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UCHWAŁY 
podjęte przez XXVII WALNE ZGROMADZENE DELEGATÓW AEROKLUBU POLSKIEGO 

w dniach 27 i 28 marca 2010r. w Warszawie 
 
Lp. Treść uchwały Termin realizacji 
1. Uchwała nr 1 XXVII Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującego w dniach 27 – 28 marca 

2010r. w Warszawie. 
 
w sprawie określenia liczby członków Zarządu Aeroklubu Polskiego XVIII kadencji. 
 
Działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt. 1)  Statutu Aeroklubu Polskiego XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Pol-
skiego w przedmiocie określenia liczby członków Zarządu Aeroklubu Polskiego XVIII kadencji postanawia: 
1. Określa się liczbę członków Zarządu Aeroklubu Polskiego na 11 osób, w tym 1 osoba Prezesa Aeroklub Polskiego. 
2. Spośród 103 delegatów na XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego, za głosowało 94 delegatów, prze-

ciw 8 delegatów, wstrzymało się od głosu 1 delegat. 
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
. 

2. Uchwała nr 2 XXVII Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującego w dniach 27 – 28 marca 
2010r. w Warszawie. 
 
w sprawie wyboru na Prezesa Aeroklubu Polskiego Pana Włodzimierza Skalika 
 
Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 2)  Statutu Aeroklubu Polskiego XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Pol-
skiego w głosowaniu przeprowadzonym zgodnie z § 11 ust. 1i 5 Statutu Aeroklubu Polskiego wybiera na Prezesa Aeroklubu 
Polskiego Pana Włodzimierza Skalika. 
Spośród 106 delegatów na XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego, za głosowało 92 delegatów, przeciw 
10 delegatów, wstrzymało się od głosu 4 delegatów. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

3. Uchwała nr 3 XXVII Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującego w dniach 27 – 28 marca 
2010r. w Warszawie. 
 
w sprawie wyboru członków Zarządu Aeroklubu Polskiego. 
 
Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 3)  Statutu Aeroklubu Polskiego XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Pol-
skiego w głosowaniu przeprowadzonym zgodnie z § 11 ust. 1i 5 Statutu Aeroklubu Polskiego wybiera na członka Zarządu Ae-
roklubu Polskiego:  
Jacek Dankowski 
Spośród 95 delegatów na XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego, za głosowało 64 delegatów, przeciw 31 
delegatów, wstrzymało się od głosu 0 delegatów. 
Stanisław Haczyński 
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Spośród 100 delegatów na XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego, za głosowało 76 delegatów, przeciw 
23 delegatów, wstrzymało się od głosu 1 delegat. 
Gen. bryg. pil. Ryszard Hać 
Spośród 107 delegatów na XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego, za głosowało 103 delegatów, przeciw 
4 delegatów, wstrzymało się od głosu 0 delegatów. 
Michał Lewczuk 
Spośród 98 delegatów na XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego, za głosowało 73 delegatów, przeciw 25 
delegatów, wstrzymało się od głosu 0 delegatów. 
Marcin Prusaczyk 
Spośród 109 delegatów na XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego, za głosowało 89 delegatów, przeciw 
19 delegatów, wstrzymało się od głosu 1 delegat. 
Andrzej Siembieda 
Spośród 109 delegatów na XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego, za głosowało 85 delegatów, przeciw 
24 delegatów, wstrzymało się od głosu 0 delegatów. 
Jarosław Szołtysek 
Spośród 101 delegatów na XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego, za głosowało 80 delegatów, przeciw 
21 delegatów, wstrzymało się od głosu 0 delegatów. 
Stanisław Szpera 
Spośród 93 delegatów na XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego, za głosowało 68 delegatów, przeciw 25 
delegatów, wstrzymało się od głosu 0 delegatów. 
Paweł Świerczyński 
Spośród 102 delegatów na XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego, za głosowało 76 delegatów, przeciw 
26 delegatów, wstrzymało się od głosu 0 delegatów. 
Wiktor Wyszywacz 
Spośród 95 delegatów na XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego, za głosowało 70 delegatów, przeciw 25 
delegatów, wstrzymało się od głosu 0 delegatów. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

4. Uchwała nr 4 XXVII Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującego w dniach 27 – 28 marca 
2010r. w Warszawie. 
 
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Aeroklubu Polskiego za lata 2002 – 2009. 
 

„Działając na podstawie § 15 ust. 1 i 2 pkt. 5) Statutu Aeroklubu Polskiego XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu 
Polskiego w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Aeroklubu Polskiego za rok 2009, 
postanawia upoważnić Komisję Rewizyjną Aeroklubu Polskiego do ostatecznego wyboru biegłego rewidenta z przedstawionych 
Walnemu Zgromadzeniu propozycji i ustalenia zasad wynagrodzenia w terminie do dnia 10 kwietnia 2010r., w celu podpisania 
przez Zarząd Aeroklubu Polskiego umowy w tej sprawie”. 
 

Spośród 97 delegatów na XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego, za głosowało 88 delegatów, przeciw 5 
delegatów, wstrzymało się od głosu 4 delegatów. 
 

 
10.04.2010 
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5. Uchwała nr 5 XXVII Walnego Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującego w dniach  27-28 marca 
2010r. w Warszawie, zmieniająca Statut Aeroklubu Polskiego,  zgodnie z projektem przyjętym przez Komisję powołaną 
przez XXVI NWZD AP w celu opracowania propozycji zmian statutu Aeroklubu Polskiego nadających osobowość prawną istnie-
jącym obecnie szkołom szybowcowym.  

 

a. §3 ust.1 Statutu AP otrzymuje w całości brzmienie: Aeroklub Polski samodzielnie określa swoje cele, 

programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne określające jego działal-

ność. Zasady regulujące sposób realizacji przez aerokluby regionalne i szkoły lotnicze zadań zleco-

nych Aeroklubowi Polskiemu – określa Zarząd Aeroklubu Polskiego,  

b. §3 ust.5 Statutu AP otrzymuje w całości brzmienie: Aeroklub Polski realizuje swoje cele przy pomocy 

aeroklubów regionalnych i szkół lotniczych, a także współdziała z organizacjami o zbieżnych do swo-

ich celach, 

c. §5 ust.2 pkt. 1 Statutu AP otrzymuje w całości brzmienie: koordynacji i wspierania działalności statu-

towej aeroklubów regionalnych, szkół lotniczych oraz poszczególnych członków, 

d. §5 ust.2 pkt. 2 Statutu AP otrzymuje w całości brzmienie: reprezentowanie interesów aeroklubów re-

gionalnych, szkół lotniczych oraz poszczególnych członków wobec władz instytucji krajowych i mię-

dzynarodowych, 

e. §5 ust.2 pkt. 10 Statutu AP otrzymuje w całości brzmienie: występowanie do władz i instytucji popie-

rając inicjatywy i wnioski aeroklubów regionalnych oraz szkół lotniczych, związanych z działalnością 

statutową Aeroklubu Polskiego, 

f. §8 ust.2 pkt. 1 Statutu AP otrzymuje w całości brzmienie: wybierać i być wybieranymi do władz: Ae-

roklubu Polskiego, aeroklubu regionalnego w którym zostali przyjęci na członka zwyczajnego, oraz 

szkół lotniczych, 

g. w §8 ust.2 Statutu AP dodaje się pkt. 4 o treści: korzystać ze sprzętu i infrastruktury szkół lotniczych, 

na zasadach obowiązujących w danej szkole lotniczej, 
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h. §10 ust.1 pkt. 2 Statutu AP otrzymuje w całości brzmienie: aerokluby regionalne, szkoły lotnicze  i ich 

władze,  

i. §11 ust.1 Statutu AP otrzymuje w całości brzmienie: Wybory władz Aeroklubu Polskiego odbywają 

się w głosowaniu tajnym, 

j. §11 ust.2 Statutu AP otrzymuje w całości brzmienie: Kadencja władz Aeroklubu Polskiego trwa czte-

ry lata, 

k. §11 ust.3 Statutu AP otrzymuje w całości brzmienie: Członkowie wybierani do władz Aeroklubu Pol-

skiego nie mogą być jednocześnie członkami innych władz Aeroklubu Polskiego, 

l. §11 ust.4 Statutu AP otrzymuje w całości brzmienie: Członkami komisji rewizyjnej Aeroklubu Pol-

skiego mogą być tylko osoby, nie będące pracownikami Aeroklubu Polskiego, aeroklubu regionalnego 

lub szkoły lotniczej, 

m. §11 ust.5 Statutu AP otrzymuje w całości brzmienie: Uchwały władz Aeroklubu Polskiego podejmo-

wane są bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnio-

nych do głosowania, 

n. §11 ust. 9 Statutu AP  otrzymuje w całości brzmienie: 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. 

o. §15 ust. 2 Statutu AP dodaje się pkt. 10 o treści:  powoływanie i rozwiązywanie szkół lotniczych, 

uchwalanie regulaminów szkół, rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań rad szkół, 

p. §15 ust. 2 Statutu AP dodaje się pkt. 11 o treści: wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, użytkowa-

nia wieczystego (udziału w tych prawach) oraz ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na nie-

ruchomościach, użytkowaniu wieczystym (udziałach w tych prawach) szkół lotniczych, 
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q. §17 ust. 2 pkt. 4 Statutu AP otrzymuje w całości brzmienie: zatwierdzanie preliminarza budżetowego 

i rocznego sprawozdania finansowego Aeroklubu Polskiego, z wyjątkiem budżetów i rocznych spra-

wozdań finansowych aeroklubów regionalnych  oraz szkół lotniczych, 

r. §17 ust. 2 pkt. 5 Statutu AP otrzymuje w całości brzmienie: podejmowanie uchwał w sprawie naby-

wania i zbywania majątku Aeroklubu Polskiego, z wyłączeniem majątku aeroklubów regionalnych 

oraz szkół lotniczych,  

s. skreśla się §17 ust. 2 pkt. 13 Statutu AP, 

t. §22 ust.1 Statutu AP otrzymuje w całości brzmienie: Komisja Rewizyjna Aeroklubu Polskiego kontro-

luje całokształt działalności statutowej Aeroklubu Polskiego, w tym szkół lotniczych i odpowiada za 

swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów,  

u. §22 ust.4 pkt. 2 Statutu AP otrzymuje w całości brzmienie: przeprowadzanie co najmniej raz do roku 

kontroli całokształtu działalności statutowej Aeroklubu Polskiego oraz szkół lotniczych,  

v. §22 ust.6 Statutu AP otrzymuje w całości brzmienie: Delegowany członek Komisji Rewizyjnej Aero-

klubu Polskiego uczestniczy w posiedzeniach Zarządu i Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego oraz 

w posiedzeniach rad szkół,  

w. §24 pkt. 1 Statutu AP otrzymuje w całości brzmienie: 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 władzach Aeroklubu Pol-

skiego oraz szkół lotniczych, a także rozpatrywanie sporów pomiędzy różnymi jednostkami Aeroklubu 

Polskiego, 

x. dodaje się §40b ust. 4 Statutu AP o treści: 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.    
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y. dodaje się Rozdział 6c do Statutu AP pod nazwą: „Szkoły Lotnicze” o treści: 

§40c. ust.1 pkt. 1: Szkoły lotnicze są jednostkami organizacyjnymi stowarzyszenia, realizują cele sta-

tutowe Aeroklubu Polskiego na terenie całego kraju jak i za granicą oraz posiadają osobowość praw-

ną. Szkoły lotnicze mogą prowadzić działalność gospodarczą oraz działalność rolniczą wyłącznie w 

celu pozyskania środków na działalność statutową.  

§40c. ust.1 pkt. 2: Szkołę lotniczą powołuje Walne Zgromadzenie Delegatów oraz przyjmuje regula-

min szkoły lotniczej, 

 §40c. ust.1 pkt. 3: Regulamin szkoły lotniczej określa szczegółowe, zadania i zasady funkcjonowania 

szkoły lotniczej,  

§40c. ust.1 pkt. 4: Władzami szkoły lotniczej są: 

1) Rada szkoły, 

2) Zarząd.    

§40c. ust.1 pkt. 5: Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów w sprawie rozwiązania szkoły lotni-

czej wymaga większości 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do gło-

sowania. 

Wprowadza się podrozdział pod nazwą „A. Rada szkoły”  

§40c. ust.2 pkt. 1: Rada szkoły sprawuje stały nadzór nad działalnością szkoły lotniczej, jej kompeten-

cje określa Statut Aeroklubu Polskiego oraz regulamin szkoły. 

§40c. ust.2 pkt. 2: Rada szkoły jest organem kolegialnym. Liczbę członków rady szkoły oraz tryb po-

woływania i odwoływania jej członków określa regulamin szkoły, 

§40c. ust.2 pkt. 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; 
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3) zatwierdzanie rocznego budżetu szkoły lotniczej, oraz wieloletnich programów funkcjono-

wania szkoły lotniczej; 

4) wyrażenie zgody na wszelkie czynności prawne skutkujące lub mogące skutkować dla szko-

ły 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. 

 

Wprowadza się podrozdział pod nazwą „B. Zarząd szkoły”.  

 §40c. ust.3 pkt. 1: Zarząd prowadzi sprawy szkoły lotniczej i reprezentuje szkołę lotniczą. Składa się 

od jednego do trzech członków. Członek zarządu jednoosobowego reprezentuje szkołę lotniczą samo-

dzielnie, w przypadku zarządu wieloosobowego, szkołę lotniczą reprezentuje prezes zarządu łącznie z 

członkiem zarządu.  

40c. ust.3 pkt. 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 re-

gulaminem szkoły.  

z. Rozdział 8 Statutu AP otrzymuje brzmienie: Majątek Aeroklubu Polskiego, aeroklubów regionalnych 

oraz szkół lotniczych. 
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aa. §42 ust.1 Statutu AP otrzymuje w całości brzmienie: Majątek Aeroklubu Polskiego dzieli się na: 

1) majątek wspólny Aeroklubu Polskiego, 

2) majątki odrębne aeroklubów regionalnych oraz szkół lotniczych posiadających osobowość 

prawną.  

bb. §42 ust.3 Statutu AP otrzymuje w całości brzmienie: 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 stowarzysze-

nia, na warunkach każdorazowo uzgodnionych pomiędzy zarządami aeroklubów regionalnych i szkół 

lotniczych, w tym również nieodpłatnie. 

cc. §42 ust.4 Statutu AP otrzymuje w całości brzmienie: Majątek Aeroklubu Polskiego,  aeroklubów re-

gionalnych oraz szkól lotniczych stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz prawa mająt-

kowe. 

dd. §42 ust.5 Statutu AP otrzymuje w całości brzmienie: Na   fundusze   Aeroklubu   Polskiego, aeroklu-

bów regionalnych oraz szkół lotniczych składają się w szczególności: 

1)  dochody z organizowanych imprez, szkolenia lotniczego i wydawnictw; 

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. 

ee. § 42 Statutu ust. 9 Statutu AP otrzymuje w całości brzmienie: W przypadku uzyskania statusu organi-

zacji pożytku publicznego zabrania się: 
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1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Aeroklubu Polskiego, aeroklu-

bów regionalnych oraz szkół lotniczych w stosunku do ich członków, członków władz lub pra-

cowników oraz ich osób bliskich w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożyt-

ku publicznego i o wolontariacie, 

2) przekazywania majątku Aeroklubu Polskiego, aeroklubów regionalnych oraz szkół szybowco-

wych na rzecz ich członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasa-

dach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli 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 bezpo-

średnio 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.     

ff. w §43 Statutu AP dodaje się ust. 3 o treści: 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. 

Spośród 100 delegatów na XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego, za głosowało 92 delegatów, przeciw 1 
delegatów, wstrzymało się od głosu 7 delegatów. 
 

6. Uchwała nr 6  
XXVII Walnego Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującego w dniach  27-28 marca 2010r. w Warsza-
wie, powołująca szkołę lotniczą i przyjmująca Regulamin szkoły lotniczej,  zgodnie z projektem przyjętym przez Komisję 
powołaną przez XXVI NWZD AP w celu opracowania propozycji zmian statutu Aeroklubu Polskiego nadających osobowość 

prawną istniejącym obecnie szkołom szybowcowym. 

 

I. Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego powołuje szkołę lotniczą: Centralną Szkołę Szybow-
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cową Aeroklubu Polskiego w Lesznie. 

II. Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego przyjmuje Regulamin szkoły lotniczej: Centralnej 

Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie. 

 

Regulamin Szkoły Lotniczej:  

Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie 

przyjęty przez XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego  

w dniach  27-28 marca w Warszawie 

 

Rozdział I 

Nazwa i Siedziba Szkoły Lotniczej 

 

1. Centralna Szkoła Szybowcowa Aeroklubu Polskiego w Lesznie („Szkoła”) jest terenową jednostką organiza-

cyjną Aeroklubu Polskiego posiadającą osobowość prawną. 

2. Siedziba Szkoły mieści się w Lesznie. Adres Szkoły: ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno. 

3. Szkoła może używać skróconej nazwy: CSS AP w Lesznie. 

4. Szkoła realizuje cele statutowe Aeroklubu Polskiego na terenie całego kraju jak i za granicą. 

5. Szkoła działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, Statutu Aeroklubu Polskiego oraz niniejszego 

Regulaminu.  

Rozdział II 

Cele, Zadania i Władze Szkoły 

 

1. Szkoła realizuje cele statutowe Aeroklubu Polskiego, w szczególności w zakresie szybownictwa. 

2. Do zadań  statutowych Szkoły należy w szczególności: 

1) doskonalenie szybowcowej kardy narodowej, przygotowanie reprezentacji, organizowanie zgru-

powań,  
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2) trenowanie wysokiej klasy sportowców (zapewnienie trenerów oraz sprzętu), 

 3) kształcenie szkoleniowców podstawowego i wyższego szczebla,  

 4) szkolenie instruktorów szybowcowych, 

 5) szkolenie instruktorów i trenerów sportu, 

 6) szkolenie sędziów i komisarzy sportowych, 

7) zapewnienie możliwości podtrzymywania i rozwijania kwalifikacji lotniczych na zasadach ogól-

nej dostępności, 

 8) prowadzenie podstawowego i zaawansowanego szkolenia lotniczego, 

9) wspieranie szkolenia w ramach klas lotniczych (koordynacja szkoleń praktycznych oraz szkolenie 

uzupełniające w porozumieniu z aeroklubami regionalnymi), 

 10) organizowanie zawodów sportowych i mistrzostw, 

11) realizowanie programowych zadań zleconych finansowanych ze środków centralnych lub wła-

snych szkoły, 

 12) popularyzacja tradycji i sportów lotniczych, 

 13) wychowanie i edukacja młodych kadr lotniczych, 

14) organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów przyczyniających się do rozwoju sportów 

lotniczych, 

 15) publikacja materiałów dydaktycznych i metodycznych; 

16) współpraca z podobnymi ośrodkami zagranicznymi, organizowanie wymiany pilotów, 

 17) zarządzanie majątkiem Szkoły. 

3. Szkoła może prowadzić działalność gospodarczą oraz działalność rolniczą w celu pozyskania środków na 

działalność statutową. 

4. Szkoła może ubiegać się o dofinansowania, dotacje, subwencje z funduszy regionalnych i ponadregional-
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nych, gminnych oraz pochodzących od wszelkich organizacji publicznych i prywatnych w celu realizacji 

swoich celów statutowych. 

5. Każdy członek Aeroklubu Polskiego może korzystać ze sprzętu i infrastruktury Szkoły, na zasadach okre-

ślonych przez władze Szkoły, z poszanowaniem zasady równości członków Aeroklubu Polskiego. 

6. Swoje cele i zadania Szkoła realizuje z poszanowaniem zasad samodzielności i samofinansowania. 

7. Władzami Szkoły są Zarząd oraz Rada Szkoły. 

8. Szkoła podlega nadzorowi wykonywanemu przez Władze Aeroklubu Polskiego. 

 

Rozdział III 

Rada Szkoły 

 
1. Rada Szkoły („Rada”) sprawuje stały nadzór nad działalnością Szkoły, zgodnie ze Statutem Aeroklubu Pol-

skiego oraz niniejszym Regulaminem. 

2. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu lub Komisji Re-

wizyjnej Aeroklubu Polskiego, oraz zaproszeni członkowie Zarządu Szkoły. 

3. Rada jest organem kolegialnym liczącym od sześciu do ośmiu członków. 

4. Członkowie Rady są powoływani na czteroletnią wspólną kadencję, której rozpoczęcie następuje z chwilą 

ukonstytuowania się Rady. 

5. Członkowie Rady powoływani są w następujący sposób: 

a) dwóch członków Rady powołuje Zarząd Aeroklubu Polskiego, 

b) dwóch członków Rady powołuje Komisja Szybowcowa Aeroklubu Polskiego, 

c) dwóch członków Rady powołuje Zgromadzenie Donatorów, 

d) Rada ma prawo zaprosić do swojego grona na zasadzie kooptacji dodatkowo dwóch członków.    



 13 

6. W skład Rady mogą wchodzić wyłącznie osoby będące członkami zwyczajnymi Aeroklubu Polskiego, za wy-

jątkiem członków Rady powołanych w trybie opisanym w pkt. 5.d. powyżej. 

7. Organ uprawniony do powołania członków Rady, może odwołać powołanych członków Rady przed końcem 

kadencji, wyłącznie z ważnych powodów. 

8. Rada uprawniona jest uzupełnić swój skład na zasadzie dokooptowania, wyłącznie w przypadku gdy właści-

wy organ nie powoła nowego członka Rady w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady, nie 

krótszym niż 30 dni.  

9. Utrata członkostwa w Radzie następuje wskutek: 

a) rezygnacji z pełnionej funkcji, 

b) utraty tytułu członka zwyczajnego w Aeroklubie Polskim,  

c) odwołania przez uprawniony organ, 

d) innych obiektywnych przyczyn. 

10. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego spośród członków powołanych przez Zarząd Aeroklubu 

Polskiego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Zastępca, 

zwołują posiedzenia Rady, zarządzają elektroniczny tryb podejmowania uchwał, kierują posiedzeniami Rady, 

wykonują inne czynności związane z tą funkcją. 

11. Rada podejmuje uchwały bądź na posiedzeniach, bądź w trybie elektronicznym. Sekretarz zapewnia protoko-

łowanie uchwał Rady oraz ich przekazywanie do wiadomości Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego oraz 

członków Aeroklubu Polskiego poprzez publikowanie na stronie internetowej Szkoły. 

12. Rada obraduje na posiedzeniach, zwoływanych, co najmniej cztery razy do roku, oraz za każdym razem, kie-

dy zwoła je Przewodniczący, co najmniej trzech jej członków lub Komisja Rewizyjna Aeroklubu Polskiego.   

13. Członek Rady, który bez ważnego usprawiedliwienia nie uczestniczy na trzech kolejnych posiedzeniach Rady 

- traci mandat.  
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14. Do kompetencji Rady należy: 

a) powołanie i odwołanie członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu), w drodze konkursu ogłaszanego 

publicznie na stronach internetowych Szkoły, Aeroklubu Polskiego oraz Komisji Szybowcowej, 

b) wybieranie członków Rady powołanych w trybie opisanym w pkt. 5.d. powyżej, uzupełnianie składu 

Rady oraz stwierdzanie utraty członkostwa w Radzie, 

c) wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza Rady, oraz przyjęcie regulaminu 

funkcjonowania Rady, 

d) zatwierdzenie rocznego budżetu Szkoły najpóźniej do końca stycznia roku, którego budżet dotyczy, 

oraz wieloletnich programów funkcjonowania Szkoły, 

e) wyrażenie zgody na wszelkie czynności prawne skutkujące lub mogące skutkować powstaniem zo-

bowiązań lub rozporządzeń przekraczających 50.000,00 PLN, za wyjątkiem czynności uwzględnio-

nych w budżecie szkoły,  

f) sprawowanie bieżącego nadzoru nad funkcjonowaniem Szkoły, pracą Zarządu, wykonywaniem bu-

dżetu, 

g) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego, a także udzielanie członkom Za-

rządu absolutorium, 

h) wybór pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Szkoły w czynnościach prawnych z człon-

kami Zarządu, 

i) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, w tym rozliczania zwrotu kosztów, 

j) wspieranie Zarządu w zakresie realizacji celów statutowych Szkoły, 

k) ustalanie wysokości rocznego wsparcia finansowego na rzecz Szkoły przez Donatorów. 

15. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał w sprawach opisanych powyżej w 

punkcie 14.d. oraz w punkcie 14.e. w odniesieniu do czynności przekraczających wartość 400.000,00 PLN, w 
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których wymagana jest zgoda 2/3 ogólnej liczby członków Rady. W przypadku równej ilości głosów decydu-

je głos Przewodniczącego. 

16. Rada pełni swoje funkcje społecznie. Obsługę organizacyjną Rady zapewnia Zarząd. 

17. Rada składa coroczne sprawozdania Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego, oraz sprawozdanie z działal-

ności Szkoły przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów Aeroklubu Polskiego. 

 

Rozdział IV 

Zarząd 

 
1. Zarząd prowadzi sprawy Szkoły i reprezentuje Szkołę. Składa się od jednego do trzech  członków. Zarząd 

jednoosobowy reprezentuje Szkołę samodzielnie, w przypadku zarządu wieloosobowego, Szkołę reprezentuje 

prezes Zarządu łącznie z członkiem Zarządu. 

2. W zakresie niezastrzeżonym do kompetencji Rady lub innych władz Aeroklubu Polskiego, Zarząd jest 

uprawniony do samodzielnego podejmowania uchwał i decyzji związanych z prowadzeniem spraw Szkoły, 

pozostając w zgodzie ze statutem Aeroklubu Polskiego oraz Regulaminem Szkoły. 

3. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w 

innej konkurencyjnej organizacji, jako członek władz.  

4. Zasady wynagradzania członków Zarządu, w tym zwrotu kosztów związanych z pełnieniem funkcji w Zarzą-

dzie określa Rada. 

5. Do obowiązku Zarządu, należy m.in.:  

a. realizacja celów statutowych oraz budżetu Szkoły zatwierdzonego przez Radę, 

b. bieżące zarządzanie działalnością Szkoły, 

c. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności oraz rocznych sprawozdań finansowych, 

d. określanie liczebności, struktury i regulaminu organizacyjnego pracowników etatowych Szkoły, 



 16 

e. współpraca z władzami aeroklubów regionalnych oraz Komisją Szybowcową Aeroklubu Polskiego w 

celu realizacji zadań statutowych, 

f. współpraca z władzami samorządu terytorialnego oraz środowiskiem lokalnym, 

6. Zarząd obowiązany jest do końca listopada każdego roku opracować i przedstawić Radzie projekt budżetu na 

przyszły rok. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie udzielać Radzie szczegółowych informacji i wyjaśnień 

na temat projektu budżetu.  Do końca marca każdego roku Zarząd zobowiązany jest przedstawić Radzie 

sprawozdanie z wykonania budżetu za zeszły rok. 

7. W przypadku Zarządu kolegialnego, członkowie zarządu są powoływani na czteroletnią wspólną kadencję. 

8. Członek Zarządu może być odwołany przed upływem kadencji wyłącznie z ważnych powodów.  

 

Rozdział V 

Donatorzy 
 

1. Tytuł Donatora może uzyskać każdy członek zwyczajny Aeroklubu Polskiego, pragnący czynnie realizować 

cele Szkoły i zobowiązujący się wspierać Szkołę zarówno finansowo (poprzez darowizny na rzecz Szkoły) 

jak i organizacyjnie.  

2. Donator (oraz kandydat na Donatora) zobowiązany jest: 

a. wspierać zadania i  działalność Szkoły, 

b. upowszechniać działalność Szkoły oraz zabiegać o wsparcie finansowe i organizacyjne dla Szkoły, 

c. dokonywać darowizn na rzecz Szkoły na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

3. Tytuł Donatora nadaje Rada, osobom, które przez okres co najmniej dwóch lat wspierały Szkołę finansowo, 

organizacyjnie oraz uzyskały pozytywną rekomendację Zgromadzenia Donatorów. 

4. Ustala się minimalną wysokość rocznego wsparcia finansowego na rzecz Szkoły w wysokości 240,00 PLN. 

Wyższą wysokość rocznego wsparcia finansowego może ustalić Rada.   
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5. Donator (oraz kandydat na Donatora) zobowiązany jest dokonywać świadczenia finansowego opisanego w 

pkt. 3 powyżej, co rocznie do końca miesiąca marca. Osoba, która pozostaje w opóźnieniu w spełnieniu tego 

świadczenia, co najmniej przez okres sześciu miesięcy traci tytuł Donatora (lub kandydata na Donatora).  

6. Utratę tytułu Donatora (lub kandydata na Donatora) stwierdza Przewodniczący Rady. Osoba, która utraciła 

tytuł Donatora (lub kandydata na Donatora) może uzyskać tytuł Donatora ponownie, po spełnianiu warun-

ków opisanych powyżej w pkt. 2 przez okres wynoszący, co najmniej trzy lata.  

7. Zgromadzenia Donatorów zwoływane są na wniosek Przewodniczącego Rady, Przewodniczącego Zgroma-

dzenia Donatorów lub 1/4 ogólnej liczby Donatorów. Do kompetencji Zgromadzenia Donatorów należy: 

a. powoływanie dwóch członków Rady, 

b. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Donatorów, 

c. wyrażanie rekomendacji dla kandydatów na Donatora, 

d. wyrażanie opinii we wszystkich sprawach, w których zwrócą się władze Szkoły, 

e. przyjęcie regulaminu funkcjonowania Zgromadzenia Donatorów 

8. Uchwały Zgromadzenia Donatorów zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał dotyczących 

pkt. 7.a. powyżej, w których wymagana jest zgoda większości 2/3 głosów Donatorów uczestniczących w 

głosowaniu. 

9. Zgromadzenie Donatorów w sprawach opisanych powyżej w pkt. 7. c. i 7.d. może się odbyć w trybie elek-

tronicznym. 

 

Rozdział VI 

Majątek Szkoły 

 

1. Na majątek Szkoły składają się: 

a) przekazane przez Aeroklub Polski prawa do ruchomości i nieruchomości, z których korzysta Szko-
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ła,  

b) dochody uzyskane z prowadzonej działalności, tak statutowej, gospodarczej jak i rolniczej,  

c) dofinansowania, dotacje, subwencje z funduszy regionalnych i ponadregionalnych, gminnych oraz 

pochodzących od wszelkich organizacji publicznych i prywatnych; 

d) darowizny, zapisy i spadki, 

e) dochody z majątku własnego. 

2. Rozporządzenie (zbycie w całości lub części, zrzeczenie) nieruchomością (własnością, prawem użytkowania 

wieczystego) lub ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości, z których korzysta 

Szkoła, wymaga uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego.  

3. Władze Szkoły zobowiązane są dbać i chronić majątek Szkoły, oraz dążyć do jego odnawiania i moderniza-

cji. 

Rozdział VII 

Postanowienia Przejściowe 

 

1. Pierwszą Radę powołuje Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego z zachowaniem struktury 

wskazanej w Rozdziale III pkt. 5 w następującym składzie:  

a. osoby wskazane przez Zarząd Aeroklubu Polskiego: Stefan Grys i Stanisław Malinowski, 

b. osoby wskazane przez Komisję Szybowcową Aeroklubu Polskiego: Tomasz Dul i Janusz Centka, 

c. osoby będące przedstawicielami środowiska wspierającego Centralną Szkołę Szybowcową Aeroklu-

bu Polskiego w Lesznie: Mariusz Poźniak i Tomasz Krok. 

2. W przypadku wpisu Szkoły do właściwego rejestru KRS w drugiej połowie roku, pierwszy rok obrotowy 

kończy się z upływem następnego roku kalendarzowego. 

3. Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego zobowiązuje Zarząd Aeroklubu Polskiego do przeka-
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zania Szkole ruchomości pozostających w dyspozycji obecnej Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu 

Polskiego w Lesznie (za wyjątkiem statków powietrznych i sprzętu mającego charakter depozytowy lub po-

zostającego do dyspozycji kadry narodowej).  

4. Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego zobowiązuje Zarząd Aeroklubu Polskiego do ustano-

wienia (niezwłocznie jak powstanie taka możliwość prawna) na rzecz Szkoły ograniczonego prawa rzeczo-

wego – użytkowania, na wszystkich nieruchomościach pozostających w dyspozycji Szkoły, w stosunku do 

których Aeroklub Polski ma lub uzyska w przyszłości tytuł własności lub użytkowania wieczystego.  

5. Do czasu ukonstytuowania się Zgromadzenia Donatorów, tytuł Donatora nadaje Rada osobom, które przez 

okres co najmniej dwóch lat wspierały Szkołę finansowo, organizacyjnie oraz uzyskały pozytywną rekomen-

dację Przewodniczącego Rady.  

Spośród 102 delegatów na XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego, za głosowało 94 delegatów, przeciw 1 
delegatów, wstrzymało się od głosu 7 delegatów. 
 

7. Uchwała nr 7  
XXVII Walnego Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującego w dniach  27-28 marca 2010r. w Warsza-
wie, powołująca szkołę lotniczą i przyjmująca Regulamin szkoły lotniczej,  zgodnie z projektem przyjętym przez Komisję 
powołaną przez XXVI NWZD AP w celu opracowania propozycji zmian statutu Aeroklubu Polskiego nadających osobowość 

prawną istniejącym obecnie szkołom szybowcowym. 

 

I. Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego powołuje szkołę lotniczą: Górską Szkołę Szybowcową 
Aeroklubu Polskiego „Żar” im. Adama Dziurzyńskiego. 

II. Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego przyjmuje Regulamin szkoły lotniczej: Górskiej Szkoły 

Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „Żar” im. Adama Dziurzyńskiego. 

 

Regulamin Szkoły Lotniczej:  

Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „Żar” im. Adama Dziurzyńskiego  

przyjęty przez XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego  

w dniach  27-28 marca w Warszawie 
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Rozdział I 

Nazwa i Siedziba Szkoły Lotniczej 

 

1. Górska Szkoła Szybowcowa Aeroklubu Polskiego „Żar” im. Adama Dziurzyńskiego („Szkoła”) jest tere-

nową jednostką organizacyjną Aeroklubu Polskiego posiadającą osobowość prawną. 

2. Siedziba Szkoły mieści się w Międzybrodziu Żywieckim. Adres Szkoły: ul. Górska 19, Międzybrodzie Ży-

wieckie, 34-312 Międzybrodzie Bialskie. 

3. Szkoła może używać skróconej nazwy: GSS AP „Żar”. 

4. Szkoła realizuje cele statutowe Aeroklubu Polskiego na terenie całego kraju jak i za granicą. 

5. Szkoła działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, Statutu Aeroklubu Polskiego oraz niniejsze-

go Regulaminu.  

 

Rozdział II 

Cele, Zadania i Władze Szkoły 

 

1. Szkoła realizuje cele statutowe Aeroklubu Polskiego, w szczególności w zakresie szybownictwa. 

2. Do zadań statutowych Szkoły należy w szczególności: 

1) doskonalenie szybowcowej kardy narodowej, przygotowanie reprezentacji, organizowanie zgru-

powań,  

2) trenowanie wysokiej klasy sportowców (zapewnienie trenerów oraz sprzętu), 

 3) kształcenie szkoleniowców podstawowego i wyższego szczebla,  

 4) szkolenie instruktorów szybowcowych, 

 5) szkolenie instruktorów i trenerów sportu, 

 6) szkolenie sędziów i komisarzy sportowych, 

7) zapewnienie możliwości podtrzymywania i rozwijania kwalifikacji lotniczych na zasadach ogól-



 21 

nej dostępności, 

 8) prowadzenie podstawowego i zaawansowanego szkolenia lotniczego, 

9) wspieranie szkolenia w ramach klas lotniczych (koordynacja szkoleń praktycznych oraz szkolenie 

uzupełniające w porozumieniu z aeroklubami regionalnymi), 

 10) organizowanie zawodów sportowych i mistrzostw, 

11) realizowanie programowych zadań zleconych finansowanych ze środków centralnych lub wła-

snych szkoły, 

 12) popularyzacja tradycji i sportów lotniczych, 

 13) wychowanie i edukacja młodych kadr lotniczych, 

14) organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów przyczyniających się do rozwoju sportów 

lotniczych, 

 15) publikacja materiałów dydaktycznych i metodycznych; 

16) współpraca z podobnymi ośrodkami zagranicznymi, organizowanie wymiany pilotów, 

 17) zarządzanie majątkiem Szkoły. 

3. Szkoła może prowadzić działalność gospodarczą oraz działalność rolniczą w celu pozyskania środków na 

działalność statutową. 

4. Szkoła może ubiegać się o dofinansowania, dotacje, subwencje z funduszy regionalnych i ponadregional-

nych, gminnych oraz pochodzących od wszelkich organizacji publicznych i prywatnych w celu realizacji 

swoich celów statutowych. 

5. Każdy członek Aeroklubu Polskiego może korzystać ze sprzętu i infrastruktury Szkoły, na zasadach okre-

ślonych przez władze Szkoły z poszanowaniem zasady równości członków Aeroklubu Polskiego. 

6. Swoje cele i zadania Szkoła realizuje z poszanowaniem zasad samodzielności i samofinansowania. 
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7. Władzami Szkoły są Zarząd oraz Rada Szkoły. 

8. Szkoła podlega nadzorowi wykonywanemu przez Władze Aeroklubu Polskiego. 

 

Rozdział III 

Rada Szkoły 

 
1. Rada Szkoły („Rada”) sprawuje stały nadzór nad działalnością Szkoły, zgodnie ze Statutem Aeroklubu Pol-

skiego oraz niniejszym Regulaminem. 

2. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu lub Komisji Re-

wizyjnej Aeroklubu Polskiego, oraz zaproszeni członkowie Zarządu Szkoły. 

3. Rada jest organem kolegialnym liczącym od sześciu do siedmiu członków. 

4. Członkowie Rady są powoływani na czteroletnią wspólną kadencję, której rozpoczęcie następuje z chwilą 

ukonstytuowania się Rady. 

5. Członkowie Rady powoływani są w następujący sposób: 

a) dwóch członków Rady powołuje Zarząd Aeroklubu Polskiego, 

b) dwóch członków Rady powołuje Komisja Szybowcowa Aeroklubu Polskiego, 

c) dwóch członków Rady powołuje Zgromadzenie Donatorów, 

d) Rada ma prawo zaprosić do swojego grona na zasadzie kooptacji dodatkowego siódmego członka.    

6. W skład Rady mogą wchodzić wyłącznie osoby będące członkami zwyczajnymi Aeroklubu Polskiego, za wy-

jątkiem członka Rady powołanego w trybie opisanym w pkt. 5.d. powyżej. 

7. Organ uprawniony do powołania członków Rady, może odwołać powołanych członków Rady przed końcem 

kadencji, wyłącznie z ważnych powodów. 

8. Rada uprawniona jest uzupełnić swój skład na zasadzie dokooptowania , wyłącznie w przypadku gdy właści-

wy organ nie powoła nowego członka Rady w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady, nie 
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krótszym niż 30 dni. 

9. Utrata członkostwa w Radzie następuje wskutek: 

a) rezygnacji z pełnionej funkcji, 

b) utraty tytułu członka zwyczajnego w Aeroklubie Polskim,  

c) odwołania przez uprawniony organ, 

d) innych obiektywnych przyczyn. 

10. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza. Przewodni-

czący, a pod jego nieobecność Zastępca, zwołują posiedzenia Rady, zarządzają elektroniczny tryb podejmo-

wania uchwał, kierują posiedzeniami Rady, wykonują inne czynności związane z tą funkcją. 

11. Rada podejmuje uchwały bądź na posiedzeniach, bądź w trybie elektronicznym. Sekretarz zapewnia protoko-

łowanie uchwał Rady oraz ich przekazywanie do wiadomości Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego oraz 

członków Aeroklubu Polskiego poprzez publikowanie na stronie internetowej Szkoły. 

12. Rada obraduje na posiedzeniach, zwoływanych, co najmniej cztery razy do roku, oraz za każdym razem, kie-

dy zwoła je Przewodniczący, co najmniej trzech jej członków lub Komisja Rewizyjna Aeroklubu Polskiego.   

13. Członek Rady, który bez ważnego usprawiedliwienia nie uczestniczy na trzech kolejnych posiedzeniach Rady 

- traci mandat.  

14. Do kompetencji Rady należy: 

a) powołanie i odwołanie członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu), w drodze konkursu ogłaszanego 

publicznie na stronach internetowych Szkoły, Aeroklubu Polskiego oraz Komisji Szybowcowej, 

b) wybieranie siódmego członka Rady, uzupełnianie składu Rady oraz stwierdzanie utraty członkostwa 

w Radzie, 

c) wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza Rady oraz przyjęcie regulaminu 

funkcjonowania Rady, 
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d) zatwierdzenie rocznego budżetu Szkoły najpóźniej do końca stycznia roku, którego budżet dotyczy, 

oraz wieloletnich programów funkcjonowania Szkoły, 

e) wyrażenie zgody na wszelkie czynności prawne skutkujące lub mogące skutkować powstaniem zo-

bowiązań lub rozporządzeń przekraczających 50.000,00 PLN, za wyjątkiem czynności uwzględnio-

nych w budżecie szkoły,  

f) sprawowanie bieżącego nadzoru nad funkcjonowaniem Szkoły, pracą Zarządu, wykonywaniem bu-

dżetu, 

g) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego, a także udzielanie członkom Za-

rządu absolutorium, 

h) wybór pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Szkoły w czynnościach prawnych z człon-

kami Zarządu, 

i) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, w tym rozliczania zwrotu kosztów, 

j) wspieranie Zarządu w zakresie realizacji celów statutowych Szkoły, 

k) ustalanie wysokości rocznego wsparcia finansowego na rzecz Szkoły przez Donatorów. 

15. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał w sprawach opisanych powyżej w 

punkcie 14.d. oraz w punkcie 14.e. w odniesieniu do czynności przekraczających wartość 400.000,00 PLN w 

których wymagana jest zgoda 2/3 ogólnej liczby członków Rady. 

16. Rada pełni swoje funkcje społecznie. Obsługę organizacyjną Rady zapewnia Zarząd. 

17. Rada składa coroczne sprawozdania Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego, oraz sprawozdanie z działal-

ności Szkoły przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów Aeroklubu Polskiego. 

 

Rozdział IV 

Zarząd 
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1. Zarząd prowadzi sprawy Szkoły i reprezentuje Szkołę. Składa się od jednego do trzech  członków. Zarząd 

jednoosobowy reprezentuje Szkołę samodzielnie, w przypadku zarządu wieloosobowego, Szkołę reprezentuje 

prezes Zarządu łącznie z członkiem Zarządu. 

2. W zakresie niezastrzeżonym do kompetencji Rady lub innych władz Aeroklubu Polskiego, Zarząd jest 

uprawniony do samodzielnego podejmowania uchwał i decyzji związanych z prowadzeniem spraw Szkoły, 

pozostając w zgodzie ze statutem Aeroklubu Polskiego oraz Regulaminem Szkoły. 

3. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w 

innej konkurencyjnej organizacji, jako członek władz.  

4. Zasady wynagradzania członków Zarządu, w tym zwrotu kosztów związanych z pełnieniem funkcji w Zarzą-

dzie określa Rada. 

5. Do obowiązku Zarządu, należy m.in.:  

a. realizacja celów statutowych oraz budżetu Szkoły zatwierdzonego przez Radę, 

b. bieżące zarządzanie działalnością Szkoły, 

c. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności oraz rocznych sprawozdań finansowych, 

d. określanie liczebności, struktury i regulaminu organizacyjnego pracowników etatowych Szkoły, 

e. współpraca z władzami aeroklubów regionalnych oraz Komisją Szybowcową Aeroklubu Polskiego w 

celu realizacji zadań statutowych, 

f. współpraca z władzami samorządu terytorialnego oraz środowiskiem lokalnym, 

6. Zarząd obowiązany jest do końca listopada każdego roku opracować i przedstawić Radzie projekt budżetu na 

przyszły rok. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie udzielać Radzie szczegółowych informacji i wyjaśnień 

na temat projektu budżetu.  Do końca marca każdego roku Zarząd zobowiązany jest przedstawić Radzie 

sprawozdanie z wykonania budżetu za zeszły rok. 

7. W przypadku Zarządu kolegialnego, członkowie zarządu są powoływani na czteroletnią wspólną kadencję. 
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8. Członek Zarządu może być odwołany przed upływem kadencji wyłącznie z ważnych powodów.  

 

Rozdział V 

Donatorzy 
 

1. Tytuł Donatora może uzyskać każdy członek zwyczajny Aeroklubu Polskiego, pragnący czynnie realizować 

cele Szkoły i zobowiązujący się wspierać Szkołę zarówno finansowo (poprzez darowizny na rzecz Szkoły) 

jak i organizacyjnie.  

2. Donator (oraz kandydat na Donatora) zobowiązany jest: 

a. wspierać zadania i działalność Szkoły, 

b. upowszechniać działalność Szkoły oraz zabiegać o wsparcie finansowe i organizacyjne dla Szkoły, 

c. dokonywać darowizn na rzecz Szkoły na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

3. Tytuł Donatora nadaje Rada, osobom, które przez okres co najmniej dwóch lat wspierały Szkołę finansowo, 

organizacyjnie oraz uzyskały pozytywną rekomendację Zgromadzenia Donatorów. 

4. Ustala się minimalną wysokość rocznego wsparcia finansowego na rzecz Szkoły w wysokości 240,00 PLN. 

Wyższą wysokość rocznego wsparcia finansowego może ustalić Rada.   

5. Donator (oraz kandydat na Donatora) zobowiązany jest dokonywać świadczenia finansowego opisanego w 

pkt. 3 powyżej, co rocznie do końca miesiąca marca. Osoba, która pozostaje w opóźnieniu w spełnieniu tego 

świadczenia, co najmniej przez okres sześciu miesięcy traci tytuł Donatora (lub kandydata na Donatora).  

6. Utratę tytułu Donatora (lub kandydata na Donatora) stwierdza Przewodniczący Rady. Osoba, która utraciła 

tytuł Donatora (lub kandydata na Donatora) może uzyskać tytuł Donatora ponownie, po spełnianiu warun-

ków opisanych powyżej w pkt. 2 przez okres wynoszący, co najmniej trzy lata.  

7. Zgromadzenia Donatorów zwoływane są na wniosek Przewodniczącego Rady, Przewodniczącego Zgroma-

dzenia Donatorów lub 1/4 ogólnej liczby Donatorów. Do kompetencji Zgromadzenia Donatorów należy: 
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a. powoływanie dwóch członków Rady, 

b. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Donatorów, 

c. wyrażanie rekomendacji dla kandydatów na Donatora, 

d. wyrażanie opinii we wszystkich sprawach, w których zwrócą się władze Szkoły. 

e. przyjęcie regulaminu funkcjonowania Zgromadzenia Donatorów. 

8. Uchwały Zgromadzenia Donatorów zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał dotyczących 

pkt. 7.a. powyżej, w których wymagana jest zgoda większości 2/3 głosów Donatorów uczestniczących w 

głosowaniu. 

9. Zgromadzenie Donatorów w sprawach opisanych powyżej w pkt. 7. c. i 7.d. może się odbyć w trybie elek-

tronicznym. 

Rozdział VI 

Majątek Szkoły 

 

1. Na majątek Szkoły składają się: 

a) przekazane przez Aeroklub Polski prawa do ruchomości i nieruchomości, z których korzysta Szko-

ła,  

b) dochody uzyskane z prowadzonej działalności, tak statutowej, gospodarczej jak i rolniczej,  

c) dofinansowania, dotacje, subwencje z funduszy regionalnych i ponadregionalnych, gminnych oraz 

pochodzących od wszelkich organizacji publicznych i prywatnych; 

d) darowizny, zapisy i spadki, 

e) dochody z majątku własnego. 

2. Rozporządzenie (zbycie w całości lub części, zrzeczenie) nieruchomością (własnością, prawem użytkowania 

wieczystego) lub ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości, z których korzysta 
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Szkoła, wymaga uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego.  

3. Władze Szkoły zobowiązane są dbać i chronić majątek Szkoły, oraz dążyć do jego odnawiania i moderniza-

cji. 

Rozdział VII 

Postanowienia Przejściowe 

 

1. Pierwszą Radę powołuje Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego z zachowaniem struktury 

wskazanej w Rozdziale III pkt. 5 w następującym składzie:  

a. osoby wskazane przez Zarząd Aeroklubu Polskiego: Marcin Prusaczyk i Tadeusz Kmieć, 

b. osoby wskazane przez Komisję Szybowcową Aeroklubu Polskiego: Jarosław Lewiński i Romuald 

Chruściel, 

c. osoby będące przedstawicielami środowiska wspierającego Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu 

Polskiego „Żar” im. Adama Dziurzyńskiego: Tomasz Kawa i Wojciech Kos. 

2. W przypadku wpisu Szkoły do właściwego rejestru KRS w drugiej połowie roku, pierwszy rok obrotowy 

kończy się z upływem następnego roku kalendarzowego. 

3. Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego zobowiązuje Zarząd Aeroklubu Polskiego do przeka-

zania Szkole ruchomości pozostających w dyspozycji obecnej Górskiej Szkoły Szybowcowej AP „Żar” im. 

Adama Dziurzyńskiego (za wyjątkiem statków powietrznych i sprzętu mającego charakter depozytowy lub 

pozostającego do dyspozycji kadry narodowej).  

4. Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego zobowiązuje Zarząd Aeroklubu Polskiego do ustano-

wienia (niezwłocznie) na rzecz Szkoły ograniczonego prawa rzeczowego – użytkowania, na wszystkich nie-

ruchomościach pozostających w dyspozycji Szkoły, w stosunku do których Aeroklubowi Polskiemu przysłu-

guje tytuł własności lub użytkowania wieczystego.  
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5. Do czasu ukonstytuowania się Zgromadzenia Donatorów, tytuł Donatora nadaje Rada osobom, które przez 

okres co najmniej dwóch lat wspierały Szkołę finansowo, organizacyjnie oraz uzyskały pozytywną rekomen-

dację Przewodniczącego Rady. 

Spośród 103 delegatów na XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego, za głosowało 95 delegatów, przeciw 2 
delegatów, wstrzymało się od głosu 6 delegatów. 
 

8. Uchwała nr 8 XXVII Walnego Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującego w dniach  27-28 marca 
2010r.w Warszawie 
 
w sprawie nieruchomości Szkół 

 

1. Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego zobowiązuje Zarząd Aeroklubu Polskiego do przekazania szkole 

lotniczej: Górskiej Szkole Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „Żar” im. Adama Dziurzyńskiego własności/użytkowania 

wieczystego nieruchomości będących w dyspozycji obecnej Górskiej Szkole Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „Żar” 

im. Adama Dziurzyńskiego,  w zakresie i na warunkach ustalonych pomiędzy Zarządem Aeroklubu Polskiego oraz wła-

dzami szkoły lotniczej. 

2. Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego zobowiązuje Zarząd Aeroklubu Polskiego do przekazania szkole 

lotniczej: Centralnej Szkole Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie, istniejącego lub uzyskanego w przyszłości 

tytułu własności/użytkowania wieczystego nieruchomości będących w dyspozycji obecnej Centralnej Szkoły Szybow-

cowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie w zakresie i na warunkach ustalonych pomiędzy Zarządem Aeroklubu Polskiego 

oraz władzami szkoły lotniczej oraz z uwzględnieniem możliwości prawnych wynikających z posiadanych/uzyskanych 

przez Aeroklub Polski tytułów prawnych do tychże nieruchomości.  

Spośród 103 delegatów na XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego, za głosowało 89 delegatów, przeciw 5 
delegatów, wstrzymało się od głosu 9 delegatów. 
 

 

9. Uchwała nr 9  
XXVII Walnego Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującego w dniach  27-28 marca 2010r. w Warsza-

wie, zmieniająca Statut Aeroklubu Polskiego 
 

a. § 30 pkt.4 Statutu AP otrzymuje w całości brzmienie: ustalenie zasad oraz wybór delegatów na Walne Zgromadzenie 
Delegatów na kadencje nie dłuższą niż 2 lata, 
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b. Skreśla się w całości ostatnie zdanie w § 14 Statutu. 

Spośród 93 delegatów na XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego, za głosowało 91 delegatów, przeciw 1 
delegatów, wstrzymało się od głosu 1 delegat. 
 

10. Uchwała nr 10  
XXVII Walnego Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującego w dniach  27-28 marca 2010r. w Warsza-

wie, zmieniająca Statut Aeroklubu Polskiego 
 

a. §13 ust.3 Statutu AP otrzymuje w całości brzmienie: Walne Zgromadzenie Delegatów zwyczajne jest zwoływane nie 

rzadziej niż raz na rok. 

b. §15 ust.2 pkt. 4 Statutu AP otrzymuje w całości brzmienie: 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; 

c. §17 ust.2 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: zatwierdzanie preliminarza budżetowego; 

d. w §22 ust.4 Statutu AP dodaje się pkt. 7 o treści: wybór biegłego rewidenta. 

Powyższe zmiany wprowadza się po zmianach Statutu dotyczących Szkół Lotniczych – niniejsza uchwała określa ostateczną 
treść §17 ust. 2 pkt. 4 Statutu AP. 
 
Spośród 95 delegatów na XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego, za głosowało 89 delegatów, przeciw 3 
delegatów, wstrzymało się od głosu 3 delegatów. 
 

 

11. Uchwała nr 11 XXVII Walnego Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującego w dniach  27-28 marca 
2010r. w Warszawie 
 
W sprawie upoważnienia Zarządu Aeroklubu Polskiego do opracowania jednolitego tekstu statutu Aeroklubu Polskiego 
 
„Działając na podstawie § 15 ust. 1, zgodnie z § 44 Statutu Aeroklubu Polskiego XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aero-
klubu Polskiego w przedmiocie tekstu jednolitego Statutu Aeroklubu Polskiego postanawia upoważnić Zarząd Aeroklubu Pol-
skiego do opracowania tekstu jednolitego Statutu Aeroklubu Polskiego z uwzględnieniem uchwał nr 5, 9 i 10 XXVII Walnego 
Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującego w dnia 27 – 28 marca 2010r.”. 
 
Spośród 93 delegatów na XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego, za głosowało 89 delegatów, przeciw 3 
delegatów, wstrzymało się od głosu 1 delegat. 
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12. Uchwała nr 12 XXVII Walnego Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującego w dniach  27-28 marca 
2010r. w Warszawie 

w sprawie nadania godności Członka Honorowego Aeroklubu Polskiego. 

Zgodnie z Uchwałą Nr 143/7/XVII/2010 Zarządu Aeroklubu Polskiego  – podjętą na wniosek Aeroklubów Stalowowolskiego i 
Poznańskiego, XXVII 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. Stanisławowi Klukowi (ur. 1939r.) – wieloletniemu członkowi szybowcowej kadry narodowej, ośmiokrotnemu Szybowco-

wemu Mistrzowi Polski oraz Wicemistrzowi Świata, instruktorowi szybowcowemu i samolotowemu, który w dalszym ciągu 
zaangażowany jest w szkolenie młodzieży i przyszłych pilotów. 

 
2. Wacławowi Strózikowi (ur. 1934r.) – członkowi i pracownikowi Aeroklubu Stalowowolskiego, który całe swoje życie po-

święcił lotnictwu, pracując od 1957r. jako mechanik lotniczy, a następnie Szef Techniczny w Aeroklubie Stalowowolskim. 
Po przejściu na emeryturę nadal pracował, pomagał,  szkolił, będąc związany z lotnictwem sportowym. Obecnie również 
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.), Zasłużony Mistrz Sportu. Sześciokrotnie odznaczona została Złotym Medalem za 
Wybitne Osiągnięcia Sportowe – 15 rekordów świata i 43 rekordy Polski. 
Ponadto została odznaczona Krzyżem Kawalerskim, Medalem Edukacji Narodowej, odznaką Za Zasługi dla Województwa 
Poznańskiego, Za Zasługi dla Miasta Leszna i wieloma innymi wyróżnieniami. Całe swoje dorosłe życie poświęciła pracy 
dla lotnictwa sportowego, pełniąc funkcję instruktora, a także Szefa Wyszkolenia Centralnej Szkoły Szybowcowej AP w 
Lesznie. Do dnia dzisiejszego czynnie zaangażowana 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. 
 

Spośród 98 delegatów na XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego, za głosowało 96 delegatów, przeciw 1 
delegatów, wstrzymało się od głosu 1 delegat. 
 

 

13. Uchwała nr 13 XXVII Walnego Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującego w dniach  27-28 marca 
2010r. w Warszawie 
 
w sprawie składek członkowskich w części uiszczanych na rzecz Aeroklubu Polskiego 

 
„Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt.9 Statutu AP XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego w przedmio-
cie 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 

01.01.2010 – 
30.06.2011 
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b. 10 zł miesięcznie od członka wspierającego. 
II.  Przekazującym składki są aerokluby regionalne. Płatność składek następuje miesięcznie, z dołu do 10 dnia miesiąca na-

stępnego, na zasadach określonych odrębną uchwałą (uchwała nr 4 XXVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia). 
III.  Członkowie zwyczajni i wspierający Aeroklubu Polskiego, którzy nie ukończyli 16 roku życia są zwolnieni z obowiązku czę-

ści 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 ukoń-

czyli 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 zastrzeżeniem punktu VIII niniejszej uchwały. 
VII. Uchyla się Uchwałę Nr 3 i 7 XXVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów, z zastrzeżeniem punktu IX niniej-

szej uchwały 
VIII. Składki członkowskie w części uiszczanej na rzecz Aeroklubu Polskiego za rok 2009 pobierane są na zasadach wynikają-

cych 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 wynikają-

cych 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 może zostać przedłu-
żony przez Uchwałę Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego”. 

 
Spośród 97 delegatów na XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego, za głosowało 87delegatów, przeciw 6 
delegatów, wstrzymało się od głosu 4 delegatów. 
 

14. Uchwała nr 14 XXVII Walnego Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującego w dniach  27-28 marca 
2010r. w Warszawie 
 
w sprawie powołania Stałej Komisji Statutowej 
 
Działając na podstawie § 15 ust. 2 punkt 1 Statutu AP XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego w przed-
miocie powołania Stałej Komisji Statutowej postanawia:  
 
„W związku z koniecznością przygotowywania zmian w Statucie Aeroklubu Polskiego Walne Zgromadzenie Delegatów Aero-
klubu Polskiego powołuje: Jacka Musiała, Joannę Gawdzik, Michała Braszczyńskiego, Leszka Guderskiego i Leszka Ligęzę do 
Stałej Komisji Statutowej oraz zobowiązuje Zarząd Aeroklubu Polskiego do dokooptowania w drodze konkursu do dnia 31 maja 
2010 roku pozostałych pięciu członków do ww. Komisji.  
Komisja będzie proponować i przygotowywać zmiany do Statutu Aeroklubu Polskiego oraz Uchwały, w tym przedstawiać je 
Walnemu Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego.” 
 
Spośród 93 delegatów na XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego, za głosowało 84 delegatów, przeciw 8 
delegatów, wstrzymało się od głosu 1 delegat. 
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15. Uchwała nr 15 XXVII Walnego Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującego w dniach  27-28 marca 
2010r. w Warszawie 
 
w sprawie dodania pkt. d) do uchwały nr 2 XXV WZDAP 

 

„Dodaje się pkt. d) do uchwały nr 2 XXV WZD AP o treści: 
„Na wniosek właściwego miejscowo aeroklubu regionalnego Aeroklub Polski dokona niezwłocznie wszelkich czynności praw-
nych niezbędnych do przeniesienia funkcji zarządzającego lotniskiem na wnioskujący aeroklub regionalny”.  
 
Spośród 73 delegatów na XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego, za głosowało 38 delegatów, przeciw 27 
delegatów, wstrzymało się od głosu 8 delegatów. 
 

 

16. Uchwała nr 16 XXVII Walnego Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującego w dniach  27-28 marca 
2010r. w Warszawie 
 
w sprawie przekazania do Stałej Komisji Statutowej AP wniosków złożonych do XXVII Walnego Zgromadzenia Delegatów AP 
 
„Z uwagi na powołanie przez XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego Stałej Komisji Statutowej, której 
przedmiotem prac będą zarówno zmiany Statutu AP jak i Uchwały oraz biorąc pod uwagę deklarację zwołania przez Zarząd 
AP następnego WZD AP w listopadzie/grudniu 2010r. Komisja Uchwał, Wniosków i Odwołań oraz Statutowa XXVII WZDAP 
proponuje, aby wnioski: 

a. dotyczące zmian statutu, nie rozpoznane przez XXVII WZD AP, obejmujące: zmianę liczby delegatów przysługujących 
tzw. dużym aeroklubom regionalnym, dalszege usprawnienia zwoływania i przygotowywania prac WZD, kompetencje w 
zakresie rozporządzania i obciążania majątku AP, rozszerzenie katalogu członków stowarzyszonych, transparentność 
decyzji podejmowanych przez władze AP i AR – w zakresie udziału we władzach stowarzyszenia osób związanych sto-
sunkiem pracy lub których łączą inne stosunki prawne, wprowadzenie jednolitej kategorii WZD, wprowadzenie kompe-
tencji delegatów do zwołania WZD, przekształcanie stowarzyszenia w związek stowarzyszeń, 

b. dotyczące uchwał samoistnych, nie rozpoznane przez XXVII WZD AP, obejmujące: usprawnienie procedur związanych z 
jawnością prac Zarządu AP,  ograniczenie Zarządu AP w dysponowaniu majątkiem AP, Regulamin Obrad WZD AP, po-
wołanie Wojewódzkich Związków Lotniczych,   

zostały przekazane do prac Stałej Komisji Statutowej. Uchwała w ww. sprawie została przyjęta w trybie określonym w Statucie 
AP”. 

 
Spośród 73 delegatów na XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego, za głosowało 67 delegatów, przeciw 3 
delegatów, wstrzymało się od głosu 3 delegatów. 
 

 

 


