UCHWAŁY oraz WNIOSKI
przyjęte przez XXII NADZWYCZAJNY ZJAZD KRAJOWY AEROKLUBU POLSKIEGO
w dniu 2-3 kwietnia 2005r. w Lesznie
I. UCHWAŁY.
Lp.
1.

Treść uchwały

Stan realizacji (na 26.03.2006)

Termin realizacji

1. Zarząd
1.1 XXII NZKAP postanowił odwołać w trybie tajnym i en block
dotychczasowe władze: Prezesa, Zarząd AP, Komisję Rewizyjną
AP i Sąd Koleżeński AP i powołać nowe władze na następne 4
lata.

zrealizowano

2/3.04.2005r.

Zrealizowano.
Zmiany do Statutu Aeroklubu Polskiego zostały
zatwierdzone przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy Sąd Gospodarczy Krajowy Rejestr
Sądowy.

22.08.2005r.

1.2 Na podstawie § 18 ust. 1 pkt.2 Statutu AP XXII NZKAP ustala
liczebność nowo wybranego Zarządu AP na 15 osób.

2.

3.

2. Zmiany Statutu
2.1 Zmiana § 5 ust.2 pkt.9 Statutu AP w ten sposób, iż w całości
otrzymuje on brzmienie: „ prowadzenie działalności gospodarczej
służącej pozyskiwaniu środków na realizację statutowych zadań,
w szczególności świadczenie usług lotniczych oraz prowadzenie
działalności rolniczej”.
2.2 Zmiana § 27 ust.1 zdanie drugie Statutu AP w ten sposób, iż w
całości otrzymuje ono brzmienie: „Aerokluby regionalne mogą
prowadzić działalność gospodarczą oraz działalność rolniczą w
celu pozyskiwania środków na działalność statutową”.
2.3 Zmiana § 5 ust.1 pkt.9 Statutu AP w ten sposób, iż w całości
otrzymuje on brzmienie: „Działanie na rzecz gospodarki i kultury
narodowej, bezpieczeństwa i obronności kraju, wspieranie
rozwoju lokalnego, regionalnego i współpracy międzynarodowej,
zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz
zagrożeniom cywilizacyjnym”.
3. Programowe
3.1 XXII NZKAP wyraża wolę rozpoczęcia prac przygotowawczych do
przekształcenia struktury Aeroklubu Polskiego w związek
stowarzyszeń.
3.2 XXII NZKAP zobowiązuje Zarząd AP do powołania w terminie do
30 kwietnia 2005r. Komisji ds. zmiany statutu i przekształcenia
AP w związek stowarzyszeń, której obowiązkiem będzie:
- opracowanie koncepcji przekształcenia AP w związek
stowarzyszeń,
- przedstawienie analizy skutków prawnych, ekonomicznych oraz

Uchwałą Nr 1/1/XVI/2005 z dnia 12 kwietnia 2005r.
Zarząd Aeroklubu Polskiego powołał zespół do
opracowania
programu
i
podjęcia
działań
zmierzających
do
przekształcenia
Aeroklubu
Polskiego w związek stowarzyszeń.

12.04.2005r.

organizacyjnych opracowanych koncepcji,
- przedstawienie harmonogramu przekształcenia,
- przygotowanie projektów koniecznych do przekształcenia AP w
związek stowarzyszeń.
3.3 XXII NZKAP zobowiązuje Zarząd AP do przedstawienia
aeroklubom regionalnym w terminie do 30 września 2005r.
wyników prac Komisji ds. zmiany statutu i przekształcenia AP w
związek stowarzyszeń, jak również ich opublikowania na stronie
internetowej AP, w celu ich konsultacji z członkami AP i
umożliwienia aeroklubom regionalnym przesłania uwag do
Zarządu AP do dnia 15 listopada 2005r.
3.4 XXII NZKAP zobowiązuje Zarząd AP do przedstawienia
aeroklubom regionalnym w terminie do 15 grudnia 2005r.
wyników pracy Komisji ds. zmiany statutu i przekształcenia AP w
związek
stowarzyszeń,
uwzględniających
wyniki
przeprowadzonej konsultacji, jak również ich opublikowanie na
stronie internetowej AP.
3.5 XXII NKZAP zobowiązuje Zarząd AP do zwołania NZKAP z
terminem obrad do dnia 31 stycznia 2006r., którego celem
będzie podjęcie uchwał zmierzających do zmian statutu i
przekształcenie AP w związek stowarzyszeń.

XXII NZKAP zobowiązuje Zarząd AP do kontynuacji i
doprowadzenia do jak najszybszego sfinalizowania starań o
upoważnienie Aeroklubu Polskiego do wykonywania czynności
nadzoru i kontroli na podstawie z art.22 ust.3 ustawy Prawo
Lotnicze w odniesieniu do statków powietrznych wymienionych w
art.33 ust.2 tej ustawy.
3.7 Zjazd zobowiązuje Zarząd AP do podjęcia działań celem
umożliwienia działalności lotniczej lotnictwa ultralekkiego w
okresie przejściowym do chwili wydania regulacji prawnych.
3.8 XXII NZKAP zobowiązuje Zarząd AP do powołania

Wyniki prac Komisji zostały opublikowane na stronie
internetowej AP w formie Komunikatu nr 1 w dniu
1.10.2005 i rozesłane przez Biuro ZAP do
aeroklubów regionalnych.
Konsultacje są w toku. W tym celu zwołano również
na dzień 27.11.2005 roku spotkanie z Dyrektorami i
Prezesami aeroklubów regionalnych w Warszawie.
W toku przeprowadzonych konsultacji nie wniesiono
uwag do koncepcji opracowanej i przedstawionej
przez Komisję w Komunikacie nr 1. W związku z tym
projekt ten pozostał zachowany bez zmian i był
nadal dostępny na stronie internetowej AP.
W związku z przypadającym na koniec pierwszego
kwartał 2006 roku terminem zwołania Zjazdu
Krajowego Aeroklubu Polskiego zwyczajnego –
sprawozdawczego zgodnie z § 13 ust.3 Statutu
Aeroklubu Polskiego, a co za tym idzie, brakiem
celowości zwoływania dwóch zjazdów w zbliżonym
terminie, biorąc pod uwagę względy ekonomiczne i
organizacyjne - Zarząd Aeroklubu Polskiego
postanowił cele postawione przed Nadzwyczajnym
Zjazdem Krajowym połączyć z zadaniami Zjazdu
Krajowego
sprawozdawczego.
Uchwałą
Nr
81/17/XVI/2005 z dnia 21 grudnia 2005r. został
zwołany XXIII Zjazd Krajowy AP w dniu 25 marca
2006r.

3.6

Uchwałą Nr 4/1/XVI/2005 z dnia 12.04.2005r. Zarząd

01.10.2005 r.

27.11.2005r.

25.03.2006r.

odpowiedniego zespołu w terminie do 30.04.2005r.

Aeroklubu Polskiego powołał zespół w celu
opracowania szczegółowego programu i podjęcia
działań zmierzających do objęcia nadzoru nad
lotnictwem ultralekkim i innymi formami działalności
lotniczej przez Aeroklub Polski.

3.9 Zjazd zdecydował o przekazaniu wniosków, które wpłynęły do
Komisji Uchwał i Wniosków do rozpatrzenia przez przyszły
Zarząd AP.

II. WNIOSKI.
Lp.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Treść wniosku
Niżej podpisani wnioskują by przewodniczący i cały skład komisji specjalnościowych przy Aeroklubie Polskim był wybierany przez przedstawicieli sekcji
specjalnościowych Aeroklubów Regionalnych 17 podpisów.
§ 27 ust.1 Statutu AP otrzymuje brzmienie:
Aerokluby regionalne działają w formie terenowych jednostek organizacyjnych AP posiadających osobowość prawną lub w formie stowarzyszeń będących członkami
wspierającymi AP. Aerokluby regionalne realizują cele statutowe AP na terenie całego kraju jak i za granicą. Aerokluby regionalne mogą w szczególności prowadzić
działalność gospodarczą w celu pozyskiwania środków na działalność statutową. (Leszek Ligęza)
Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie przekazywania aeroklubom regionalnym zajmowanych i użytkowanych ruchomości i nieruchomości. (Antoni Kufel)
Opracować w AP systemowe rozwiązania opiekuńczo-doradcze nad niepełnosprawnymi „wygenerowanymi” przez lotnictwo. (Jan Milanowski)
Zjazd AP zobowiązuje aerokluby regionalne do udziału w pracach nad Regionalnymi Programami Operacyjnymi opracowanymi przez Samorządy Województw w
2005r. i zadbania o umieszczenie w nich infrastruktury lotniskowej. (Władysław Kubiak)
Zobowiązać nowo wybrany Zarząd AP do pozytywnego rozwiązania i zakończenia problemów Aeroklubów: Tatrzańskiego i Nowotarskiego.
Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Poznańskiego domaga się od Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego szczegółowego sprawozdania finansowego z
działalności Zarządu Aeroklubu Polskiego i rozesłanie go do Aeroklubów Regionalnych oraz szczegółowego kontrolowania wydatków bieżących Aeroklubu Polskiego.
Wnioskuję aby AP jako organizacja lotnicza wystąpił do ULC o objęcie nadzoru nad mechanikami poświadczeń obsługi spadochronu. (Donat Dubiel)
Wnioskuję o powołanie kolegium instruktorskiego do redagowania i opiniowania programów szkoleniowych obowiązujących w AP. (Leszek Wlazło)
Zobowiązać Zarząd AP do powołania zespołu do nowelizacji Prawa Lotniczego. Zadaniem Zespołu powinno być opracowanie projektu nowelizacji Ustawy Prawo
Lotnicze z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń, potrzeb oraz rzeczywistych uwarunkowań wynikających z jurysdykcji Unii Europejskiej. Zespół z udziałem
przedstawicieli właściwych władz państwowych winien skierować opracowany projekt nowelizacji za pomocą obowiązujących procedur, do odpowiednich organów
Sejmu następnej kadencji najpóźniej w pierwszym kwartale przyszłego roku.
Zobowiązać Zarząd AP do kontynuacji i doprowadzenia do jak najszybszego sfinalizowania starań o upoważnienie AP do wykonywania czynności nadzoru i kontroli
na podstawie art.11 ust.3 Ustawy Prawo Lotnicze, w odniesieniu do statków powietrznych wymienionych w art.33 ust.2 tej Ustawy. (Jacek Kibiński)
Zobowiązać Zarząd AP do opracowania ramowych dokumentów i instrukcji, np. operacyjna, ochrony itp.; uzgodnionych z ULC, Policję do stosowania w aeroklubach
regionalnych . (Stanisław Szpera)
Zobowiązać Zarząd AP do publikacji uchwał na stronie internetowej AP. (Robert Zamelczyk)
Aeroklub Polski potrzebuje radykalnych zmian swoich struktur w kierunku federacji stowarzyszeń lub klubów, z dobrowolnym odpowiedzialnym członkostwem i
możliwością rezygnacji z niego, zapewniającej im przede wszystkim skuteczną osłonę prawną. (Adam Romanowski)

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ogłosić konkurs na opracowanie projektu struktury i organizacji lotnictwa amatorskiego – w ograniczonym okresie czasu, na przykład 3 – 6 miesięcy. (Adam
Romanowski)
W projekcie restrukturyzacji AP należy rozpatrzyć możliwości połączenia:
- CSS Leszno z Aeroklubem Leszczyńskim
- GSS ŻAR z Aeroklubem Bielsko-Bialskim (Mariusz Poźniak, Tomasz Kawa)
Brak odpowiednich podręczników bardzo utrudnia proces szkolenia pilotów oraz doskonalenia ich umiejętności. Wnioskuję o podjęcie stosownych działań dla
zapełnienia tej luki. (Tomasz Kawa)
Pan Bernard Koszewski obchodzi swoje 80-te urodziny a już ponad pół wieku służy Aeroklubowi i ludziom lotnictwa. Należy to jakoś uznać i uczcić. Ma On też
gigantyczny zbiór fotografii dokumentujących historię lotnictwa w Polsce, który nie może trafić do pudeł. Apeluję więc do AP lub kolegów, którzy są w stanie pomóc w
wydaniu albumu z najcenniejszymi zdjęciami dokumentującymi historię Polskiego lotnictwa. (Tomasz Kawa)
Proponuję aby AP wystąpił o uhonorowanie medalem Pelagii Majewskiej, Pani Maksymilianny Czmiel-Paszyc w bieżącym roku. (Mariusz Pożniak)
Powołać w Zarządzie AP grupę do spraw tworzenia lobby wśród polityków, żeby tworzenie przepisów lotniczych już nigdy nie odbywało się bez naszego udziału.
(Michał Puzyński)
Wnioskuję podjęcie działań przez nowo wybrany Zarząd AP i Komisję Rewizyjną AP mających na celu ocenę działalności odwołanego Prezesa pod względem
zasadności działań merytorycznych i finansowych oraz zachowania i postawy jako członka naszego Stowarzyszenia. (Stanisław Całka)

