19 czerwca 2009 r. z pózn.zm., 
dodając w § 6 ustęp 3 b) w brzmieniu:   

„Głosowanie tajne może być przeprowadzone również w drodze 
korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o ile nie 
narusza to poufności i zapewnia zasadę tajnego głosowania” 

Przeprowadzono głosowanie: za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 20 grudnia 2012 r. 

   wykonano 
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20.12.2012 57/XVIII/2012 Dot. Zgoda na sprzedaż skrzydła paralotniowego tandemowego 
zakupionego ze środków z dotacji MSiT. 

Uchwała Nr 477/57/XVIII/2012- Zarząd Aeroklubu Polskiego, na wniosek 
przewodniczącego Komisji Mikrolotowej Adama Paski, wyraża zgodę na 
sprzedaż tandemowego skrzydła paralotniowego zakupionego w 2011 
roku ze środków MSiT, w drodze otwartego przetargu. Środki ze sprzedaży 
w.w. sprzętu zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu 
sportowego z dodatkowej dotacji celowej udzielonej w listopadzie 2012 
roku. Osobą odpowiedzialną za wykonanie uchwały jest SG AP. 

Przeprowadzono głosowanie: za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 20 grudnia 2012 r. 

   wykonano 

2.01.2013 58/XVIII/2013 Dot. Wstępne zatwierdzenie preliminarza budżetowego Biura Zarządu 
Aeroklubu Polskiego na rok 2013. 

Uchwała Nr 478/58/XVIII/2013- Na podstawie §17 ust.2 pkt.4 Statutu 
Aeroklubu Polskiego oraz § 1 ust. 4 „Regulaminu Organizacyjnego 
Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu AP” – Zarząd Aeroklubu 
Polskiego wstępnie zatwierdza preliminarz budżetowy Biura Zarządu 
Aeroklubu Polskiego na rok 2013, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie: za 7, przeciw 0, wstrzymało się 1. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 2 stycznia 2013 r. 

   wykonano 

2.01.2013 59/XVIII/2013 Dot. Wstępne zatwierdzenie preliminarza budżetowego CSS AP w Lesznie 
na rok 2013. 

Uchwała Nr 479/59/XVIII/2013- Na podstawie §17 ust.2 pkt.4 Statutu 
Aeroklubu Polskiego oraz § 1 ust. 4 „Regulaminu Organizacyjnego 
Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu AP” – Zarząd Aeroklubu 
Polskiego wstępnie zatwierdza preliminarz budżetowy Centralnej Szkoły 
Szybowcowej aeroklubu Polskiego na rok 2013, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie: za 7, przeciw 0, wstrzymało się 1. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 2 stycznia 2013 r. 

   wykonano 
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2.01.2013 60/XVIII/2013 Dot. Uchwalenie Planu Restrukturyzacji Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego 
zaproponowanego przez Sekretarza Generalnego - Dyrektora 
Zarządzającego AP 

Uchwała Nr 480/60/XVIII/2013 - Na podstawie §17 ust.2 pkt.14 Statutu 
Aeroklubu Polskiego na wniosek Sekretarza Generalnego – Dyrektora 
Zarządzającego AP, Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza Plan 
Restrukturyzacji Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego w wersji zgodnej z 
załącznikiem. 

Przeprowadzono głosowanie: za 5, przeciw 2, wstrzymało się 1. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 2 stycznia 2013 r. 

   wykonano 

2.01.2013 61/XVIII/2013 Dot. Zgoda na podpisanie aneksu do umowy poddzierżawy gruntu 
leżącego na   terenie Aeroklubu Jeleniogórskiego, z dnia 15 października 
2005 roku. 

Uchwała Nr 481/61/XVIII/2013 - Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża 
zgodę na podpisanie aneksu do umowy z dnia 15 października 2005 roku 
(załącznik nr 1 do niniejszej uchwały), dotyczącej poddzierżawy gruntu na 
terenie Aeroklubu Jeleniogórskiego, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem 
nr 2 do niniejszej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie: za 7, przeciw 0, wstrzymało się 1. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 2 stycznia 2013 r. 

   wykonano 

2.01.2013 62/XVIII/2013 Dot. Przyjęcie Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego w poczet 
członków wspierających Aeroklubu Polskiego. 

Uchwała Nr 482/62/XVIII/2013 - Na wniosek Polskiego Stowarzyszenia 
Paralotniowego – Zarząd Aeroklubu Polskiego na podstawie § 7 ust. 3 
Statutu AP przyjmuje Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe z siedzibą w 
Warszawie u;. Nad Wisłą 4a, 04-987 Warszawa na członka wspierającego 
Aeroklubu Polskiego. 

Przeprowadzono głosowanie: za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 2 stycznia 2013 r. 

   wykonano 

5.01.2013 1/XVIII/2013 Dot. Wstępne zatwierdzenie preliminarza budżetowego Głównego 
Ośrodka Badan Lotniczo Lekarskich Aeroklubu Polskiego na rok 2013. 

   wykonano 
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Uchwała Nr 483/1/XVIII/2013 - Na podstawie §17 ust.2 pkt.4 Statutu 
Aeroklubu Polskiego oraz § 1 ust. 4 „Regulaminu Organizacyjnego 
Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu AP” – Zarząd Aeroklubu 
Polskiego wstępnie zatwierdza preliminarz budżetowy Głównego Ośrodka 
Badan Lotniczo Lekarskich Aeroklubu Polskiego na rok 2013, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie elektroniczne: za 7, przeciw 0, wstrzymało się 
0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 5 stycznia 2013 r. 

25.01.2013 3/XVIII/2013 Dot. Aktualizacja regulaminu powoływania KN w sporcie samolotowym 
(zał. Nr 6 do Regulaminu powoływania KN AP). 

Uchwała Nr 485/3/XVIII/2013 - „Ze względu na zmiany Regulaminu 
Rajdowych Zawodów Samolotowych, wprowadzonych przez Komisję 
Lotnictwa Ogólnego FAI w listopadzie 2012 r. z mocą obowiązywania od 
sezonu 2013, które z powodu braku wiedzy o planowanych zmianach w 
Regulaminie Rajdowym, nie zostały ujęte w Regulaminie Powoływania 
Kadry Narodowej – Zał. Nr 6, opracowanym przez Komisję Samolotową, 
Zarząd Aeroklubu Polskiego, chcąc znaleźć optymalne rozwiązanie w 
zaistniałej sytuacji oraz wyprzedzając prace nad przyszłościowym, 
kompleksowym rozwiązaniem zasad powoływania kadry narodowej w 
lataniu precyzyjnym, rajdowym i Air Race, powołuje na okres 01.01-
31.12.2013 roku Rajdową Kadrę Narodową 2013 (w skrócie: Rajdowa KN), 
w składzie ilościowym do 20 osób zobowiązując Komisję Samolotową AP 
do przedstawienia Zarządowi imiennego składu Rajdowej KN do dnia 23 
lutego 2013 r. W skład Rajdowej Kadry Narodowej wejdą: a) na miejsca 1-
12 piloci powołani do SNKN zgodnie z zasadami z Regulaminu 
Powoływania Kadry Narodowej – Zał. Nr 6 pkt 1.2. b) na miejsca 13-16 
pilotów zaproponowanych przez Trenera KN c) na miejsca 17-20 pilotów 
zaproponowanych przez Komisje Samolotową Wyłanianie reprezentacji na 
zawody międzynarodowe o charakterze rajdowym spośród członków 
Rajdowej KN odbywać będzie się na podstawie zasad opublikowanych w 
Regulaminu Powoływania Kadry Narodowej – Zał. 6 pkt. 2.2. ze 
zmienionym zapisem pkt. 2.2.2 w następującym brzmieniu: „ Kwalifikacja 
pilotów – dowódców załóg do reprezentacji na Rajdowe Mistrzostwa 
Świata lub Europy odbywa się na podstawie wyników uzyskanych w SPP 

   wykonano 
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wg kolejności zajętych miejsc. Piloci dobierają do załogi nawigatorów 
spośród członków Rajdowej Kadry Narodowej.” Zasady organizacyjne 
Rajdowej KN, w tym zasady finansowania przygotowań i udziału w 9 RME 
Komisje Samolotowa opracuje i przedstawi ZAP najpóźniej do końca lutego 
2013 r. Zarząd Aeroklubu Polskiego wprowadza poprawkę do Zał. Nr 6, 
Regulaminu Powoływania Kadry Narodowej , zwiększając ilość kadry 
juniorów do 19 osób. Jednocześnie Zarząd AP zwraca się do Komisji 
Samolotowej, aby mając na uwadze nowe dyscypliny w sporcie 
samolotowym, sportowe zasady rywalizacji oraz wszystkie możliwe do 
przewidzenia przypadki opracowała i podała do zatwierdzenia zasady 
kwalifikacji do kadry narodowej w sporcie samolotowym obowiązujące w 
kwalifikacji dla KN od 2014.  

Przeprowadzono głosowanie elektroniczne: za 7, przeciw 0, wstrzymało się 
0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 25 stycznia 2013 r. 

25.01.2013 4/XVIII/2013 Dot. Ostateczne przyjęcie składu Kadry Narodowej na rok 2013. 

Uchwała Nr 486/4/XVIII/2013 - „Na podstawie §5a ust.1 pkt 3 oraz §17 
ust. 2 pkt. 9 Statutu Aeroklubu Polskiego oraz rozdz. 2 § 5 Regulaminu 
powoływania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego, na wniosek Komisji 
Specjalnościowych AP - Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza skład Kadry 
Narodowej w następujących dyscyplinach sportu lotniczego: akrobacja 
lotnicza, sport balonowy, sport mikrolotowy, sport motoparalotniowy, 
sport samolotowy, sport spadochronowy, sport paralotniowy, sport 
szybowcowy, modelarstwo lotnicze i kosmiczne, na okres od 01 stycznia do 
31 grudnia 2013 roku. Skład Kadry Narodowej stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały.   

Przeprowadzono głosowanie elektroniczne: za 5, przeciw 0, wstrzymało się 
1. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 25 stycznia 2013 r. 

   wykonano 

25.01.2013 5/XVIII/2013 Dot. Ogłoszenie 2013 roku "Rokiem Polskiego Baloniarstwa". 

Uchwała Nr 487/5/XVIII/2013 - Zarząd Aeroklubu Polskiego działając w 
imieniu Aeroklubu Polskiego w 80 rocznicę zdobycia przez pilotów 
Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej Pucharu Gordonna Bennetta, uznaje 

   wykonano 
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rok 2013 "Rokiem Polskiego Baloniarstwa".  

Przeprowadzono głosowanie elektroniczne: za 6, przeciw 0, wstrzymało się 
0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 25 stycznia 2013 r. 

25.01.2013 6/XVIII/2013 Dot. Odznaczenia wnioskowane przez Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy 
Lotniczych 

Uchwała Nr 488/6/XVIII/2013 - Zarząd Aeroklubu Polskiego działając w 
imieniu Aeroklubu Polskiego, wyraża zgodę na przyznanie wnioskowanych 
przez Gliwickie Stowarszyszenie Modelarzy Lotniczych odznaczeń:  

I. Osoby odznaczone "Brązową odznaką za zasługi dla Aeroklubu 
Polskiego": 

1. Ewald Stawinoga; 

2. Jan Wojtak; 

3. Piotr Wieczorek; 

4. Renata Caban; 

5. Ryszard Jurecki; 

6. Tadeusz Milewski; 

7. Tadeusz Olejnik. 

II. Osoby odznaczone tytułem i odznaką "Zasłużony działacz lotnictwa 
sportowego": 

1. Stanisław Paździorek; 

2. Stanisław Kopacz. 

Przeprowadzono głosowanie elektroniczne: za 7, przeciw 0, wstrzymało się 
0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 25 stycznia 2013 r. 

   wykonano 

25.01.2013 7/XVIII/2013 Dot. Odznaczenia wnioskowane przez Komisję Modelarską AP 

Uchwała Nr 489/7/XVIII/2013 - Zarząd Aeroklubu Polskiego działając w 
imieniu Aeroklubu Polskiego, wyraża zgodę na wyróżnienie: 

   wykonano 
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1. Pana Tomasza Frąka - Dyplomem im. Jerzego Ostrowskiego za 2011 rok; 

2. Pana Krzysztofa Hilbrychta - Dyplomem im. Czesława Tańskiego za 2011 
rok; 

3. Pana Pawła Prausa - Dyplomem im. Jerzego Ostrowskiego za 2012 rok; 

4. Pana Stanisława Kubita - Dyplomem im. Czesława Tańskiego za 2012 
rok.  

Przeprowadzono głosowanie elektroniczne: za 7, przeciw 0, wstrzymało się 
0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 25 stycznia 2013 r. 

25.01.2013 8/XVIII/2013 Dot. Przyjęcie Europejskiego Stowarzyszenia Sportów RcMonster na 
członka wspierającego AP 

Uchwała Nr 490/8/XVIII/2013 - Zarząd Aeroklubu Polskiego, działając w 
imieniu Aeroklubu Polskiego, przyjmuje Europejskie Stowarzyszenie 
Sportów RcMonster z siedzibą w Piasecznie, ul. Sienkiewicza 13 jako 
członka wspierającego Aeroklubu Polskiego. 

Przeprowadzono głosowanie elektroniczne: za 7, przeciw 0, wstrzymało się 
0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 25 stycznia 2013 r. 

   wykonano 

25.01.2013 9/XVIII/2013 Dot. Powołanie delegata alternatywnego do międzynarodowej komisji 
specjalnościowej (IPC) FAI. 

Uchwała Nr 491/9/XVIII/2013 - Aeroklub Polski powołuje Panią Agnieszkę 
Sobczyńska-Solomon jako delegata alternatywnego do międzynarodowej 
komisji specjalnościowej IPC - FAI. 

Przeprowadzono głosowanie elektroniczne: za 6, przeciw 0, wstrzymało się 
0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 25 stycznia 2013 r. 

 

   wykonano 

Posiedzenie Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 23.02.2013 roku (Protokół 12/XVIII/2013) 
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23.02.2013 12/XVIII/2013 Dot. Powołanie Spadochronowej KN AP w konkurencjach nowoczesnych. 

Uchwała 495/12/XVIII/2013 – Zarząd Aeroklubu Polskiego powołuje 
Spadochronową KN w konkurencjach nowoczesnych(Canopy Piloting, 
Canopy Formations, Formation Skydiving 4 Way, Vertical Formation 
Skydiving 4 Way)  w składzie: 

Canopy Piloting: 

1.Sebastian Dratwa, WKS „Skrzydło”. 

2. Maciej Machowicz, WKS „Skrzydło”. 

Canopy Formations: 

1.Szymon Chełmick, Aeroklub Warszawski. 

2.Marcin Bąk, Aeroklub Warszawski. 

3.Michał Balonis, Aeroklub Warszawski. 

4.Dziobal Andrzej, Aeroklub Lubelski. 

5.Tomasz Wziątek, Aeroklub Lubelski. 

6.Paweł Michalski, Aeroklub Lubelski. 

7.Janusz Białowąs, Aeroklub Warszawski. 

8.Maciej Gago, Aeroklub Warszawski. 

9.Jarosław Zwierzyński, Aeroklub Warszawski. 

10.Grzegorz Sujkowski,  Aeroklub Warszawski. 

Formation Skydiving 4 Way: 
 
1.Sebastian Dratwa, Aeroklub Poznański. 
2.Bartosz Staśkiewicz, Aeroklub Ziemi Lubuskiej. 
3.Dariusz Piotr Filipowski, Aeroklub Warszawski. 

4. Marek Nowakowski, Aeroklub Warszawski. 
5. Jarosław Szot, Aeroklub Częstochowski 

Vertical Formation Skydiving 4 Way: 

1.Dariusz Piotr Filipowski, Aeroklub Warszawski. 

   wykonano 
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2.Artur Karwowski, Aeroklub Warszawski. 

3.Sebastian Matejek, Aeroklub Warszawski.  

4.Damian Piotr Bereda, Aeroklub Warszawski. 

5. Agnieszka Roman, Aeroklub Warszawski. 

 Przeprowadzono głosowanie: za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

23.02.2013 12/XVIII/2013 Dot. Zmiany w Regulaminie wykorzystania sprzętu Komisji Samolotowej 
AP. 

Uchwała 496/12/XVIII/2013 - Zgodnie z § 17 ust.2 pkt.15 Statutu AP oraz 
pkt. 3.1 Regulaminu Komisji Specjalnościowej AP na wniosek Komisji 
Samolotowej AP Zarząd AP zatwierdził zmiany w Regulaminie 
wykorzystania sprzętu Komisji Samolotowej AP.  

Przeprowadzono głosowanie: za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   wykonano 

23.02.2013 12/XVIII/2013 Dot. Zmiany w Regulaminie wykorzystania sprzętu Komisji Samolotowej 
AP. 

Uchwała 497/12/XVIII/2013 - Na podstawie § 5a ust.1 pkt 3 oraz §17 ust. 
2 pkt. 9 Statutu Aeroklubu Polskiego oraz rozdz. 2 § 5 Regulaminu 
powoływania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego, oraz Uchwała Nr 
485/3/XVIII/2013 na wniosek Komisji Samolotowej AP - Zarząd Aeroklubu 
Polskiego zatwierdza skład Kadry Narodowej w sport samolotowy – rajdy 
lotnicze na  od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Piloci z powołanej już 
SNKN (precyzyjnej)  1. Radomski Bolesław  2. Darocha Janusz 3. Wieczorek 
Michał 4. Wieczorek Krzysztof 5. Chrząszcz Zbigniew 6. Kachaniak Marek 7. 
Skrętowicz Krzysztof 8. Osowski Michał 9. Chrząszcz Marcin 10. 
Skalik  Marcin 11. Osowski Paweł  12. Sysio Jarosław Piloci proponowani 
przez Trenera  13. Lechowski Dariusz 14. Markiewicz Jerzy 15. Pawlak 
Łukasz 16. Klęczar Jakub Piloci proponowani przez KS AP  17. Wieczorek 
Kamil - 16 m. SPP 18. Kliza Kamil 18 m. SPP. 

Przeprowadzono głosowanie: za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   wykonano 
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23.02.2013 12/XVIII/2013 Dot. Wstępna akceptacja projektu podziału dotacji MSIT na sport 
wyczynowy na 2013 r. 

Uchwała 498/12/XVIII/2013 - Zarząd Aeroklubu Polskiego po zapoznaniu 
się z projektem podziału dotacji MSIT na sport wyczynowy na 2013 r. 
zaprezentowany przez SGAP wstępnie akceptuje projekt i upoważnia SGAP 
do przedstawienia poszczególnym komisjom specjalnościowym. 

Przeprowadzono głosowanie: za 5, przeciw 1, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   wykonano 

23.02.2013 12/XVIII/2013 Dot. Konkurs na wybór platformy internetowej dostarczające ślady lotów. 

Uchwała 499/12/XVIII/2013 - ZAP ogłasza konkurs na wybór platformy 
internetowej dostarczające ślady lotów paralotniowych i lotniowych 
zgłoszonych przez polski pilotów do światowej klasyfikacji WXC/FAI. ZAP 
zobowiązuje SGAP do ogłoszenia konkursu w terminie uzgodnionym z KLIP. 
Warunki konkursu, kryteria i metody oceny określa załącznik do uchwały.  

Przeprowadzono głosowanie: za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

   wykonano 

23.02.2013 12/XVIII/2013 Dot. Przyjęcie Fundacji E. Makuli jako członka wspierającego AP. 

Uchwała 500/12/XVIII/2013 - Zarząd Aeroklubu Polskiego, działając w 
imieniu Aeroklubu Polskiego, przyjmuje Fundację im. Edwarda Makuli na 
członka wpierającego Aeroklubu Polskiego  

Przeprowadzono głosowanie: za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

   wykonano 

23.02.2013 12/XVIII/2013 Dot. Odznaczenia 

Uchwała 501/12/XVIII/2013 – Zarząd Aeroklubu Polskiego przyznaje 
odznaczenia: 

Złoty Medal AP: 

 Pan Józef Werno. 

Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego: 

 Stefan Grys 

   wykonano 
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 Janina Małgorzata Halec 

Brązowa odznaka za Zasługi dla Aeroklubu Polskiego 

 Janusz Szczupak 

 Bolesław Fengler 

 Henryk Zdun 

Honorowy Dyplom Aeroklubu Polskiego: 

 Władysław Chyżowski 

 Mieczysław Wilczak 

Dyplom Honorowy im. St. Skarżyńskiego: 

 Bernard Klimasz 

Przeprowadzono głosowanie: za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

23.02.2013 12/XVIII/2013 Dot. zmiany w Kalendarzu imprez sportowych Aeroklubu Polskiego na rok 
2013 

Uchwała 502/12/XVIII/2013 – Na, podstawie §1 ust. 36 Regulaminu 
Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu AP, na wniosek 
Komisji Specjalnościowych AP – Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza „ 
zmiany w Kalendarzu imprez sportowych Aeroklubu Polskiego na rok 
2013” w akrobacji lotniczej (zmiana miejsca i terminu Mistrzostw Polski w 
akrobacji szybowcowej – Częstochowa, 23-29.06.2013 oraz w sporcie 
paralotniowym  dodanie Paralotniowych Mistrzostw Polski  cz. 1 w 
Szczyrku w dniach 30.04-05.05.2013 (organizator PSP)  

Przeprowadzono głosowanie: za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

   wykonano 

23.02.2013 12/XVIII/2013 Dot. Ustanowienie wyróżnienia M. Ornatkiewicza. 

Uchwała 503/12/XVIII/2013 - Na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 10 statutu 
Aeroklubu Polskiego, na wniosek Komisji Lotniowej i Paralotniowej, Zarząd 
Aeroklubu Polskiego ustanawia wyróżnienie „Dyplom im. Michała 
Ornatkiewicza”  i zatwierdza „Regulamin Wyróżnienia Dyplomem imienia 

   wykonano 
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Michała Ornatkiewicza”. 

Przeprowadzono głosowanie: za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

27.02.2013 13/XVIII/2013 Dot. Wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu obrotowego oraz jego 
zabezpieczenia. 

Uchwała Nr 504/13/XVIII/2013 - Na podstawie § 42 ust.2 Statutu 
Aeroklubu Polskiego Zarząd Aeroklubu Polskiego,  w celu optymalizacji 
źródeł finansowania Aeroklubu Polskiego i podniesienia  efektywności 
wykorzystania środków obrotowych Aeroklubu Polskiego, wyraża zgodę na 
zawarcie umowy kredytowej z bankiem do kwoty 250.000,00 PLN. Ponadto 
Zarząd Aeroklubu Polskiego zobowiązuje Sekretarza Generalnego 
Aeroklubu Polskiego oraz Główną Księgową Aeroklubu Polskiego do 
zredukowania linii kredytowej w wysokości 2.000.000,00 PLN o wartość 
kredytu obrotowego, czyli do poziomu 1.750.000,00 PLN. 

W celu wymaganego zabezpieczenia kredytu, Zarząd Aeroklubu Polskiego 
wyraża zgodę na obciążenie wymaganą hipoteką nieruchomości we 
Wrocławiu położonej przy ul Henryka Sienkiewicza 110, Nr. działki 123/4, 
arkusz mapy AM-15, Obręb Plac Grunwaldzki, dla której jest urządzona 
księga wieczysta nr WR1K/00103063/1. 

Do podpisania umowy kredytowej upoważnia się Prezesa lub Wiceprezesa 
Aeroklubu Polskiego oraz SGAP. 

Szczegółowe zasady udzielonego kredytu oraz zabezpieczenia znajdują się 
w załączniku do niniejszej uchwały. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   wykonano 

27.02.2013 14//XVIII/2013 Dot. Ostateczne zatwierdzenie budżetu Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego 
na rok 2013. 

Uchwała Nr 505/14/XVIII/2013 - Na podstawie §17 ust.2 pkt.4 Statutu 
Aeroklubu Polskiego oraz § 1 ust. 4 „Regulaminu Organizacyjnego 
Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu AP” – Zarząd Aeroklubu 
Polskiego zatwierdza budżet Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego. Budżet 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   W trakcie 
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Posiedzenie Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 23.03.2013 roku (Protokół 15/XVIII/2013) 

23.03.2013 15/XVIII/2013 Dot. wielkości odpisu na AP, darowizny przekazanej na AP jako OPP 

Uchwała 506/15/XVIII/2013 – Zarząd Aeroklubu Polskiego [ZAP] określa 
następujące zasady ewidencjonowania i rozliczania wpływów do 
Aeroklubu Polskiego z uzyskanych darowizn celowych, w ramach 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, związanej ze sportami 
lotniczymi.  

1. Za dostosowanie systemu ewidencji księgowej AP do spełnienia przez 
AP wszelkich wymogów określonych w przepisach o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie oraz za prawidłowe ewidencjonowanie i 
rozliczanie środków pochodzących z darowizn celowych odpowiedzialny 
jest Główny Księgowy AP.  

2. Darczyńca może pisemnie określić jeden z poniższych celów 
szczegółowych darowizny: a. określony aeroklub regionalny, szkoła 
szybowcowa lub inna organizacja stowarzyszona z AP, posiadająca status 
klubu sportowego [KS] w sporcie lotniczym, b. określona kadra narodowa 
AP [KN], c. określony licencjonowany zawodnik AP.  

3. 95% kwoty otrzymanej darowizny przeznaczane jest wskazanemu 
beneficjentowi. Pozostałe 5% pozostaje w Aeroklubie Polskim na pokrycie 
kosztów działalności AP jako OPP, związanych z obsługą systemu 
pozyskiwania i rozliczania darowizn.  

4. W przypadku gdy cel szczegółowy nie zostanie wskazany, pozyskane 
środki zostaną przeznaczone na działalność pożytku publicznego AP.  

5. BZAP jest zobowiązane niezwłocznie poinformować beneficjenta o 
otrzymanej darowiźnie.  

6. Procedurę dysponowania i rozliczania przez AP środków pozyskanych z 
darowizn określi zarządzeniem SGAP.  

7. O sposobie przeznaczenia środków niewykorzystanych przez 
beneficjentów, decyduje ZAP w porozumieniu SG AP.  

8. SG AP jest zobowiązany do opublikowania w Intranecie AP szczegółowej 
informacji o wysokości uzyskanych i rozliczonych darowizn przez 
poszczególnych beneficjentów.  

   wykonano 
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Przeprowadzono głosowanie: za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

23.03.2013 15/XVIII/2013 Dot. zmiany osobowe w Radzie Fundacji GOBLL AP 

Uchwała 507/15/XVIII/2013 - Zarząd Aeroklubu Polskiego na podstawie § 
10 ust. 4 lit. c) Statutu Fundacji GOBLL, podejmuje decyzję o odwołaniu z 
członków Rady Fundacji następujacych osób: 

1. Maciej Lipka; 

2. Przemysław Błażejewski; 

Odwołanie jest uzasadnione zaprzestaniem wykonywania obowiązków 
wynikających ze Statutu Fundacji przez w/w osoby. 

Jednocześnie ZAP powołuje na członków Rady Fundacji GOBLL następujące 
osoby: 

 Bohdan Włostowski 

 Jarosław Szołtysek 

Przeprowadzono głosowanie: za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

   wykonano 

23.03.2013 15/XVIII/2013 Dot. powołanie do Kadry Narodowej w konkurencji F3P Pana Krzysztofa 
Bogdańskiego  

Uchwała 508/15/XVIII/2013 – Zarząd Aeroklubu Polskiego podejmuje 
decyzję o powołaniu do Kadry Narodowej w konkurencji F3P Pana 
Krzysztofa Bogdańskiego w miejsce Pana Andrzeja Stupnickiego, który 
złożył rezygnację z członkostwa w KN. 

Przeprowadzono głosowanie: za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   wykonano 

23.03.2013 509/15/XVIII/2
013 

Dot. zmiana Załącznika nr 7 do Regulaminu powoływaniu Kadry Narodowej  

Uchwała 509/15/XVIII/2013 - Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza 
Załącznik nr 7 do Regulaminu powoływaniu Kadry Narodowej, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

   wykonano 
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Przeprowadzono głosowanie: za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

23.03.2013 15/XVIII/2013 Dot. zmiana Kalendarza imprez AP na 2013 rok  

Uchwała 510/15/XVIII/2013 – Zarząd Aeroklubu Polskiego, w imieniu 
Aeroklubu Polskiego postanawia dodać do Kalendarza imprez AP na 2013 
rok imprezy KZS Leszno Cup 2013, która rozegrana zostanie w klasie 18 m 
w Lesznie w terminie 15-25 sierpnia 2013 r. ”. 

Przeprowadzono głosowanie: za 5, przeciw 1, wstrzymało się 1. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

   wykonano 

23.03.2013 15/XVIII/2013 Dot. Zmiana opłat za użytkowanie szybowców depozytowych Komisji 
Szybowcowej 

Uchwała 511/15/XVIII/2013 - Zarząd Aeroklubu Polskiego postanawia 
ustalić opłatę za użytkowanie szybowców depozytowych Aeroklubu 
Polskiego w roku 2013 na 2700,00 zł brutto. Niniejsza uchwała stanowi 
jednocześnie zmianę § 3 ust. 2 Regulaminu eksploatacji szybowców 
depozytowych w części dotyczącej zryczałtowanej opłaty rocznej za 
użytkowanie szybowców. 

Przeprowadzono głosowanie: za 2, przeciw 4, wstrzymało się 1. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

   wykonano 

23.03.2013 15/XVIII/2013 Dot. wystąpienie do XXXI WZDAP z wnioskiem o nadanie tytułu członka 
honorowego AP Panu Edwardowi Paterkowi 

Uchwała 512/15/XVIII/2013 –Zarząd Aeroklubu Polskiego podejmuje 
decyzję o wystąpieniu do XXXI WZDAP z wnioskiem o nadanie tytułu 
członka honorowego AP Panu Edwardowi Paterkowi. 

Przeprowadzono głosowanie: za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   wykonano 

23.03.2013 15/XVIII/2013 Dot. wystąpienie do FAI z wnioskiem o odznaczenie Dyplomem im. Paula 
Tissandera za 2012 rok 

Uchwała 513/15/XVIII/2013 Zarząd Aeroklubu Polskiego podejmuje 
decyzję o wystąpieniu do FAI z wnioskiem o odznaczenie Dyplomem im. 

   wykonano 
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Paula Tissandera za 2012 rok następujących osób: 

 Wiktor Sznurowski; 

 Jerzy Kolasiński. 

Przeprowadzono głosowanie: za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

23.03.2013 15/XVIII/2013 Dot. nieodpłatne przekazanie do GSS Żar pozostałości po rozbitej w 
wypadku drogowym, szybowcowej przyczepy transportowej  

Uchwała 514/15/XVIII/2013  Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę na 
nieodpłatne przekazanie do GSS Żar pozostałości po rozbitej w wypadku 
drogowym, szybowcowej przyczepy transportowej AP typu Avionic nr rej. 
WXC298Z oraz zdemontowanej z przyczepy Goedde Brilon nr rej. SZY72P1 
będącej własnością AP, zakupionej wraz z szybowcem Discus 2a w grudniu 
2008 zbędnej drugiej osi wraz z dwoma kołami.  

Warunkiem przekazania w/w sprzętu jest wyrażenie zgody przez GSS Żar 
do bezpłatnego przechowania od dnia rozbicia pozostałości po przyczepie i 
szybowcu PW 5 oraz umożliwienie oględzin przez potencjalnych kupców 
pozostałości po szybowcu PW 5 aż do momentu odebrania przez nowego 
właściciela w terminie nie dłuższym jak do 31.12.2013. 

Przeprowadzono głosowanie: za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

   wykonano 

23.03.2013 15/XVIII/2013 Dot. sprzedaż pozostałości po rozbitym w wypadku drogowym szybowcu 
reprezentacyjnym AP PW 5 SP-3622 

Uchwała 515/15/XVIII/2013 1.Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę 
na sprzedaż pozostałości po rozbitym w wypadku drogowym szybowcu 
reprezentacyjnym AP PW 5 SP-3622, nr fabr. 17.07.015 wyprodukowany i 
zakupiony w 1997 roku wraz z przyrządami pokładowymi, które 
znajdowały się na wyposażeniu szybowca:  

 wysokościomierz PZL W 10S i Prędkościomierz PZL PR 250S, 
radiostacją Dittel FSG 71M 316-10565 z instalacją, głośnikiem i 
mikrofonem.  

 Wariometr elektroniczny LX5000 SN:05697 i wariometr PZL WRS 

   wykonano 
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5D wraz z termosem wyrównawczym i busolą będzie stanowił 
wyposażenie zapasowe Szybowcowej kadry narodowej. 

 Sprzedaż szybowca i wyposażenia (przyrządy, radiostacja) 
odbędzie się w oparciu o konkurs ofert; 

 Jedynym kryterium oceny oferty będzie uzyskanie jak najwyższej 
ceny; 

 Całość uzyskanych środków zostanie wpłacone na konto Komisji 
Szybowcowej i będzie przeznaczone na zakup nowych szybowców 
reprezentacyjnych lub niezbędnego wyposażenia zawodniczego 
dla pilotów Szybowcowej Kadry Narodowej; 

Przeprowadzono głosowanie: za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Głosowania przeprowadzone drogą elektroniczną  

23.03.2013 16/XVIII/2013 Dot. podział dotacji MSIT na sport wyczynowy na 2013 r. 

Uchwała 517/16/XVIII/2013 - Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza 
podział dotacji MSIT na sport wyczynowy na 2013 r. zaprezentowany przez 
SGAP zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

Przeprowadzono głosowanie: za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 23.03.2013. 

   W trakcie 

02.04.2013 17/XVIII/2013 Dot. Stanowisko ws sytuacji w GSS Żar  

Uchwała 518/17/XVIII/2013 -Wyrażamy ubolewanie, iż publiczna dyskusja 
dotycząca ostatnich wydarzeń w GSS AP „Żar” jest przepełniona 
nadmiernymi emocjami wszystkich jej uczestników. Dodatkowo sytuację 
komplikuje fakt,iż kwestionowane jest stanowisko Komisji Rewizyjnej 
Aeroklubu Polskiego. Zdajemy sobie sprawę jak trudną i niepopularną 
decyzją członków Rady GSS AP „Żar” było odwołanie Prezesa Zarządu GSS 
AP „Żar” i ogłoszenie konkursu na to stanowisko. Jesteśmy przekonani, iż 
zachowanie niezbędnego porządku organizacyjno-prawnego oraz należyte 
kierowanie  

   anulowano 
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finansami Szkoły przez jej Zarząd są elementami niezbędnymi do 
zapewnienia jej długoterminowego bezpieczeństwa, stabilności, rozwoju i 
realizacji celów statutowych. Zarząd Aeroklubu Polskiego nie ma podstaw 
aby kwestionować decyzje podjęte przez Radę  

GSS AP „Żar”. Uważamy, iż wszelkie wątpliwości dot. podejmowanych 
przez Radę GSS AP „Żar” decyzji powinny być w pierwszej kolejności 
rozstrzygane przez Komisję Rewizyjną lub Sąd Koleżeński AP i tym organom 
należy przekazywać pytania, wyjaśnienia oraz dokumentację. W związku z 
powyższym, do czasu pełnego wyjaśnienia wątpliwości lub potwierdzenia 
zastrzeżeń, rekomendujemy naszym przedstawicielom w Radzie: 

• współpracę z Komisją Rewizyjną i Sądem Koleżeńskim AP celem 
wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i ewentualnych nieprawidłowości, 

• ograniczenie publicznej dyskusji w sprawach problemów GSS AP „Żar”. 

Proponujemy, żeby w dniu 2 kwietnia 2013 r. od godz. 16:00 zorganizować 
w siedzibie Aeroklubu Śląskiego w Katowicach spotkanie, którego celem 
będzie wspólna ocena sytuacji i wypracowanie najlepszych dla GSS AP 
„Żar” rozwiązań. Proponujemy, żeby w spotkaniu wzięli udział: 

• Arkadiusz Chruściel, Leszek Ligęza, Wojciech Kos, Marcin Prusaczyk, Piotr 
Pawłowski, Przemysław Łośko, Robert Rospondek, Katarzyna Chęcińska 

• przedstawiciele Zarządu AP  

• przedstawiciele Komisji Szybowcowej AP 

• przedstawiciele KR AP 

• przedstawiciele SK AP 

Przeprowadzono głosowanie: za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 02.04.2013.  

10.04.2013 18/XVIII/2013 Dot. Przyjęcie Stanowiska Zarządu Aeroklubu Polskiego w sprawie sytuacji 
w Górskiej Szkole Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „Żar  

Uchwała Nr 519/18/XVIII/2013 - Zarząd Aeroklubu Polskiego działając w 
imieniu Aeroklubu Polskiego, przyjmuje stanowisko w poniższym 
brzmieniu:  

   wykonano 
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„Stanowisko Zarządu Aeroklubu Polskiego w sprawie sytuacji w Górskiej 
Szkole Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „Żar”, przyjęte uchwałą  z dnia 
07.04.2013r. 

Zważywszy na: 

- fakt, iż utrzymywanie dwuwładzy w GSS AP „Żar” jest istotnym 
zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania tej szkoły oraz jej 
finansowej i organizacyjnej stabilności, jak też dalsze utrzymywanie tej 
sytuacji mogłoby zakłócić członkom AP możliwość wykonywania przez nich 
w GSS AP „Żar” statutowej działalności lotniczej, 

- stanowisko Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego, przyjęte w drodze 
uchwały nr 11 z dnia 9 marca 2013, w którym zawarta jest następująca 
konkluzja odnośnie stanu faktycznego i prawnego władz GSS AP „Żar”: 

„1. Na dzień 25.02.2013 r. nie istniało Zgromadzenie Donatorów GSS AP 
Żar. 

2.  Zgromadzenie Donatorów, którego posiedzenie odbyło się w dniu 
25.02.2013 r. nie zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy i nie 
miało żadnego umocowania do dokonania zmian w radzie GSS AP Żar 
polegającego na odwołaniu Wojciecha Kosa, a powołaniu Katarzyny 
Chęcińskiej oraz Roberta Rospondka. 

3.  Z uwagi na brak Zgromadzenia Donatorów, Rada GSS AP Żar, 
obradująca w dniu 2 marca 2013 r. została przeprowadzona w sposób 
prawidłowy i skutecznie dokooptowała Przemysława Łośko do swojego 
składu.” 

- oraz na podstawie oceny stanu faktycznego i prawnego składu władz GSS 
AP „Żar”, w tym osób upoważnionych do reprezentowania GSS AP „Żar”, 
Zarząd Aeroklubu Polskiego, stając przed koniecznością rozwiązania 
problemu, który zakłóca prawidłowe funkcjonowanie terenowej jednostki 
organizacyjnej AP jaką jest GSS AP „Żar”, jednoznacznie wskazuje iż: 

1. Nie ma jakichkolwiek podstaw faktycznych ani prawnych dla 
kwestionowania stanowiska Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego 
przyjętego w przedmiotowej sprawie. 

2. Od dnia 2 marca 2013 roku Radę GSS AP „Żar”, zgodnie z przepisami 
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wewnętrznymi AP, stanowią niżej wymienione osoby: 

a. Romuald Chruściel  

b. Wojciech Kos 

c. Leszek Ligęza 

d. Przemysław Łośko 

e. Piotr Pawłowski 

f. Marcin Prusaczyk 

3. Decyzje podjęte przez Radę GSS AP „Żar”  w składzie  przywołanym 
powyżej są ważne i wiążące, w tym decyzje dotyczące zmian w Zarządzie 
GSS AP „Żar”,. 

4. W związku z tym, iż w myśl przepisów § 8.1. pkt. 3 Statutu AP 
przestrzeganie uchwał władz AP jest jednym z podstawowych obowiązków 
Członków Aeroklubu Polskiego, wszyscy Członkowie AP są zobowiązani do 
uznania stanu prawnego władz GSS AP „Żar”, zaprezentowanego w 
stanowisku Komisji Rewizyjnej AP i potwierdzonego niniejszą uchwałą 
Zarządu AP. Wobec powyższego  Zarząd AP wzywa do zaprzestania 
dalszych działań prowadzących do zakłócenia prawidłowego 
funkcjonowania GSS AP „Żar”, tych członków AP którzy takie działania 
podejmują.  

Ponad to Zarząd AP zwraca uwagę, iż: 

- rejestracja danych dotyczących sposobu reprezentacji podmiotu w KRS 
należy do czynności o charakterze deklaratoryjnym, 

- teza o rzekomym bezwzględnie wiążącym charakterze postanowień KRS, 
wysuwana przez niektórych Członków AP, jest o tyle błędna, że nie może 
dotyczyć sytuacji, w której po dokonaniu wpisu w KRS dokonano zmian w 
organach jednostki stowarzyszenia. Zmiany te – niezależnie od istniejących 
wpisów w KRS – obowiązują od momentu podjęcia stosownych decyzji w 
sprawie przez uprawnione organy stowarzyszenia (lub jego jednostki 
organizacyjnej). 

Przeprowadzono głosowanie elektroniczne. Za 10, przeciw 0, wstrzymało 
się 0 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 10 kwietnia 2013 r. 

10.04.2013 19/XVIII/2013 Dot. przyjęcia Regulaminu Rady Górskiej Szkole Szybowcowej Aeroklubu 
Polskiego „Żar”. 

Uchwała Nr 520/19/XVIII/2013 - Zarząd AP zatwierdza Regulamin Rady 
Górskiej Szkoły Szybowcowej AP „Żar” w wersji opracowanej i przyjętej 
uchwałą Rady Górskiej Szkoły Szybowcowej AP „Żar”  

Regulamin stanowi załącznik nr 1 niniejszej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie elektroniczne. Za 9, przeciw 0, wstrzymało się 
0 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 10 kwietnia 2013 r. 

   wykonano 

Posiedzenie Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 13.04.2013 roku (Protokół 20/XVIII/2013) 

13.04.2013 20/XVIII/2013 Dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok. 

Uchwała 521/20/XVIII/2013 – Zarząd Aeroklubu Polskiego przyjmuje 
sprawozdanie finansowe za 2012 rok zgodnie z brzmieniem w załączniku. 

Przeprowadzono głosowanie: za 6, przeciw: 0, wstrzymało się: 0 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 13 kwietnia 2013 r. 

   wykonano 

13.04.2013 20/XVIII/2013 Dot. zatwierdzenia sprawozdania z działalności AP jako OPP za 2012 rok. 

Uchwała 522/20/XVIII/2013 – Zarząd Aeroklubu Polskiego przyjmuje 
sprawozdanie z działalności AP jako OPP za 2012 rok zgodnie z brzmieniem 
w załączniku. 

Przeprowadzono głosowanie: za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 13 kwietnia 2013 r. 

   wykonano 

13.04.2013 20/XVIII/2013 Dot. zatwierdzenia sprawozdania z działalności AP za 2012 rok. 

Uchwała 523/20/XVIII/2013 – Zarząd Aeroklubu Polskiego przyjmuje 
sprawozdanie z działalności AP za 2012 rok zgodnie z brzmieniem w 
załączniku. 

Przeprowadzono głosowanie: za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 13 kwietnia 2013 r. 

   wykonano 
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13.04.2013 20/XVIII/2013 Dot. zatwierdzenia zmiany do Załącznika Nr 6 Regulaminu powoływania 
kadry narodowej Aeroklubu Polskiego. 

Uchwała 524/20/XVIII/2013 - Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza 
zmiany do Załącznika Nr 6 Regulaminu powoływania kadry narodowej 
Aeroklubu Polskiego. Regulamin Nr 6 stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie: za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 13 kwietnia 2013 r. 

   wykonano 

13.04.2013 525/20/XVIII/2
013 

Dot. rozszerzenia składu Komisji Śmigłowcowej 

Uchwała 525/20/XVIII/2013 – Zarząd Aeroklubu Polskiego podejmuje 
uchwałę o rozszerzeniu składu Komisji Śmigłowcowej poprzez powołanie 
Pana Macieja Węgrzeckiego.  

Przeprowadzono głosowanie: za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 13 kwietnia 2013 r. 

 

   wykonano 

13.04.2013 20/XVIII/2013 Dot. przeniesienie prawa użytkowania wieczystego na Aeroklub Radomski. 

Uchwała 526/20/XVIII/2013 – Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę 
na nieodpłatne przeniesienie prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości położonej w Piastowie  nr 25, stanowiącej działki gruntu nr 
207/1 i 207/2 o powierzchni 112,5833 ha, dla której prowadzona jest 
księga wieczysta pod nr KW RA1R/00021225/0 zgodnie z projektem aktu 
notarialnego stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

Jednocześnie Zarząd upoważnia Prezesa Aeroklubu Polskiego i Sekretarza 
Generalnego Aeroklubu Polskiego do podpisania aktu notarialnego. 

Przeprowadzono głosowanie: za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 13 kwietnia 2013 r. 

   wykonano 

29.04.2013 20/XVIII/2013 Dot. zwołanie XXXII NWZDAP. 

Uchwała 527/20/XVIII/2013 – Zarząd Aeroklubu Polskiego działając w 
imieniu Aeroklubu Polskiego na podstawie § 13 ust. 4 pkt. 1), § 13 ust. 5, 
oraz § 13 ust. 6 Statutu Aeroklubu Polskiego, zwołuje na dzień 29 czerwca 

   wykonano 
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2013 r. (sobota) XXXII Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów 
Aeroklubu Polskiego, które rozpocznie się o godz. 10.00 w Warszawie, przy 
ul. 17 Stycznia 39 (Biurowiec PLL LOT). 

Porządek obrad XXXII Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów 
Aeroklubu Polskiego stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

Przeprowadzono głosowanie: za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 29 kwietnia 2013 r.  

19.04.2013 21/XVIII/2013 Dot. propozycja zmiany § 11 ust. 9 Statutu AP. 

Uchwała 528/21/XVIII/2013 – Zarząd Aeroklubu Polskiego wnioskuje do 
XXXI Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego o przyjęcie 
następującej zmiany w Statucie Aeroklubu Polskiego: 

§ 11 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„Postanowienia ustępów 1, 3, 5 i 8 stosuje się odpowiednio do władz 
aeroklubu regionalnego oraz władz szkoły lotniczej z tym, że regulamin 
szkoły może wprowadzać bardziej wymagające kryteria odnośnie do 
podejmowania uchwał przez władze szkoły lotniczej”. 

Przeprowadzono głosowanie: 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 19 kwietnia 2013 r. 

   wykonano 

19.04.2013 21/XVIII/2013 Dot. propozycja zmiany § 14 pkt. 3) Statutu AP. 

Uchwała 529/21/XVIII/2013 – Zarząd Aeroklubu Polskiego wnioskuje do 
XXXI Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego o przyjęcie 
następującej zmiany w Statucie Aeroklubu Polskiego: 

§ 14 pkt. 3) otrzymuje brzmienie: 

„Delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów są wybierani w liczbie 
proporcjonalnej do liczby członków zwyczajnych aeroklubów regionalnych 
w stosunku:  

1 delegat – do 50 członków; 

2 delegatów – 51-100 członków; 

   wykonano 
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3 delegatów – 101-200 członków; 

4 delegatów – powyżej 200 członków. 

Przeprowadzono głosowanie: 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 19 kwietnia 2013 r. 

19.04.2013 21/XVIII/2013 Dot. propozycja zmiany § 18 ust. 1 Statutu AP. 

Uchwała 530/21/XVIII/2013 – Zarząd Aeroklubu Polskiego wnioskuje do 
XXXI Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego o przyjęcie 
następującej zmiany w Statucie Aeroklubu Polskiego: 

§ 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„W skład Zarządu Aeroklubu Polskiego wchodzi od 9 do 11 członków, w 
tym: 

1) Prezes; 

2) Osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie Delegatów spośród 
członków zwyczajnych i honorowych Aeroklubu Polskiego.”  

Przeprowadzono głosowanie: 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 19 kwietnia 2013 r. 

   wykonano 

19.04.2013 21/XVIII/2013 Dot. propozycja zmiany § 22 ust. 2 Statutu AP. 

Uchwała 531/21/XVIII/2013 – Zarząd Aeroklubu Polskiego wnioskuje do 
XXXI Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego o przyjęcie 
następującej zmiany w Statucie Aeroklubu Polskiego: 

§ 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Komisja Rewizyjna Aeroklubu Polskiego składa się członków w liczbie od 7 
do 9. Komisja Rewizyjna Aeroklubu Polskiego wybiera spośród swoich 
członków przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.” 

Przeprowadzono głosowanie: 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 19 kwietnia 2013 r. 

   wykonano 

19.04.2013 21/XVIII/2013  Dot. propozycja zmiany § 23 ust. 1 Statutu AP. 

Uchwała 532/21/XVIII/2013 – Zarząd Aeroklubu Polskiego wnioskuje do 

   wykonano 
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XXXI Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego o przyjęcie 
następującej zmiany w Statucie Aeroklubu Polskiego: 

§ 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Sąd Koleżeński Aeroklubu Polskiego składa się z członków w liczbie od 7 
do 9.”  

Przeprowadzono głosowanie: 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 19 kwietnia 2013 r. 

19.04.2013 21/XVIII/2013  Dot. propozycja zmiany „sporty lotnicze”. 

Uchwała 533/21/XVIII/2013 – Zarząd Aeroklubu Polskiego wnioskuje do 
XXXI Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego o przyjęcie 
następującej zmiany w Statucie Aeroklubu Polskiego: 

Wszelkie sformułowania „sport lotniczy” zmienia się na „sporty lotnicze”.  

Przeprowadzono głosowanie: 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 19 kwietnia 2013 r. 

   wykonano 

22.05.2013 22/XVIII/2013 Dot. powołanie zespołu inwentaryzacyjnego. 

Uchwała 534/22/XVIII/2013 Zarząd, działając zgodnie ze Statutem 
Aeroklubu Polskiego i w oparciu o politykę rachunkowości - postanawia co 
następuje: 

§ 1 

Przeprowadzić inwentaryzację pełną składników majątku trwałego 
będącego w dyspozycji Aeroklubu Polskiego na dzień 31 maja 2013 roku. 

§ 2 

Powołać Komisja kontroli środków trwałych w składzie; 

1. Bohdan Włostowski – Przewodniczący 

2. Sławomir Terlecki 

3. Katarzyna Schweda 

§ 3 

Termin zakończenia prac w/w komisji ustala się na dzień 30 września 2013 

   W trakcie 
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roku. Materiały i wykazy spisu z natury, Komisja po ich podpisaniu 
przekaże do Zarządu Aeroklubu Polskiego 

§ 4 

Przeprowadzono głosowanie: za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 22 maja 2013 r.  

22.05.2013 22/XVIII/2013 Dot. przyjęcie rezygnacji Pana Andrzeja Osowskiego. 

Uchwała 535/22/XVIII/2013 W związku z rezygnacją Pana Andrzeja 
Osowskiego z funkcji Trenera Samolotowej Nawigacyjnej Kadry Narodowej 
Aeroklubu Polskiego, Zarząd AP przyjmuje rezygnację i odwołuje Pana 
Andrzeja Osowskiego z funkcji Trenera Samolotowej Nawigacyjnej Kadry 
Narodowej Aeroklubu Polskiego. 

Jednocześnie Zarząd AP składa serdeczne podziękowania w uznaniu zasług 
Panu Andrzeja Osowskiego w rozwój sportu samolotowego w Polsce oraz 
jego osiągnięć w pracy Trenera Samolotowej Nawigacyjnej Kadry 
Narodowej Aeroklubu Polskiego. 

Ponadto ZAP wystąpi o nadanie Panu Andrzejowi Osowskiemu 
państwowego odznaczenia w zakresie kultury fizycznej i sportu. 

Przeprowadzono głosowanie: za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 22 maja 2013 r.  

 

   wykonano 

22.05.2013 22/XVIII/2013 Dot. przyjęcie protokołu z posiedzenia ZAP. 

Uchwała 536/22/XVIII/2013 Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza 
protokół z posiedzenia ZAP z dnia 13 kwietnia 2013 r. w brzmieniu 
zgodnym z załącznikiem. 

Przeprowadzono głosowanie: za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 22 maja 2013 r.  

   wykonano 

22.05.2013 22/XVIII/2013 Dot. zatwierdzenie umowy zlecenia z Aero Partner Sp. z o.o. 

Uchwała 537/22/XVIII/2013 Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę na 
zawarcie umowy zlecenia z Aero Partner Sp. z o.o. w brzmieniu zgodnym z 
załącznikiem. Ponadto Zarząd Aeroklubu Polskiego upoważnia Prezesa 

   wykonano 
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Aeroklubu Polskiego i Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego do 
podpisania niniejszej umowy. 

Przeprowadzono głosowanie: za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 22 maja 2013 r.  

22.05.2013 22/XVIII/2013 Dot. zmiany Kadry Narodowej w modelarstwie 

Uchwała 538/22/XVIII/2013 Zarząd Aeroklubu Polskiego powołuje do 
Kadry Narodowej w modelarstwie Macieja Żarnowskiego, Michała Palusa 
oraz Pawła Trznadel 

Przeprowadzono głosowanie: za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 22 maja 2013 r.  

   wykonano 

22.05.2013 22/XVIII/2013 Dot. zmiany w kalendarzu imprez 

Uchwała 539/22/XVIII/2013 Zarząd Aeroklubu Polskiego podejmuje 
decyzję o zmianie terminu rozgrywania Spadochronowych Mistrzostw 
Polski w celności lądowania i Mistrzostw Polski w zespołowej akrobacji 
spadochronowej RW4.  

Termin rozgrywania zawodów (po zmianie terminu): 

- Spadochronowych Mistrzostw Polski w celności lądowania 31.07. – 
02.03.2013r. Ostrów Wlkp. (lotnisko Michałków), 

- Mistrzostw Polski zespołowej akrobacji spadochronowej RW4.  

01. – 04. 10. 2013 r. Chrcynno. 

Przeprowadzono głosowanie: za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 22 maja 2013 r.  

 

   wykonano 

22.05.2013 22/XVIII/2013 Dot. zmiany w regulaminie ZAP 

Uchwała 540/22/XVIII/2013 Zarząd Aeroklubu Polskiego zmienia 
Regulamin Organizacyjny Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu AP 
poprzez wprowadzenie § 6 ust. 2a) w brzmieniu "Członkowie Zarządu AP 
mogą brać udział w posiedzeniu oraz głosować za pośrednictwem środków 
komunikowania się na odległość. Prawidłowość oddanego głosu stwierdza 

   wykonano 
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Prezes AP, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes AP.”  

Przeprowadzono głosowanie: za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 22 maja 2013 r.  

20.06.2013 23/XVIII/2013 Dot. zespół do opracowania koncepcji zagospodarowania nieruchomości 

Uchwała 541/23/XVIII/2013 Zarząd Aeroklubu Polskiego powołuje zespół 
do opracowania koncepcji zagospodarowania nieruchomości położonej na 
ul. Sienkiewicza we Wrocławiu, będącej własnością Aeroklubu Polskiego i 
przygotowania procesu inwestycyjnego w tym zakresie. 

W skład Zespołu wchodzą:  

Stanisław Haczyński – Przewodniczący 

Członkowie:  

Mirosław Jagiełło 

Andrzej Siembida 

Bohdan Włostowski 

 Zarząd AP zobowiązuje zespół do przedstawienia  opracowanej koncepcji 
zagospodarowania nieruchomości i opracowanego programu 
inwestycyjnego w celu jego zatwierdzenia. 

Przeprowadzono głosowanie: za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 20 czerwca 2013 r.  

   wykonano 

20.06.2013 23/XVIII/2013 Dot. premia dla SGAP 

Uchwała 542/23/XVIII/2013 Zarząd Aeroklubu Polskiego zgodnie z 
zapisami uchwały o powołaniu na stanowisko Sekretarza Generalnego 
Dyrektora Zarządzającego Aeroklubu Polskiego Bohdana Włostowskiego, 
zatwierdza Sekretarzowi Generalnemu AP premię roczną za rok 2012 r., 
określoną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie: za 5, przeciw 0, wstrzymało się 1. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 20 czerwca 2013 r.  

   wykonano 

20.06.2013 23/XVIII/2013 Dot. zatwierdzenie projektu statutu    wykonano 
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Uchwała 543/23/XVIII/2013 Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę na 
zatwierdzenie tekstu projektu Statutu AP zgodnie z załącznikiem. 

Przeprowadzono głosowanie: za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 20 czerwca 2013 r.  

20.06.2013 23/XVIII/2013 Dot. odznaczenie Jerzego Madlera 

Uchwała 544/23/XVIII/2013 Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę na 
Odznaczenie Pana Jerzego Madlera Złotym Medalem Aeroklubu Polskiego. 

Przeprowadzono głosowanie: za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 20 czerwca 2013 r.  

   wykonano 

20.06.2013 23/XVIII/2013 Dot. zatwierdzenie projektu uchwały przekształceniowej 

Uchwała 545/23/XVIII/2013 Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę na 
zatwierdzenie tekstu projektu uchwały przekształceniowej zgodnie z 
załącznikiem. 

Przeprowadzono głosowanie: za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 20 czerwca 2013 r.  

   wykonano 

20.06.2013 23/XVIII/2013 Dot. zatwierdzenie projektu uchwały składkowej 

Uchwała 546/23/XVIII/2013 Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę na 
zatwierdzenie tekstu projektu uchwały składkowej zgodnie z załącznikiem. 

Przeprowadzono głosowanie: za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 20 czerwca 2013 r.  

   wykonano 

Posiedzenie Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 28.06.2014 roku (Protokół 24/XVIII/2013) 

28.06.2013 24/XVIII/2013 Dot. wygaszenie użytkowania Kruszyn 

Uchwała nr 547/24/XVIII/2013 - Zarząd Aeroklubu Polskiego na podstawie 
§ 42 ust. 2 Statutu Aeroklubu Polskiego, w związku z podstępowaniem 
prowadzonym przez Starostę Włocławskiego w przedmiocie wygaszenia 
użytkowania AP na nieruchomości położonej w Kruszynie oraz mając na 
względzie ustalenia pomiędzy Aeroklubem Polskim a Aeroklubem 
Włocławskim w przedmiocie ustanowienia użytkowania nieruchomości na 

   wykonano 
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rzecz Aeroklubu Włocławskiego, podejmuje decyzję o niewnoszeniu 
odwołania od decyzji Starosty Kujawskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. 
stwierdzającej wygaśnięcie użytkowania nieruchomości, dla której 
prowadzona jest księga wieczysta pod nr WL1W/00024807/6, a tym 
samym wyraża zgodę na rozpoczęcie przez Aeroklub Włocławski procedury 
uzyskania użytkowania przedmiotowej nieruchomości. 

Przeprowadzono głosowanie, za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 28 czerwca 2013 r. 

 

28.06.2013 24/XVIII/2013 Dot. stypendium sportowe M. Osowski 

Uchwała Nr 548/24/XVIII/2013- Na podstawie §9 ust. 1 Rozporządzenia 
Ministra Sportu i Turystyki z 15 października 2012r. w sprawie stypendiów 
sportowych dla członków kadry narodowej oraz §17 ust. 2 pkt. 9 Statutu 
Aeroklubu Polskiego Zarząd Aeroklubu Polskiego podejmuje uchwałę o 
wystąpienie z wnioskiem do Ministra Sportu i Turystyki o pozbawienie 
stypendium sportowego zawodnika Michała Osowskiego na okres 01.06-
31.08.2013r.na okres od 01 lipca do 31 grudnia 2013r. w związku z jego 
rezygnacją z dalszego realizowania programu przygotowań do Rajdowych 
Samolotowych Mistrzostw Europy – Słowacja 2013 

 

Przeprowadzono głosowanie, za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 28 czerwca 2013 r. 

 

   wykonano 

28.06.2013 24/XVIII/2013 Dot. przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
położonej w Inowrocławiu 

Uchwała Nr 549/24/XVIII/2013 - Zarząd Aeroklubu Polskiego na 
podstawie § 42 ust. 2 Statutu Aeroklubu Polskiego, wyraża zgodę na 
zawarcie przez Aeroklub Polski umowy przeniesienia prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości położonej w Inowrocławiu, na której 
funkcjonuje Lotnisko Inowrocław, oznaczonych w księgach wieczystych 
pod numerem KW BY1I/00053278/9 oraz KW nr 14736, na Aeroklub 
Kujawski, zgodnie z brzmieniem projektu aktu notarialnego stanowiącego 

   aulowana 
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załącznik do uchwały 

Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego upoważnia Prezesa AP Pana 
Włodzimierza Skalika oraz Sekretarza Generalnego AP Pana Bohdana 
Włostowskiego do podpisania niniejszej umowy. 

 

Przeprowadzono głosowanie, za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 28 czerwca 2013 r. 

 

28.06.2013 24/XVIII/2013 Dot. zatwierdzenie Regulaminu Komisji Specjalnościowych 

Uchwała Nr 550/24/XVIII/2013 - Zarząd Aeroklubu Polskiego na 
podstawie § 17 ust. 2 pkt. 14) Statutu Aeroklubu Polskiego, zatwierdza 
Regulamin Komisji Specjalnościowych w brzmieniu zgodnym z załącznikiem 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

Przeprowadzono głosowanie, za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 28 czerwca 2013 r. 
  

   wykonano 

28.06.2013 /24/XVIII/2013 Dot. wyrażenie zgody na ustanowienie hipoteki AZP 

Uchwała Nr 551/24/XVIII/2013 - Zarząd Aeroklubu Polskiego na 
podstawie § 5 ust. 2 umowy  przeniesienia prawa użytkowania 
wieczystego z dnia 26 lipca 2012 r. pomiędzy Aeroklubem Polskim a 
Aeroklubem Ziemi Piotrkowskiej, wyraża zgodę na ustanowienie hipoteki 
w celu zabezpieczenia projektu realizowanego ze środków publicznych w 
wysokości do 600.000,00 PLN na rzecz banku udzielającego kredyt. 
Hipoteka niniejsza będzie miała pierwszeństwo przed hipoteką umowną 
ustanowioną na podstawie w/w umowy przeniesienia prawa użytkowania 
wieczystego. 

 

Przeprowadzono głosowanie, za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 28 czerwca 2013 r. 

 

   wykonano 
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28.06.2013 24/XVIII/2013 Dot. zmiany w KN 

Uchwała Nr 552/24/XVIII/2013 - Na podstawie § 5a ust.1 pkt. 3 oraz §17 
ust. 2 pkt. 9 Statutu Aeroklubu Polskiego oraz rozdz. 2 § 5 Regulaminu 
powoływania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego, oraz Uchwała Nr 
485_3_XVIII_2013 na wniosek Komisji Samolotowej AP - Zarząd Aeroklubu 
Polskiego powołuje: 

I. do składu Kadry Narodowej w sporcie samolotowym – latanie rajdowe 
na okres od 01 lipca do 31 grudnia 2013 roku n/w osoby: 

1. Wieczorek Marcin - nawigator Michała Wieczorka, członek KJ  

2. Kasperek Nornert - nawigator Pawła Osowskiego 

II. do składu Kadry Narodowej w Sporcie Mikrolotowym Panią Agnieszki 
Odachowskiej ze Stowarzyszenia Grupa Falco na okres od 01 lipca do 31 
grudnia 2013r. 

III. do składu Kadry Narodowej w Akrobacji Lotniczej następujące osoby: 

1. Tomasz Chodyra. 

2. Marek Musiał 

3. Mirosław Wrześniewski. 

Przeprowadzono głosowanie, za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 28 czerwca 2013 r. 

   wykonano 

28.06.2013 24/XVIII/2013 Dot. delegaci do FAI 

Uchwała Nr 553/24/XVIII/2013 - Po uzgodnieniach z poszczególnymi 
Komisjami Specjalnościowymi AP oraz na wniosek Sekretarza Generalnego 
AP, Zarząd Aeroklubu Polskiego na podstawie  
§ 1 ust. 34 Regulaminu Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium 
Zarządu Aeroklubu Polskiego  oraz ust. I Regulaminu powoływania oraz 
zakresu obowiązków delegata Aeroklubu Polskiego do Międzynarodowej 
Komisji Specjalnościowej FAI, zatwierdza niżej wymienionych delegatów 
Aeroklubu Polskiego do  Międzynarodowych Komisji Specjalnościowych 
FAI na kadencję 2013/2014 tj. od 01.07.2013-30.06.2014r.: 

- Międzynarodowa Komisja Balonowa (CIA): 

   wykonano 
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  - delegat Jerzy Czerniawski,  

  - delegat rezerwowy Witold Filus 

- Międzynarodowa Komisja Lotnictwa Ogólnego (GAC): 

  - delegat Krzysztof Lenartowicz 

  - delegat rezerwowy Marian Wieczorek  

- Międzynarodowa Komisja Szybowcowa (IGC): 

  - delegat Artur Rutkowski 

  - delegat rezerwowy Jacek Dankowski 

- Międzynarodowa Komisja Modelarstwa Lotniczego i  
  Kosmicznego (CIAM): 

  - delegat Marek Dominiak 

  - delegat rezerwowy Tadeusz Kasprzycki 

- Międzynarodowa Komisja Spadochronowa (IPC): 

  - delegat Andrzej Lamch 

  - delegat rezerwowy Sebastian Dratwa  

- Międzynarodowa Komisja Akrobacji Lotniczej (CIVA): 

  - delegat Jerzy Makula 

  - delegat rezerwowy Marta Nowicka  

  - Międzynarodowa Komisja Lotniowo-Paralotniowa (CIVL): 

  - delegat Jędrzej Jaxa-Rożen 

- Międzynarodowa Komisja Śmigłowcowa (CIG): 

  - delegat Marcin Szamborski 

  - delegat rezerwowy Jędrzej Wiler 

- Międzynarodowa Komisja Mikrolotowa (CIMA): 

  - delegat Wojciech Domański  

  - delegat rezerwowy Jacek Kibiński 
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- Międzynarodowa Komisja Wychowania Lotniczego i  
  Astronautycznego (CIEA): 

  - delegat Bogdan Wierzba 

- Międzynarodowa Komisja Medyczno-Fizjologiczna (CIMP): 

  - delegat – brak zgłoszenia. 

Przeprowadzono głosowanie, za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 28 czerwca 2013 r. 

 

28.06.2013 24/XVIII/2013 Dot. Medal Tańskiego za 2012 

Uchwała nr 554/24/XVIII/2013 - Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę 
na odznaczenie Pana Jacka Dankowskiego – Trenera Szybowcowej Kadry 
Narodowej Medalem Tańskiego za 2012 r 

Przeprowadzono głosowanie, za 5, przeciw 0, wstrzymało się 1. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 28 czerwca 2013 r. 

 

   wykonano 

28.06.2013 24/XVIII/2013 Dot. Kierownicy ekip na ME i MŚ 

Uchwała Nr 555/24/XVIII/2013 Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdza 
Kierowników Ekip na Szybowcowe ME i MŚ w 2013 r. w składzie 
określonym w załączniku do uchwały 

Przeprowadzono głosowanie, za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 28 czerwca 2013 r. 

 

   wykonano 

17.07.2013 25/XVIII/2013 Dot. Premia dla SGAP za drugi kwartał 2013 r. 

Uchwała Nr 556/25/XVIII/2013 Na podstawie § 1 ust. 12 Regulaminu 
Organizacyjnego Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu AP – Zarząd 
Aeroklubu Polskiego zatwierdza premię dla Sekretarza Generalnego 
Aeroklubu Polskiego za drugi kwartał  2013 roku w wysokości 85 %.   

Przeprowadzono głosowanie, za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

   wykonano 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 17 lipca 2013 r. 

18.07.2013 26/XVIII/2013 Dot. powołanie nowych członków do KN 

Uchwała Nr 557/26/XVIII/2013 Na podstawie § 5a ust.1 pkt 3 oraz §17 
ust. 2 pkt. 9 Statutu Aeroklubu Polskiego oraz rozdz. 2 § 5 Regulaminu 
powoływania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego, oraz Uchwała Nr 
485_3_XVIII_2013 na wniosek Komisji Samolotowej AP - Zarząd Aeroklubu 
Polskiego powołuje do składu Kadry Narodowej w sporcie samolotowym – 
latanie rajdowe na okres od 15 lipca do 31 grudnia 2013 roku n/w osoby: 

1. Masalski Marek - pilot  

2. Kwiatosz Marcin - nawigator  

Przeprowadzono głosowanie, za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18 lipca 2013 r. 

   wykonano 

18.07.2013 26/XVIII/2013 
Dot. powołanie nowych członków do KN 

Uchwała Nr 558/26/XVIII/2013 Na wniosek Przewodniczących: Komisji 

Modelarskiej - Jerzego Bonieckiego oraz Komisji Mikrolotowej Adama 

Paski, Zarząd Aeroklubu Polskiego na podstawie Ramowego Regulaminu 

Komisji Specjalnościowych oraz Regulaminu Powoływania Kadry 

Narodowej, powołuje: 

1. Tomasza Lipskiego do Kadry Narodowej AP w dyscyplinie modelarstwo 

w konkurencji F1B  

2. Tomasza Momota do Kadry Narodowej AP w dyscyplinie modelarstwo w 

konkurencji F1D 

3. Henryka Ruksa  do Kadry Narodowej AP sporcie mikrolotowym 

Przeprowadzono głosowanie, za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 18 lipca 2013 r. 

   wykonano 

20.07.2013 27/XVIII/2013 
Dot. odwołanie Jerzego Markiewicza z KN 

   wykonano 
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Uchwała Nr 559/27/XVIII/2013 Na podstawie § 5a ust.1 pkt 3 oraz §17 

ust. 2 pkt. 9 Statutu Aeroklubu Polskiego oraz rozdz. 2 § 5 Regulaminu 

powoływania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego, na wniosek Komisji 

Samolotowej AP - Zarząd Aeroklubu Polskiego odwołuje kol. Jerzego 

Markiewicza ze składu Kadry Narodowej w sporcie samolotowym – latanie 

rajdowe. 

Przeprowadzono głosowanie, za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 20 lipca 2013 r. 

20.07.2013 27/XVIII/2013 Dot. powołanie nowego członka KN w akrobacji samolotowej 

Uchwała Nr 560/27/XVIII/2013 Na podstawie § 5a ust.1 pkt 3 oraz §17 
ust. 2 pkt. 9 Statutu Aeroklubu Polskiego oraz rozdz. 2 § 5 Regulaminu 
powoływania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego, Zarząd Aeroklubu 
Polskiego powołuje do Kadry Narodowej w Akrobacji Samolotowej pilota 
Aeroklubu Ziemi Lubuskiej Adriana Szumana 

Przeprowadzono głosowanie, za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 20 lipca 2013 r. 

   wykonano 

20.07.2013 28/XVIII/2013 Dot. zwołanie XXXIII NWZDAP 

Uchwała Nr 561/28/XVIII/2013 Zarząd Aeroklubu Polskiego działając na 
podstawie § 13 ust. 4 pkt. 1), § 13 ust. 5 oraz § 16 Statutu Aeroklubu 
Polskiego, zwołuje na dzień 28 września  2013 r. (sobota) XXXIII Walne 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego, które 
rozpocznie się o godz. 10.00 w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 39 
(Biurowiec PLL LOT). 

Celem zwołania  XXXIII Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Delegatów Aeroklubu Polskiego są:  

1.  Podjęcie uchwał w sprawie wysokości oraz trybu i warunków opłacania  
składek członkowskich. 

2. Podjęcie uchwał w sprawie procesu przekształceń strukturalnych AP i AR 
przygotowanych przez Zarząd AP. 

   wykonano 
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Przeprowadzono głosowanie, za 7, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 20 lipca 2013 r. 

 

03.08.2013 29/XVIII/2013 
Uchwała nr 562/29/XVIII/2013  
Zarząd Aeroklubu Polskiego po zapoznaniu się z koncepcją 
zagospodarowania kamienicy nr ew. 108 opisaną w załącznikach do 
niniejszej uchwały, opracowaną przez zespół w tym celu powołany, 
postanawia: 
Zrezygnować z samodzielnego zagospodarowania kamienicy w ramach 
własnej działalności Aeroklubu Polskiego ze względu na wysokie ryzyko 
takich działań. 
 Zakończyć pracę zespołu ds. zagospodarowania kamienicy nr 108 na tym 
etapie. 
Rozpocząć poszukiwania najemcy kamienicy nr 108. 
Upoważnić do prowadzenia tych działań: Członka Zarządu AP Stanisława 
Haczyńskiego oraz SGAP Bohdana Włostowskiego. 
 
Przeprowadzono głosowanie, za 5, przeciw 1, wstrzymało się 0. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 3 sierpnia 2013. 

   W trakcie 

03.08.2013 29/XVIII/2013 
Uchwała nr 563/29/XVIII/2013 
Na podstawie § 17 ust.2 pkt.9 Statutu Aeroklubu Polskiego oraz 
Regulaminu Powoływania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego 
przyjmuje rezygnację Pani Anny Tatarczuk z funkcji asystenta trenera Kadry 
Narodowej Mikrolotowej. Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego 
wyraża podziękowania dla Pani Anny Tatarczuk za wkład i zaangażowanie 
w dotychczasową działalność. 
 
Przeprowadzono głosowanie, za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 3 sierpnia 2013. 

   wykonano 

03.08.2013 29/XVIII/2013 
Uchwała nr 564/29/XVIII/2013  
Na podstawie § 17 ust.2 pkt.9 Statutu Aeroklubu Polskiego oraz 
Regulaminu Powoływania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego, na 

   wykonano 
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wniosek trenera kadry Aeroklubu Polskiego oraz po wysłuchaniu opinii 
Dyrektora Sportowego AP - Zarząd Aeroklubu Polskiego powołuje do Kadry 
Narodowej Aeroklubu Polskiego następujące osoby:  
Sport mikrolotowy motoparalotnie:  
Andrzej Malkusz  
Paweł Kozarzewski 
Wojciech Bógdał.  
Mikroloty klasyczne: 
Bogusław Chełczyński. 
 
Przeprowadzono głosowanie, za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 3 sierpnia 2013. 

03.08.2013 29/XVIII/2013 
Uchwała nr 565/29/XVIII/2013 
Zarząd Aeroklubu Polskiego podejmuje decyzję o uchyleniu uchwały nr 
549/24/XVIII/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. 
 
Przeprowadzono głosowanie, za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 3 sierpnia 2013. 

   wykonano 

03.08.2013 29/XVIII/2013 
Uchwała nr 566/29/XVIII/2013 
Zarząd Aeroklubu Polskiego na podstawie § 42 ust. 2 Statutu Aeroklubu 
Polskiego, wyraża zgodę na zawarcie przez Aeroklub Polski umowy 
darowizny prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonych 
w Inowrocławiu, na której funkcjonuje Lotnisko Inowrocław, oznaczonych 
w księgach wieczystych pod numerem KW BY1I/00053278/9 oraz KW nr 
14736, na Aeroklub Kujawski, zgodnie z brzmieniem projektu aktu 
notarialnego stanowiącego załącznik do uchwały. 
Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego upoważnia Prezesa AP Pana 
Włodzimierza Skalika oraz Sekretarza Generalnego AP Pana Bohdana 
Włostowskiego do podpisania niniejszej umowy. 
 
Przeprowadzono głosowanie, za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 3 sierpnia 2013. 

   wykonano 

03.08.2013 29/XVIII/2013 
Uchwała nr 567/29/XVIII/2013 
Zarząd Aeroklubu Polskiego na podstawie § 42 ust. 2 Statutu Aeroklubu 

   wykonano 
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Polskiego, wyraża zgodę na zawarcie przez Aeroklub Polski umowy 
ustanowienia przez Aeroklub Kujawski na rzecz Aeroklubu Polskiego 
hipoteki jako zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy darowizny 
prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonych w 
Inowrocławiu, na której funkcjonuje Lotnisko Inowrocław, oznaczonych w 
księgach wieczystych pod numerem KW BY1I/00053278/9 oraz KW nr 
14736, na Aeroklub Kujawski, zgodnie z brzmieniem projektu aktu 
notarialnego stanowiącego załącznik do uchwały. 
Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego upoważnia Prezesa AP Pana 
Włodzimierza Skalika oraz Sekretarza Generalnego AP Pana Bohdana 
Włostowskiego do podpisania niniejszej umowy. 
 
Przeprowadzono głosowanie, za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 3 sierpnia 2013. 

03.08.2013 29/XVIII/2013 
Uchwała nr 568/29/XVIII/2013 
Zarząd Aeroklubu Polskiego na podstawie § 42 ust. 2 Statutu Aeroklubu 
Polskiego, wyraża zgodę na zawarcie przez Aeroklub Polski umowy 
przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w 
Polskiej Nowej Wsi, na której funkcjonuje Lotnisko Opole Polska Nowa 
Wieś, oznaczonych w księgach wieczystych pod numerem KW 
OP1O/00051971/4  , na Aeroklub Opolski, zgodnie z brzmieniem projektu 
aktu notarialnego stanowiącego załącznik do uchwały. 
Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego upoważnia Prezesa AP Pana 
Włodzimierza Skalika oraz Sekretarza Generalnego AP Pana Bohdana 
Włostowskiego do podpisania niniejszej umowy. 
 
Przeprowadzono głosowanie: za 5, przeciw 0, wstrzymało się 1. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 3 sierpnia 2013. 

   wykonano 

03.08.2013 29/XVIII/2013 
Uchwała nr 569/29/XVIII/2013 
Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę na dokonanie zamiany działek 
wg dwóch możliwych wariantów: 
1) Pozyskanie  działek 117/2 i 117/3 za część działek 538/16 i 538/17 o 
powierzchni 0,26 ha; 
2) Pozyskanie  działek 117/1, 117/2, 117/3 i 117/4 za część działek 538/16 i 
538/17 o powierzchni 0,4522 ha; 

   wykonano 
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Oba warianty pokazane są na załączonej mapce geodezyjnej. 
 
Przeprowadzono głosowanie, za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 3 sierpnia 2013. 

03.08.2013 29/XVIII/2013 
Uchwała nr 570/29/XVIII/2013 
Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraża zgodę na zmianę sprzedaży 
samochodu TOYOTA będącego własnością Aeroklubu Polskiego w 
posiadaniu GOBLL AP z dotychczasowej ceny 9.000,00 PLN na 7.000,00 
PLN.  
 
Przeprowadzono głosowanie, za 6, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 3 sierpnia 2013. 

   W trakcie 

 
Przygotowała Karolina Pilawska  
 


