I. UCHWAŁY.
Lp.
1.

UCHWAŁY oraz WNIOSKI
podjęte przez XXV WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW AEROKLUBU POLSKIEGO
w dniach 14/15 marca 2009r. w Warszawie
Treść uchwały

Stan realizacji (na 12.12.2009)

Termin realizacji

Uchwała nr 1 XXV Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu
Polskiego.

zrealizowano

do 15 marca 2010r.

XXV Walne Zgromadzenie Delegatów AP zobowiązuje Zarząd Aeroklubu Polskiego do zwołania w terminie 1 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego, które ma w
całości być poświęcone uregulowaniu spraw majątkowych między
Aeroklubem Polskim i Aeroklubami Regionalnymi.

Uchwałą Nr 69/17/XVII/2009 z dnia 13 października
2009r. Zarząd Aeroklubu Polskiego zwołał XXVI
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów
Aeroklubu Polskiego na dzień 12 grudnia 2009r. w
Warszawie.

Jednocześnie do czasu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego zobowiązuje się Zarząd Aeroklubu Polskiego do kompleksowego opracowania wspólnie z Aeroklubami Regionalnymi zakresu, formy i szczegółów przekazania poszczególnych składników majątku będących aktualnie we władaniu
Aeroklubu Polskiego dla Aeroklubów Regionalnych.
W szczególności należy uzgodnić zasady eksploatacji lotnisk i infrastruktury lotniskowej oraz zakres wzajemnych praw i obowiązków
wynikających z przepisów i uregulowań prawnych zaistniałych po
wykonaniu niniejszej uchwały.
Zobowiązuje się Zarząd Aeroklubu Polskiego do niepodejmowania w
wyżej wymienionym terminie żadnych decyzji skutkujących sprzedażą
lub jakimkolwiek obciążeniem nieruchomości będących w posiadaniu
Aeroklubu Regionalnego bez zgody właściwego miejscowo Aeroklubu
Regionalnego.

2.

Uchwała nr 2 XXV Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu
Polskiego.
XXV Zjazd Aeroklubu Polskiego w przedmiocie zasad eksploatacji
lotnisk aeroklubowych postanawia:
a) uznać, iż podmiotami wyłącznie uprawnionymi do podejmowania
wszelkich decyzji w sprawie zasad eksploatacji lotnisk aeroklubowych
są właściwe miejscowo Aerokluby Regionalne, będące głównym użyt-

do 31 marca 2010r.

kownikiem lotniska aeroklubowego;
b) zobowiązać Aerokluby Regionalne do ustalenia jednakowych zasad korzystania z lotnisk aeroklubowych w zakresie operacji lotniczych (start, lądowanie, postój) dla członków Aeroklubu Polskiego
zrzeszonych w innych Aeroklubach Regionalnych (członków innych
Aeroklubów Regionalnych zrzeszonych w Aeroklubie Polskim), jak
i dla członków zrzeszonych w danym Aeroklubie Regionalnym (członków danego Aeroklubu Regionalnego);
c) zobowiązać Zarząd Aeroklubu Polskiego do przekazania nieodpłatnie prawa własności/ użytkowania wieczystego lotnisk, terenów o
podobnym przeznaczeniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz
innych nieruchomości będących w posiadaniu Aeroklubu Regionalnego, właściwym miejscowo Aeroklubom Regionalnym na wniosek tych
Aeroklubów w terminie do dnia 31 marca 2010 r.

3.

Uchwała nr 3 XXV Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu
Polskiego.
Zmiany do Statutu Aeroklubu Polskiego:
Zmiana nr 1.
§ 7 ust. 3 pkt. 3 – dodaje się „i skreśla” w treści postanowienia.
Nowe brzmienie § 7 ust. 3 pkt 3: „Członków wspierających przyjmuje i
skreśla Zarząd Aeroklubu Polskiego oraz zarządy aeroklubów regionalnych.”
Zmiana nr 2.
§ 7 ust. 3 pkt. 4 – dodaje się „i skreślają” w treści postanowienia.
Nowe brzmienie § 7 ust. 3 pkt. 4: „Członków stowarzyszonych przyjmują i skreślają zarządy aeroklubów regionalnych”.
Zmiana nr 3.
§ 9 – dodanie po punkcie 4 punktu 5 o treści: „5) skreślenie z listy
członków stowarzyszonych przez zarządy aeroklubów regionalnych w
razie nie realizowania celów Aeroklubu Polskiego;” i oznaczenie dotychczasowych punktów 5 i 6 jako punkty 6 i 7.

zrealizowano
Zarząd
Aeroklubu
Polskiego
Uchwałą
nr
1/1/XVII/2009 z dnia 22 marca 2009r. przyjął jednolity tekst Statutu Aeroklubu.
29.07.2009r. do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sądu Gospodarczego XII Wydział KRS został
złożony wniosek o zmianę danych podmiotu w KRS.
Postanowieniem z dnia 16.10.2009r. Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał
zmian danych w KRS dla podmiotu Aeroklub Polski
dot. m.in. zmiany statutu.

Zmiana nr 4.
§ 17 ust. 2 pkt 14 – wykreślenie słów: „i komisji specjalnościowych”
Nowe brzmienie § 17 ust. 2 punkt 14: „14) zatwierdzanie regulaminów
Zarządu, Biura.”
Zmiana nr 5.
§ 19 ust. 1 pkt 5 – wykreślenie punktu 5.
Zmiana nr 6
§ 19 ust. 4 pkt 4 – wykreślenie słów: „nie rzadziej niż raz na miesiąc”.
Nowe brzmienie § 19 ust. 4 punkt 4: „Posiedzenia Prezydium zwołuje
Prezes lub z jego upoważnienia wiceprezes w miarę potrzeby.”
Zmiana nr 7
§ 5 ust. 1 pkt 9 – dodać słowa” w tym dzieci i młodzieży”
Nowe brzmienie § 5 ust. 1 punkt 9: „9) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym dzieci i młodzieży, w zakresie sportów lotniczych;”
Zmiana nr 8
§ 29 ust. 6 – dodać słowa „lub drogą elektroniczną”
Nowe brzmienie § 29 ust. 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.”
Zmiana nr 9
§ 13 ust. 1 pkt 5 – przedłużenie terminu powiadamiania o terminie
WZD z 30 do 60 dni.
Nowe brzmienie § 13 ust. 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.”

Zmiana 10
§ 34 ust. 1 punkt 3 – wykreślenie słów: „nie rzadziej niż raz na miesiąc”.
Nowe brzmienie § 19 ust. 4 punkt 4: „Posiedzenia Prezydium zwołuje
Prezes lub z jego upoważnienia Wiceprezes w miarę potrzeby.”
XXV Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego przyjęło tekst jednolity Statutu Aeroklubu Polskiego z uchwalonymi
zmianami.

4.

Uchwała nr 4 XXV Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu
Polskiego.
XXV 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. Ludwikowi Misiakowi (ur. 1926) – magistrowi inżynierowi, pilotowi, majorowi w stanie spoczynku. Wieloletniemu członkowi i działaczowi Aeroklubów Ostrowskiego i Poznańskiego oraz Poznańskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Podczas II wojny światowej zasłużonemu żołnierzowi Armii Krajowej, podoficerowi wywiadu i dowódcy plutonu w kierownictwie dywersji (KEDYW) na terenie Wielkopolski. Uczestnikowi zespołów przyjmujących alianckie zrzuty
dla AK.
Uczestnikowi wielu mistrzostw i zawodów sportowych, trzykrotnemu rekordziście szybowcowemu Polski oraz rekordziście świata
(1959r. docel-powrót 533,3km). Mistrzowi Sportu. Członkowi międzynarodowych komisji sędziowskich w Szybowcowych Mistrzostwach Świata w Lesznie w latach 1958 i 1968. Autorowi projektów
inwestycyjnych, opracowanych społecznie dla Aeroklubu Poznańskiego. Niestrudzonemu popularyzatorowi lotnictwa sportowego,
nadal uczestniczącemu w działalności społecznej na rzecz Aeroklubu Polskiego. Autorowi książki pt. „Lotnicze historie”, zawierającej wspomnienia z lat wojny i okupacji oraz działalności w lotnictwie sportowym.
Odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżami Partyzanckim i
AK, srebrnym i brązowym medalem Za Zasługi dla Obronności

zrealizowano

14/15.03.2009r.

Kraju, odznaką Operacji „Burza” i innymi. Prezesa Aeroklubu Polski uhonorowanego tytułem i odznaką Zasłużonego Działacza Lotnictwa Sportowego, przez Wojska Lotnicze – dyplomem, medalem
i odznaką Zasłużonemu dla Lotnictwa. Posiadacza Złotej Odznaki
Działacza Kultury Fizycznej.
2. Mieczysławowi Szykowi (ur. 1931r.) – Absolwentowi Wydziału
Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego z tytułem magistra.
Związanemu z Aeroklubem od lat 50-tych ubiegłego wieku. Wybitnemu sprawozdawcy lotniczemu, popularyzatorowi lotnictwa sportowego. Obsługiwał prawie wszystkie imprezy lotnicze w kraju, wielokrotnie towarzyszył polskim zespołom, uczestniczącym w szybowcowych i samolotowych mistrzostwach świata i Europy. Jako
wieloletni dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej upowszechniającemu w kraju i za granicą osiągnięcia polskich lotników. Dla potrzeb Aeroklubu Polskiego oraz polskiej prasy i radia relacjonował
przebieg Światowych Igrzysk Lotniczych w Turcji (1997) i Hiszpanii
(2001). Prowadził biura prasowe międzynarodowych mistrzostw
szybowcowych i samolotowych, między innymi w Lesznie (wielokrotnie0, Dęblinie, Częstochowie i Łodzi.
Uczestnikowi i sprawozdawcy samolotowych Rajdów Dziennikarzy i
Pilotów. Przez kilkanaście lat był aktywnym członkiem Klubu Publicystów Lotniczych Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz
Komisji Popularyzacji Lotnictwa Sportowego Aeroklubie Polskim.
Posiadaczowi wielu odznaczeń i wyróżnień: przez Aeroklub Polski
uhonorowanemu tytułem i odznaką Zasłużonego Działacza Lotnictwa Sportowego, plakietkami i odznakami „Za Zasługi dla Aeroklubu” oraz okolicznościowymi medalami i dyplomami. „Skrzydlata
Polska” przyznała mu dyplom i odznakę „Błękitne Skrzydła”. Na
wniosek Aeroklubu odznaczonemu Brązowym i Srebrnym medalem „Za zasługi dla Obronności Kraju”.

5.

Uchwała nr 5 XXV Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu
Polskiego.
1. „Górska Szkoła Szybowcowa „Żar” jest wartością szczególną.
Uczestnicy XXV WZD Aeroklubu Polskiego zobowiązują władze
Aeroklubu Polskiego do zachowania integralności struktury lotniskowej, hotelowo-gastronomicznej GSS „Żar” oraz do utrzymania
dotychczasowego przyjaznego środowisku lotniczemu charakteru tego ośrodka.

Uchwałą Nr 84/23/XVII/2009 z dnia 01grudnia 2009r. Zarząd
Aeroklubu Polskiego powołał Komisję ds. zbadania możliwości i
opracowania propozycji nadania osobowości prawnej Szkołom
Aeroklubu Polskiego w składzie:
1. Ryszard Andryszczak – dyrektor Centralnej Szkoły Szybowcowej AP w Lesznie
2. Bogdan Drenda – dyrektor Górskiej Szkoły Szybowcowej AP
ŻAR
3. Piotr Haberland – członek Zarządu Aeroklubu Polskiego
4. Tomasz Kawa – przedstawiciel środowiska pilotów szybowcowych

2. Zobowiązuje się Zarząd Aeroklubu Polskiego do powołania komisji mieszanej z udziałem przedstawicieli Zarządu oraz środowiska pilotów szybowcowych w celu opracowania projektu usamodzielnienia Górskiej Szkoły Szybowcowej „Żar” wraz z analizą
prac na najbliższym WZD Aeroklubu Polskiego. Do czasu przedstawienia wyników prac i podjęcia w tej sprawie uchwały przez
WZD zobowiązuje się Zarząd Aeroklubu Polskiego do niepodejmowania żadnych czynności skutkujących sprzedażą, obciążeniem lub zmianą statusu prawnego nieruchomości GSS „Żar”.

6.

Uchwała nr 6 XXV Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu
Polskiego.
I. XXV 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 części
składki członkowskiej uiszczanej na rzecz Aeroklubu Polskiego w
wysokości 5 zł miesięcznie od członka zwyczajnego. 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 lipca 2009 roku do 30
czerwca 2011 roku. I może zostać przedłużona przez Uchwałę
Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego”.

5. Piotr Kasprzyk – prawnik
6. Wojciech Kos – przedstawiciel środowiska pilotów szybowcowych
7. Wojciech Krupa – członek Zarządu Aeroklubu Polskiego
8. Rafał Łuckoś – członek komisji Paralotniowej AP
9. Rafał Popławski – przedstawiciel środowiska pilotów szybowcowych
10. Tomasz Rubaj – przewodniczący Komisji Szybowcowej AP

Uchwałą Nr 49/9/XVII/2009 z dnia 19 lipca 2009r.
Zarząd Aeroklubu Polskiego przyjął „Regulamin
opłaty Składki Członkowskiej w części uiszczanej na
rzecz Aeroklubu Polskiego oraz wydawania legitymacji członkowskiej”.
Uchwałą Nr 92/25/XVII/2009 z dnia 07.12.2009r.
Prezydium Zarządu AP uchyliło Uchwałę Zarządu
Aeroklubu Polskiego Nr 49/9/XVII/2009 z dnia 19
lipca 2009 roku dotyczącą przyjęcia „Regulaminu
opłaty Składki Członkowskiej w części uiszczanej na
rzecz Aeroklubu Polskiego oraz wydawania legitymacji członkowskiej”, wprowadzając naliczanie
składki zgodnie z Uchwałą XXV WZDAP oraz zobowiązując aerokluby regionalne do pobrania składki
członkowskiej w części 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 dn. 31 grudnia 2009 roku, a także
zobowiązując aerokluby regionalne do przesłania
aktualnej listy wszystkich członków z danymi: imię,
nazwisko, rok urodzenia, wysokość opłaconej składki członkowskiej za w/w okres.

od 01.07.2009
do 30.06.2011

II. WNIOSKI.
Lp.
1.

Treść wniosku
Wniosek nr 1 XXV Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu
Polskiego.
Wnioskodawca: Adam Paska Aer. Warszawski
XXV WZDAP zobowiązuje Zarząd AP do zewidencjonowania i zabezpieczenia w formie elektronicznej materiałów historycznych (filmów,
zdjęć, dokumentów) będących w posiadania Aeroklubu Polskiego.
Materiały te powinny sukcesywnie być umieszczane i udostępnione
na serwerze Aeroklubu Polskiego.
Jednocześnie XXV WZDAP zwraca się do wszystkich aeroklubów
regionalnych oraz ich członków, jak również członków Klubów Seniorów Lotnictwa, o udostępnienie (w formie elektronicznej) takich materiałów, które znajdują się w ich posiadaniu.

2.

Wniosek nr 2 XXV Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu
Polskiego.
Wniosek dotyczący zobowiązania Zarządu Aeroklubu Polskiego do
zmiany zarządu lotnisk w rozumieniu prawa lotniczego na aeroklub
regionalny.

3.

Wniosek nr 3 XXV Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu
Polskiego.
Wnioskodawca: Zbigniew Siwik Aer. Ziemi Pilskiej
XXV WZDAP zobowiązuje Zarząd AP do dokończenia procesu przeniesienia majątku ruchomego na własność aeroklubów regionalnych i
upoważnienia do nieodpłatnego przekazania na podstawie umów w
oparciu o uchwałę XX Krajowego Zjazdu Aeroklubu Polskiego i decyzję Zarządu Aeroklubu Polskiego zawartą w uchwale nr 89/17/XV/02
z dnia 13 grudnia 2002r.

4.

Wniosek nr 4 XXV Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu
Polskiego.
Wnioskodawca: Arkadiusz Stefańczyk Aer. Kielecki
XXV WZDAP zobowiązuje Zarząd AP do ustalenia jednorodnej
uproszczonej procedury formalnej umożliwiającej dokonanie wymiany

Stan realizacji (na 12.12.2009)

Termin realizacji

radiostacji pokładowych zabudowanych na szybowcach oraz uzgodnienia tej procedury ze stosownymi organami.

5.

Wniosek nr 5 XXV Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu
Polskiego.
Wnioskodawca: Paweł Walendziak
XXV WZDAP zobowiązuje Zarząd AP do przejęcia nadzoru nad lotnictwem ultralekkim od ULC i realizacji uchwały podjętej w tym zakresie przez XXIV Zjazd Krajowy AP.

6.

Wniosek nr 6 XXV Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu
Polskiego.
Wnioskodawca: Jacek Dankowski
XXV WZDAP zobowiązuje Zarząd AP, aby począwszy od następnych
wyborów władz Aeroklubu Polskiego postępowano wg. następujących
zasad wyboru Prezesa Aeroklubu Polskiego:
1) Kandydaci na Prezesa Aeroklubu Polskiego muszą być zgłoszeni w terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia Walnego Zgromadzeni Delegatów, na którym będzie dokonany wybór.
2) Kandydaci na Prezesa AP muszą przedstawić na piśmie:
a. wizję funkcjonowania Aeroklubu Polskiego
b. program działania
c. sposób realizacji programu
d. dotychczasowe osiągnięcia w zakresie zarządzania
e. życiorys
3) Dokumenty wymienione w punkcie nr 2 muszą być opublikowane
na stronie internetowej Aeroklubu Polskiego w terminie określonym w punkcie nr 1.

