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 Warszawa, dnia 14 kwietnia 2018 r. 

 

Uchwała nr 2/XX/2018 Zarządu Aeroklubu Polskiego 

dot. udzielenia pełnomocnictw do rachunków bankowych Aeroklubu Polskiego 

 

Zarząd Aeroklubu Polskiego, zgodnie z Procedurą udzielania i odwoływania pełnomocnictw do rachunków bankowych 
Aeroklubu Polskiego, niniejszym weryfikuje dotychczas udzielone pełnomocnictwa do rachunków bankowych Aeroklubu 
Polskiego. 
 
1. Podejmuje się decyzję o udzieleniu pełnomocnictw do rachunków bankowych Aeroklubu Polskiego prowadzonym przez 

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. wyłącznie następującym osobom: 

 

• - Jerzy Makula – Prezes AP – podgląd do wszystkich rachunków, akceptowanie przelewów i wysyłanie środków;  

• Tadeusz Czichon – Wiceprezes AP - podgląd do wszystkich rachunków, wprowadzanie przelewów, akceptowanie 
przelewów i wysyłanie środków  

• Mirosław Górski – Sekretarz ZAP  – podgląd do wszystkich rachunków,  

• Jacek Dankowski - członek zarządu - podgląd do wszystkich rachunków,  

• Wiktor Wyszywacz - członek zarządu - podgląd do wszystkich rachunków, 

• Ryszard Michalski - Sekretarz Generalny AP – podgląd do wszystkich rachunków, wprowadzanie przelewów, 
akceptowanie przelewów i wysyłanie środków; 

• Piotr Czarnecki - specjalista ds. prawnych – podgląd do wszystkich rachunków, wprowadzanie przelewów, 
akceptowanie przelewów i wysyłanie środków;  

• Beata Marciniak - samodzielna księgowa – podgląd do wszystkich rachunków  

• Barbara Dobrowolska – główny specjalista ds. organizacyjno-szkoleniowych – podgląd do wszystkich rachunków oraz 
wprowadzenie przelewów; 

• Jarosław Darski - główny specjalista ds. sportu – podgląd do wszystkich rachunków, akceptowanie przelewów i 
wysyłanie środków ; 

• Grażyna Bardzel – główna księgowa AP - podgląd do wszystkich rachunków oraz wprowadzenie przelewów ; 
  

2. Podejmuje się decyzję o udzieleniu pełnomocnictw do rachunków bankowych Aeroklubu Polskiego w banku Raiffeisen 

Polbank S.A. następującym osobom: 

 

• Tadeusz Czichon –podgląd do wszystkich rachunków 

• Andrzej Osowski- podgląd do wszystkich rachunków 

• Mirosław Jagiełło – podgląd do wszystkich rachunków, akceptacja i wysyłanie przelewów 

• Renata Stańczak – podgląd do wszystkich rachunków, wprowadzanie przelewów, wprowadzanie kont i kontrahentów 

 

3. Dane osobowe członków Zarządu AP wymagane do udzielenia pełnomocnictw, znajdują się w aktach rejestrowych Związku 

4. Dane osobowe pracowników wymagane do udzielenia pełnomocnictw, znajdują się w teczkach akt osobowych 

pracowników. 

Przeprowadzono głosowanie: 
9 ZA 
0 PRZECIW 
0 WSTRZYMAŁO SIĘ 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 14 kwietnia 2018 r.  

http://www.aeroklubpolski.pl/pozytek

