UCHWAŁY oraz WNIOSKI
podjęte przez XXI ZJAZD KRAJOWY AEROKLUBU POLSKIEGO
w dniu 27 marca 2004r. w Warszawie
I. UCHWAŁY.
Lp.
Treść uchwały
Stan realizacji (na 02.04.2005)
XXI
Zjazd
Krajowy
Aeroklubu
Polskiego
zobowiązuje
Zarząd
W
dniu
01.09.2004r.
AP złożył wniosek do Sądu o
1.
Aeroklubu Polskiego do dokonania wszelkich niezbędnych czynności
związanych z zarejestrowaniem Aeroklubu Polskiego jako organizacji
pożytku publicznego.

2. Wobec uchwalenia zmian w statucie Zjazd uchwala, iż statut w
brzmieniu nadanym podjętymi uchwałami wchodzi w życie z chwilą
zamknięcia Zjazdu
3. XXI Zjazd Krajowy AP dopuścił wprowadzenie zmian w statucie
Aeroklubu Polskiego

zmianę wpisu – uczynienie zmian statutu.
Zarządzeniem Sądu przesłano wniosek organowi
nadzoru – Prezydentowi m. ST. Warszawy. Pismem
z dnia 28.09.2004r. Prezydent m. ST. Warszawy
przedłożył uwagi co do treści zapisów statutowych,
które podzielił Sąd. Wnioskodawca – AP złożył
wniosek o zawieszenie postępowania celem
usunięcia wszystkich nieprawidłowości. Sąd odmówił
zawieszenia
postępowania
wobec
czego
wnioskodawca – AP 17.11.2004r. cofnął wniosek o
zmianę danych. Sąd Postanowieniem z dnia
19.11.04r. umorzył postępowanie.
Uchwała zrealizowana.

Uchwała zrealizowana.

Termin realizacji

II. WNIOSKI.
Lp.
Treść wniosku
Stan realizacji (na 02.04.2005)
1. Na podstawie §15 ust.2.pkt.1. statutu Aeroklubu Polskiego Zjazd Krajowy AP zobowiązuje Zarząd Aeroklub Polski wystąpił do ULC z wnioskiem o

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

Aeroklubu Polskiego do opracowania programu objęcia przez Aeroklub Polski nadzoru nad niektórymi
dyscyplinami lotniczymi od Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Program ten powinien zawierać: zakres,
cele, sposoby, jak również środki konieczne, aby je osiągnąć. Program ten powinien zostać opracowany i
opublikowany przez podjęciem decyzji o przejęciu nadzoru nad dyscyplinami lotniczymi, lotniowymi i
paralotniowymi, spadochronowymi, motolotniowymi, mikrolotowymi i innymi określonymi w art.33 ust.2
ustawy Prawo Lotnicze.
XXI Zjazd AP uważa, że jubileuszowa uroczystość 85-lecia istnienia Aeroklubu Polskiego powinna się
odbyć w Poznaniu w sierpniu br. w ramach Święta Lotnictwa AP. Wykonanie przyjętego wniosku XXI Zjazd
AP zleca Prezesowi AP.
Zobowiązuje się Prezesa i Zarząd AP do wystąpienia do odpowiednich władz Polski i Litwy o wyrażenie
zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej w Solnecznikach Małych, w miejscu lądowania po rekordowym
przelocie pilota Tadeusza Góry, wyróżnionego przez FAI Medalem Lilienthala nr 1 oraz uzgodnienia treści
napisu. Doprowadzenia do jej odsłonięcia. Termin realizacji – w możliwie najbliższym czasie.
Komisja Tradycji i Wyróżnień AP biorąc pod uwagę uchwałę Walnego Zgromadzenia członków Aer.
Częstochowskiego z dnia 6 marca 2004r. i przedstawione uzasadnienie popiera wniosek o nadanie koledze
Andrzejowi Tejchmanowi godności Honorowego Członka AP w brzmieniu: XXI Zjazd Krajowy AP w
Warszawie nadaje Kol. Andrzejowi Tejchmanowi godność Członka Honorowego AP”.
Zobowiązać Zarząd AP do sprawozdania z działań AP wobec ULC w sprawie przepisów wykonawczych do
ustawy Prawo Lotnicze w zakresie lotnictwa ultralekkiego. Termin sprawozdania: co 90 dni, publikacja w
„Aeroklubach”, do czasu wydania przepisów.
Poszerzyć oddziaływanie na młodzież w formie opracowań na środkach nośników elektronicznych tematyki
popularyzacji lotnictwa i podstaw szkolenia lotniczego.
XXI Zjazd AP uważa, że AP powinien się aktywnie włączyć w rozwój społeczeństwa informacyjnego w
Polsce i zobowiązuje Zarząd AP do rozpoznania warunków powołania i w dalszej kolejności powołania
parków technologicznych w Centralnej Szkole Szybowcowej AP w Lesznie oraz Górskiej Szkole
Szybowcowej AP ŻAR. Parki te powinny funkcjonować w ścisłym związku z jednostkami naukowymi
polskich oraz zagranicznych uczelni.
XXI Zjazd AP uważa, że AP powinien się aktywnie włączyć w rozwój społeczeństwa informacyjnego w
Polsce i zobowiązuje Zarząd AP do stworzenia wielofunkcyjnego serwisu informacyjnego AP, który
powinien bazować na najnowszej technologii informatycznej zwiększającej popularność sportów lotniczych.

przejęcie
nadzoru
nad
dyscyplinami
mikrolotowymi oraz działalnością w zakresie
lotnictwa ultralekkiego – uchwała jest w trakcie
realizacji – negocjacje z ULC.
Wniosek zrealizowany.
Upamiętniono miejsce startu pil. T.Góry tablicą
pamiątkową w Bezmiechowej.
Wniosek zrealizowano.

