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UCHWAŁY 
podjęte przez XXVI NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENE DELEGATÓW AEROKLUBU POLSKIEGO 

w dniu 12 grudnia 2009r. w Warszawie 
 

 
Lp. Treść uchwały Termin realizacji 
1. Uchwała nr 1 z dnia 12 grudnia 2009r. XXVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego. 

 
w sprawie zakresu działalności Aeroklubu Polskiego realizowanego poprzez Biuro Zarządu Aeroklubu Polskiego oraz zasad 
finansowania Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego. 
 
Działając na podstawie § 15 i § 16 statutu Aeroklubu Polskiego uchwala się co następuje: 
1. Uchwała określa zadania Aeroklubu Polskiego realizowane poprzez Biuro Zarządu Aeroklubu Polskiego (BZAP) oraz zasady 

finansowania tych zadań i działalności BZAP. 
2. Uchwała stanowi dla Zarządu Aeroklubu Polskiego (ZAP) wiążącą podstawę dla: 

a. uchwalenia preliminarza budżetu AP, 
b. określenia liczebności, szczegółowej struktury i regulaminu organizacyjnego BZAP. 

3. Rozszerzenie zakresu działalności BZAP poza zadania określone w uchwale może nastąpić po zapewnieniu źródeł finanso-
wania danego rodzaju działalności w wysokości pokrywającej koszty tej działalności. 

4. Ustala się następujące zakresy działalności Aeroklubu Polskiego, realizowane poprzez BZAP: 
a. Reprezentacja sportów lotniczych na arenie międzynarodowej, 
b. Organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego, 
c. Szkolenie i bezpieczeństwo lotów w aeroklubach regionalnych, 
d. Obsługa administracyjna władz Aeroklubu Polskiego oraz wykonywanie czynności wchodzących w poszczególne zakre-

sy działalności BZAP. 
5. Zarząd AP zobowiązany jest do określenia szczegółowych czynności wchodzących w poszczególne zakresy działalności 

BZAP. 
6. Zobowiązuje się Zarząd Aeroklubu Polskiego do podjęcia działań niezbędnych dla dostosowania liczebności i struktury or-

ganizacyjnej BZAP do zasad wynikających z niniejszej uchwały, w tym: 
a. przyjęcia uchwały w sprawie liczebności, struktury i regulaminu organizacyjnego BZAP w terminie do końca stycznia 

2010r. oraz istotnego ograniczenia kosztów działalności BZAP. 
b. dostosowania struktury i liczebności zatrudnienia w BZAP poprzez redukcję etatów (wypowiedzenie umów o pracę) lub 

określenie nowych obowiązków (zmiana warunków pracy i płacy), w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż do 
końca marca 2010r. 

c. uchwalenie regulaminu dotyczącego preliminarza budżetowego oraz budżetu i gospodarki finansowej. 
7. Zarząd AP obowiązany jest ponadto do: 

a. opracowania preliminarza budżetu AP na 2010r. w oparciu o zasady przyjęte niniejszą uchwałą, z uwzględnieniem wy-
sokości składki. 

b. Przygotowania sprawozdania z realizacji uchwały do końca marca 2010r. 
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Do 31 marca 2010r. 
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2. Uchwała nr 2 z dnia 12 grudnia 2009r. XXVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego. 
 
w sprawie Zmiany statutu Aeroklubu Polskiego. 
 
W § 8 ust. 11 dodaje się zdanie w brzmieniu: 
Część składki uiszczanej na rzecz Aeroklubu Polskiego opłacana jest za pośrednictwem aeroklubu regionalnego na zasadach 
określonych w uchwale WZDAP. 
W § 15 ust. 2 w punkcie 9 dodaje się sformułowanie:  
oraz sposobu przekazywania części składki przez aeroklub regionalny do Aeroklubu Polskiego. 
 

 
 

3. Uchwała nr 3 z dnia 12 grudnia 2009r. XXVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego. 
 
w sprawie zmiany wysokości składki członkowskiej od członków zwyczajnych Aeroklubu Polskiego w części uiszczanej na 
rzecz Aeroklubu Polskiego. 
 

     I.    XXVI Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego w przedmiocie ustalenia wysokości składek członkowskich od 
członków zwyczajnych Aeroklubu Polskiego postanawia: „Na podstawie §15 ust.2 pkt.9 Statutu określa się wysokość czę-
ści składki członkowskiej uiszczanej na rzecz Aeroklubu Polskiego w wysokości 20 zł miesięcznie od członka zwyczajne-
go. Przekazującym składki są aerokluby regionalne. Płatność składek następuje miesięcznie, z dołu do 10 dnia miesiąca 
następnego. 

   II.   Członkowie zwyczajni Aeroklubu Polskiego, którzy nie ukończyli 16 roku życia są zwolnieni z obowiązku części składki 
członkowskiej uiszczanej na rzecz Aeroklubu Polskiego. 

 III.    Członkowie zwyczajni Aeroklubu Polskiego, którzy są członkami Klubu Seniora Lotnictwa są zwolnieni z obowiązku części 
składki członkowskiej uiszczanej na rzecz Aeroklubu Polskiego. 

IV.    Członkowie zwyczajni Aeroklubu Polskiego, będący uczniami lub studentami (niepracujący), którzy nie ukończyli 25 roku 
życia płacą 50% ww. części składki członkowskiej uiszczanej na rzecz Aeroklubu Polskiego. 

  V.   Uchwała obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku i może zostać przedłużona przez 
Uchwałę Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego”. 

 

Od 01.01 2010r.  
do 30.06.2011r. 

4. Uchwała nr 4 z dnia 12 grudnia 2009r. XXVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego. 
 
w sprawie sposobu przekazywania części składki członkowskiej na rzecz Aeroklubu Polskiego przez aerokluby regionalne do 
Aeroklubu Polskiego 
 

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. Aero-
klub 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 przekazuje zarządom wszystkich aeroklubów regionalnych zestawienie kwot, 

 
Od 01.01.2009r. 
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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 aero-

klubów z obowiązku określonego w ust. 2 powyżej.  
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2010 r. 

  

5. Uchwała nr 5 z dnia 12 grudnia 2009r. XXVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego. 
 
w sprawie zarządu lotniskami używanymi przez aerokluby regionalne. 
 
 
Działając na podstawie § 15 i § 16 statutu Aeroklubu Polskiego uchwala się co następuje: 
 
1. Aeroklub Polski – poprzez Biuro Zarządu AP – utrzymuje zarząd lotniskami wpisanymi na dzień podjęcia uchwały do reje-

stru lotnisk, dla których posiada status zarządzającego. 
2. Koszty zarządzania lotniskami, o których mowa w ust. 1 pokrywane są w całości przez aerokluby regionalne będące ich 

głównymi użytkownikami poprzez uiszczanie opłat za zarządzanie. 
3. Wysokość opłaty za zarządzanie określa umowa pomiędzy AP i właściwym aeroklubem regionalnym, regulująca również 

wzajemne prawa i obowiązki stron. Opłata nie może przekraczać kosztów faktycznie ponoszonych przez AP dla realizacji 
obowiązków zarządzającego lotniskiem. 

4. Jeżeli w ciągu 4 miesięcy od dnia wejścia uchwały w życie nie zostanie zawarta umowa, o której mowa w ust. 3, Zarząd AP 
jest uprawniony do wystąpienia o wyrażenie zgody do aeroklubu regionalnego na przekazanie zarządu lotniskiem właści-
wemu miejscowo aeroklubowi. 

5. Uchwała nie dotyczy lotniska w Krośnie (EPKR). 
6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi AP. 
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 
 

Od 01.01.2010r. 

6. Uchwała nr 6 z dnia 12 grudnia 2009r. XXVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego. 
 

w sprawie nieruchomości Aeroklubu Polskiego używanych przez aerokluby regionalne. 
 
Działając na podstawie § 15 i § 16 statutu Aeroklubu Polskiego uchwala się co następuje: 
 
1. Zobowiązuje się Zarząd Aeroklubu Polskiego do dokonania czynności prawnych prowadzących do ujawnienia - jako użyt-

kowników wieczystych/właścicieli w Księgach Wieczystych nieruchomości, na których znajdują się lotniska - Aeroklubów 
Regionalnych, które je użytkują na podstawie protokołów przekazania sporządzonych na podstawie Uchwały Nr 2 XIV 
Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego Aeroklubu Polskiego obradującego w dniach 24-25 lutego 1990r., zgodnie z niniejszą 
uchwałą. WZD AP zobowiązuje Zarząd do niezwłocznego dokonania tej czynności. 

2. Zakres, formę i sposób dokonania czynności prawnych, o których mowa w ust. 1 wskazuje zainteresowany Aeroklub Re-
gionalny w pisemnym wniosku do Zarządu AP. 
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3. Wniosek aeroklubu regionalnego Zarząd AP przekazuje do wiadomości Komisji Rewizyjnej AP celem zajęcia stanowiska w 
przedmiocie złożonego wniosku. Czynności podejmowane przez Zarząd AP uwzględniają uwagi i wnioski zawarte w sta-
nowisku Komisji Rewizyjnej AP.   

4. Wszelkie koszty i ciężary związane lub wynikłe z przekazania prawa użytkowania wieczystego /własności lub wpisu aero-
klubu regionalnego do księgi wieczystej obciążają w całości aeroklub regionalny. 

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

7. Uchwała nr 7 z dnia 12 grudnia 2009r. XXVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego. 
 

w sprawie zmiany Uchwały nr 6 XXV WZD w sprawie określenia wysokości części składki członkowskiej na rzecz Aeroklubu 
Polskiego od członków wspierających. 
 

Uzupełnia się uchwałę nr 6 XXV Walnego Zgromadzenia Delegatów w ten sposób, że dodaje się punkt Ia w brzmieniu: 
 
„Na podstawie określonej w punkcie I, określa się wysokość części składki na rzecz Aeroklubu Polskiego w wysokości 10 zł 
miesięcznie od członka wspierającego” 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2010 
 

Od 01.01.2010r. 

8. Uchwała nr 8 z dnia 12 grudnia 2009r. XXVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego. 
 
W sprawie nadania osobowości prawnej Szkołom Aeroklubu Polskiego. 
 
Na podstawie § 16 Statutu AP oraz uchwały XXV WZD AP dotyczącej GSS AP Żar 
1. Konieczne jest nadanie osobowości prawnej szkołom szybowcowym AP, tj. Centralnej Szkole Szybowcowej AP w Lesznie 

i Górskiej Szkole Szybowcowej AP na Żarze. 

2. Typem osoby prawnej akceptowanym przez NWZD jest terenowa jednostka organizacyjna AP posiadająca osobowość 
prawną, co wymaga zmiany Statutu AP. 

3. XXVI NWZD powołuje Komisję w składzie („Komisję”):  

a. dwóch przedstawicieli Zarządu AP, 
b. przedstawiciel Komisji Szybowcowej,  
c. prawnicy w osobach: Piotr Kasprzyk, Leszek Ligęza, 
d. przedstawiciel Aeroklubu Leszczyńskiego,  
e. przedstawiciel Aeroklubu Bielsko-Bialskiego, 
f. czterech członków wybranych przez XXVI NWZD AP, 
g. Dyrektorzy Szkół Szybowcowych z głosem doradczym, 
 
celem opracowania propozycji zapisów statutu AP nadających osobowość prawną szkołom szybowcowym. 
   

do 31 marca 2010r. 
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4. Komisja zobowiązana jest wybrać Przewodniczącego oraz ustalić regulamin oraz harmonogram prac Komisji. 

5. Komisja zobowiązana jest poddać pod debatę publiczną analizowane warianty rozstrzygnięć w sprawie szkół szybowco-
wych. 

6. Do końca lutego 2010r. Komisja zobowiązana jest opublikować przyjęty przez siebie projekt zmiany statutu AP w sprawie 
nadania szkołom szybowcowym AP osobowości prawnej. 

7. Zobowiązuje się Zarząd AP do zwołania na dzień najpóźniej do 31 marca 2010r. WZD AP m.in. w celu podjęcia uchwały w 
sprawie będących przedmiotem prac Komisji oraz przedstawienia stanu realizacji uchwał XXVI NWZD AP. 

8. Do czasu nadania szkołom szybowcowym osobowości prawnej, szkoły działają na dotychczasowych zasadach z zacho-
waniem postanowień uchwały XXV WZD AP, tj. zachowaniem integralności obu szkół oraz niepodejmowania żadnych 
czynności skutkujących sprzedażą, obciążeniem lub zmianą statusu prawnego nieruchomości GSS AP Żar. 

9. Uchwała nr 9 z dnia 12 grudnia 2009r. XXVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego. 
 
w sprawie wyboru czterech członków Komisji ds. nadania osobowości prawnej Szkołom Szybowcowym Aeroklubu Polskiego. 
 
XXVI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego wybiera niżej wymienionych czterech członków 
Komisji ds. osobowości prawnej Szkół Szybowcowych 
 

1. Tomasz Kawa 
2. Leszek Staryszak 
3. Paweł Kos 
4. Marcin Prusaczyk 

 

 

10. Uchwała nr 10 z dnia 12 grudnia 2009r. XXVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego. 
 
w sprawie nadania godności Członka Honorowego Aeroklubu Polskiego. 
 
XXVI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego nadaje godność Członka Honorowego Aeroklubu 
Polskiego za wybitną działalność w lotnictwie i na rzecz Aeroklubu Polskiego niżej wymienionym osobom: 

1. Andrzejowi Osowskiemu – pełniącemu od 25 lat obowiązki Trenera Samolotowej Kadry Narodowej. 
2. Wacławowi Wieczorkowi – zdobywcy 20 medali w mistrzostwach Europy i świata. 

 

 

   
 
 


