
  
UCHWAŁY oraz WNIOSKI 

przyjęte przez XX ZJAZD KRAJOWY AEROKLUBU POLSKIEGO 
w dniu 2/3 lutego 2002r. w Warszawie 

I. UCHWAŁY. 
 

Lp. Treść uchwały Stan realizacji (na 27.03.2004) Termin realizacji 
1. Uczestnicy XX Zjazdu Krajowego Aeroklubu Polskiego z radością i 

dumą przyjmują Honorowy Protektorat Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej traktując go jako uznanie dla roli, zasług i bogatych tradycji 
naszego Stowarzyszenia. Wysoka ranga tego wyróżnienia obliguje 
wszystkich członków Aeroklubu Polskiego do jeszcze bardziej 
zaangażowanego wypełniania swoich zadań w służbie dla 
społeczeństwa. 

zrealizowano  

2. W uznaniu zasług dla Polskiego Lotnictwa Sportowego i długoletniej 
działalności na rzecz Stowarzyszenia Aeroklub Polski, XX Zjazd 
Krajowy Aeroklubu Polskiego nadaje godność Członka Honorowego 
Aeroklubu Polskiego następującym osobom: Wiesławowi 
Jaszczyńskiemu, Sadomirowi Smolińskiemu, Jerzemu 
Kuberskiemu, Janowi Jagodzikowi. 

zrealizowano 2 – 3.02.2002r. 

3. XX Zjazd Krajowy Aeroklubu Polskiego uchyla uchwałę XVIII Zjazdu 
Krajowego z 1997 roku uchylającą Statut i zobowiązuje Zarząd do 
niezwłocznego przerwania procesu jego rejestracji w Sądzie. Statut 
ten zawiera niekorzystne uregulowania prawne dla funkcjonowania 
aeroklubów regionalnych. 

zrealizowano  

4. Aeroklub Polski przekaże poszczególnym aeroklubom regionalnym 
majątek ruchomy przydzielony im w użytkowanie, z wyjątkiem sprzętu 
depozytowego, według stanu na dzień 02.02.2002r.. Przekazanie 
powinno nastąpić poprzez: sprzedaż na warunkach możliwie 
najkorzystniejszych dla aeroklubu regionalnego, darowiznę lub w 
innej dopuszczalnej prawnie formie. Zjazd Krajowy upoważnia 
poszczególne aerokluby regionalne, co do wyboru formy przekazania. 
Opłaty związane z przeniesieniem własności (np. opłaty skarbowe, 
notarialne) pokrywać będzie przejmujący aeroklub regionalny. 
Realizację uchwały powierza się Zarządowi Aeroklubu Polskiego. 
Termin realizacji uchwały określa się na 24 miesiące od daty jej 
pojęcia. 

zrealizowano  

5. XX Zjazd Krajowy Aeroklubu Polskiego upoważnia Zarząd AP do 
usunięcia ze Statutu AP uchwalonego w dniu 3.02.2002r. uchybień 
wskazanych przez Sąd Rejestrowy. 

Statut został zarejestrowany 11.07.2002r. w Sądzie 
Gospodarczym. 

11.07.2002r. 



II. WNIOSKI. 
 
Lp. Treść wniosku Stan realizacji (na 27.03.2004) 

1. Zobowiązuje się Zarząd Aeroklubu Polskiego do współpracy z organami, które pracują nad 
stworzeniem nowego polskiego prawa lotniczego. 

W trakcie realizacji. 

2. Zarząd Aeroklubu Polskiego podejmuje działania zmierzające do przejęcia przez nasze 
stowarzyszenie pełnego nadzoru nad działalnością mikrolotową – zgodnie z kodeksem FAI. 
Finalizacja tych prac spowoduje znaczące umocnienie pozycji Aeroklubu Polskiego, który objąłby 
swym działaniem wielką, dynamicznie rozwijającą się dziedzinę lotnictwa sportowego. 

W trakcie realizacji. 

3. Zarząd Aeroklubu Polskiego podejmie działania zmierzające do stworzenia systemu 
stypendialnego lub innych form wspomagania szkolenia młodych, niezamożnych a uzdolnionych 
pilotów sportowych. W systemie tym rangę właściwą do nazwy powinny pełnić Szkoły Aeroklubu 
Polskiego. 

System zostanie wprowadzony w sezonie 
lotniczym 2004r. w miarę posiadanych środków 
finansowych. 

4. Zarząd Aeroklubu Polskiego podejmie działania zmierzające do organizacji III Światowych 
Igrzysk Lotniczych. 

Zarząd zrealizował postulat. 

5. Zarząd Aeroklubu Polskiego podejmie starania o wyłączenie spadochronów z krajowego 

Rejestru Statków Powietrznych. 
Według nowego prawa lotniczego w aktualnym 
stanie brak takiej możliwości, chociaż czynione 
są starania o wyłączenie. 

 


