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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

. 
z dnia 5 listopdda 1963 r. 

w sprawie ustalenia ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej utyteclllośd 

"Aeroklub Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej". 

Na pod.stawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
5 października 196J r. w sprawie uzna nia "Aeroklubu Pol
skiej Rzeczypospolitej Ludowej" za stowarzyszenie wyższej 

użyteczności (Dz. U. Nr 44, poz. 249) zarz.ądza się, co na
Itępuje: 

§ 1. Ustala się i ogłas za slatut stowan:ygze nia wyższej 

użyteczności "Aemk lub Po lskie j Rzeczy pospolite j Llldow -:l j", 
stanowiący załącznik: do za-rząd :(.en ia . 

§ 2. l.arządzen le wchodzi w życie z dniem ogłoszenia .. 

Minister Spraw Wewnętrznych: W. vVicha 

Załącznik do urząd zeni a Mini~t:ra. 
Spraw Wewnętrznych z dnia S li
slopada 1963 r. (poz. 406) . 

STATUT STOWARZYSZENIA WYŻ.sZEJ U2y'TECZNOŚCI "AEROKLUB POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ" 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne. 

§ 1. Aeroklub Polski e j Rzeczypospolite j Ludowej jest 
' organizacją kierującą c ałok. ształl.em spraw lotnictwa sporto
wego w Polsce, powołaną do pr.owadzenia w tej dziedlinie 
s zkolenia , do kwalilikow3nia i zatwierdzania osiągnięć spor. 
towych oraz do reprezentowania polsk.iego sportu lotnicze
go w kraju i za granic ą. , 

§ 2. Aeroklub ' Polskiej Rzeczypospolitej Lud owej , w 
skrócie "Aerok lub PRL", jest stowarzyszeniem wyższej ui.y 
teczności i posiada osobow ość prawną . 

§ 3. 1. Terenem dzialfllności Aeroklubu PRL jest obszar 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

2. Siedzibą władz naczelnych Aeroklu bu PRL jest m. st. 
W 'arszawa. 

3. Organami. terenowymi Aeroklubu PRL są ae rok luby 
regionalne. 

§ 4. Aeroklub PRL pos iada ęmblemat, flagę i proporzec 
oraz używa pieczęci, ubiorów i od znak wed ług wzorów za
twierdzonych przez , właściwe organy administracji państwo
wej. 

R o z d z i a ł 2. 

Za,dania l środki działania. 

§ 5. 1. Zadaniem A erok lubu PRL jest: 

l) wychowywanie swoich członków w duch u patr iotyzmu 
na pełnowartościowych obywateli . Polski Ludowe j w 
oparciu o programo we ' założenia budowy socjalizmu; 

2) ki erowanie całokształtem spraw lotnictwa sportowego; 
3) rozpowszechnianie wiedzy i umiejętnośc i lotniczych 

wśród społeczeńs twa; 

4) prowadzenie i rozwijanie lotniczej działalności wyszko
leniowej i sportowej w celt) przysposobienia ludności, 
a zwłaszcza · młodzieży, do wykonywania zadań sporecz
nie użytecznych; 

, 5) reprel.entowanie lotnic twa sportowego w kraju i za
granicą. 

2. Zadania określone w ust. 1 Aeroklub PRL re3lizuje 
w .szczególności przez : 

1) koordynow anie działalności jednosle k. organizacyjnych 
Aeroklubu PRL, 

2) prowadzenie szkolenia i doskona'lenia w zakresie umie
jętności lotnic'l:ych; 

3) . organizowanie mistrzo stw, .zawodów, poka zów,; wysl-aw 
i innych impre'z lotniczych; 

4) ·zatwierdzanie rekordów lotnlczych; 
5) popieranie wynalazczości- i wsze lk.iego rodzaju twór

czości w d /jed zinie lotn ictw a sportowego; 
6) współd ziałani e z organi7.a c jami społecznymi, a w szcze

gólności z . or iJanizacjumi m łodzieżowymi d ziałającymi 
na terenie Polskiej Rzec zypospolitej Ludowej; 

7) ut rzymyw anie stosunków z zagranicznyml stowarzysze
niami o pokrewnych celach; 

8) przedsiębranie innych niezbędnych środk.ów dla reilli
za cji celów A eroklubu PRL. 

R o z d z ia ł 3. 

Czł!)okowie, ich prawa obowiązki. 

§ 6. 1. Członkami Ae roklubu PRL mogą być osoby. 
prawne i fizyczne. 

. 2. Członkowie A e rok!vbu PRL d zie lą się na: 
1) członków zwyczajnyc h; 
2) członków stowarzy szony ch; 
3) -czlonków honorowych; 
4) członków popierających . 

3. Człon kami zwyczajnymi mogą być pełnoletni p iloci, 
skoczkowie spadochronowi, modelarze wyczynowi oraz dr.ia
ła cze lotnictwa zrzeszeni w ~ aeroklubach regionalnych i w 
Klubie Seniorów Lotniclwa~ 

4. Członkam i stowarzyszonymi są członko'wie kół lo tni
c zych . 

5. Czl8 n ka :ni honorowymi . mo~ą być osoby szczególn ie 
zasłużone dla rozwo ju sportu lotniczego. Godność ' członka 
h onorowego nadaje Zarząd Główny Aeroklubu PRL. 

6. Członkami popierającymi mogą być osoby prawne 
i fi zyczne, które zgłoszą swoje przystąpienie do Aeroklubu 
PRL' i opłacą ustaloną składkę. 

§ 7. 1. Członk;wie 1.wycza jni są przyjmowani prz~z la~ · 
rządy aeroklubów regionalnych. Deklaracja osoby ubie ga~ 
jącej się o członkostwo zwyczajne powinn a byćpodpisa!la 
przez d wóch c.złonków .zwycza jnych . 

2. Członkowie stowarzyszeni są przyjmowani przez za
rządy kół lotniczych. na. podstawie przedstawiónej dekla
rac ji. 
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, § 8. L Przynależność do ·;AeroklubuPRL ,usta ję -w razie: 
1) śmierci- członka ; 

2) dobrowolnego wystąpienia ,z obowiązkiem wywiązania 

się z .wszelkich zobowiązań mate(ialnych wobec stowa
rzyszenia; 

3) skreślenia z, listy członków przez zarząd ąeroklubu re
, gionalnego lub koła lotn iczego' z powodu zalegania 

7, o płatą skladek , członkowskich za okres 6 miesię{:y; 
4) wykluclenia przez zarząd aeroklubu regionalnego lub 

koła lotniczego z powodu: 
aj ska zania prawomocnym wyrokiem sądowym ' na karę 

dodatkową utraty praw publicznych i oby walelski<;:h 
praw honorowych, 

h} nieprzeslrze ;)ania przez członka postanowiell statutu, 
uchwał, regulaminów i zarządzeń władz Aeroklubu 
PRL, 

e) orzeczenia Sądu Honorowego (koleżel1skiego). 

2. Od uchwały w sprawie wykluczenia przysługuje 
członkowi prawo odwolania się do władz wyższych stowa
rzyszenia aż do Kraj-owego Zjazdu włącznie. 

§ 9. 1. Członkowie stowarzyszenia są obowiązani: 

1) reali zować cele i zadania Aeroklubu PRL; 
2) prowadzić i rozwijać sp c łeczńą d ziałalność lotniczą w 

ramach posiadanych umiejętności i uprawn,ieil oraz stale _ 
podwyższać swoje kwalifikacje w tym zakresie; 

3) opłacać regularnie składkę członkowską (nie dotyczy 
to członków honorowych). 

2. Członkowie Aeroklubu PRL mają prawo: 
1) wybierać i być wybierani do władz Aeroklubu PRL na 

zasadach określonych w dalszych przepisach; 
2) uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach 

lotniczych oraz korzystać z wszelkiej pomocy i urzą

dzeń stowarzyszenia na zasadach określonych przez 
Zarząd Główny; 

3) nosić odznaki Aeroklubu PRL. 

R o z d z i li ł 4. 

Naczelne wład.ze Aeroklubu PRL. 

§ 10. Naczelnymi władzami Aeroklubu PRL są: ' 

1) Krajowy Zjazd; 
2) Zarząd Główny; 
3) Główna Komisja Rewizyjna; 
4) Sąd Honorov.ry. 

' A. Krajowy Ziazd. 

§ 11. , 1. Krajowy Zjazd jest najwyższą władzą Aero~ 
klubu PRL. 

2. Krajowy Zjazd może hyć zwyczajny i nadzwyczajny. 
3. Krajowy Zjazd zwyczajny odbywa się raz na dwa 

lata. 

4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd odbywa się na wnio-
sek: 

1) Zarządu Głównego; 
2) Głównej Komisji Rewizyjnej; 
3) co najmniej połowy ogólnej liczby zarządów aeroklubów 

regionalny'ch. 

5. Krajowy Zjazd jest zwoływan», przez Zarząd Głów
ny za pomocą 09łoszenia, zawierającego termin, miejsce i po
rządek obrad, oraz przez pisemne zawiadomienie aeroklubów 
regionalnych co najmniej na 4 tygodnie przed terminem 
Krajowego Zjazdu. 

6. W przypadkach przewidzianych w ust. 4 pkt 2 i 3 
nadzwyczajny Krajowy Zjazd powinie n się odbyć najpóź

nie j w terminie G-tygodniowym od dnia złożenia wnios~(,u. 

§ 12. 1. W Krajowym Zje7dzie biorą udział: ' ' . 
1) z głosem decydującym - delegaci wybrani na walnych -

zgromadzeniach aeroklubów regionalnych w głosowaniu 
tajnymi każdy aeroklub regionalny wybiera trzech de
legatów i posiada na Zjeździe jeden glos; 

, 2) z głosem doradczym - członkowie honorowi, członkowie , 
Zarządu Głównego, GłćJ\vnej Komisji Rewizyjnej i Sądu 
Honorowego. 

2. Krajowy Zjazd jest prawomocny przy obecności co 
najmniej 2/3 delegatów aeroklubów regionalnych. Uchwały , 

jego zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem 

uchwały w sprawie wnio'sku o rozwiązanie Aeroklubu PRL, 
która zapada większością 2/3 głosów. 

§ 13. 1. Krajowy Zjazd jest uprawniony do decydowa
fila we wszystkich sprawach, które należą do zakresu dzia~ ~ 
lalności Aeroklubu PRL. 

2. Do 'zadań Krajowego Zjazdu należy w szczególności: 
1) ustalanie wytycznych działalności stowarzyszenia oraz 

zamierzeń gwaranlujących realizację zadali Aeroklu
bu PRL; 

2) wybór prezesa honorowego Aeroklubu PRL; 
3) wybór prezesa Aeroklubu PRL i członków Zarządu Głów

nego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Honoro
wego; 

4} rozpatrywanie sprawozdań z działalności stowarzyszenia, 
przedstawionych przez Zarząd Główny; 

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i, wniosków ' 
Głównej Komisji Rewizyjnej; 

6) uchwalanie projektu zmian statutu; 
7) uchwalanie najniższej wysokości składek członkowskich, 

obowiązując ych w aeroklubach regionalnych; 
8) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych co .najmniej ,' na 

14 dni przed terminem Zjazdu przez aerokluby regional
ne bądź przez Zarząd Główny; 

9) powzięcie uchwały w sprawie wniosku o rozwiązanie 

Aeroklubu PRL. 

§ 14. 1. Wybór władz naczelnych Aer-oklubu , PRL na- , 
stępuje na okres' 2 lat. 

2. Wyborów dokonuje- się w głosowaniu tajnym zW'f
kłą większ'ością głosów. 

3. Pracownicy Aeroklubu PRL nie mogą być wybiez;anl 
do Głównej Komisji Rewizyjnej Do innych władz Ąeroklu'
bu PRL r:1.ogą być wybierani spośród pracowników Aeroklu~ 
bu PRL tylko pracownicy biura Zarządu Głównego kierują
cy vvyszkolep.iem, służbą techniczną, propa'gandą i sportem. 

4. W raz,ie ustąpienia członka z władZ 'naczelnych Aer'o
klubu PRL wladze te mogą dokooptować do swego gr'ona no
wego członka. Liczba dokooptowanych qłonków nie może 
przekraczać 1/4 liczby członków tych władz ustalonej sta
tutem. 

B. Zarząd Główny. 

§ 15. W skład Zarządu Głównego wchodzą: 

1) pre:les Aeroklubu PRL oraz 17 członków Zarządu. wy
brani przez Krajowy Z'azd; 

2) sek retarz genera lny, powoływany przez Zarząd Główny 
w uzgodnieniu z władzą nadzorczą; 

31 deleyat Ministra Obrony Narodowej; 
4) delegat Minislra Komunikacji. 

§ 16. 1. Zarząd Glówny wybiera spośród siebie dwóch 
wiceprezesów, skarbnika i jego zastępcę. 

2. Zarząd Główny poweluje prezesa lub jednego ' z wi
ceprezesów jako urzędującego do kierowania bieżącą pracą 
Aeroklubu PRL. Kandydatura urzędując:ego prezes,a lub wi
ceprezesa wymaga uzgodnienia z władzą nadzorczą. 
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, . 3. · Pr·ezydium Zanądu Gównegostanowią: 
l) pr.eze5 Aeroklubu PRL; 

·2) 2 · wiceprezesów; 
3) sekretarz generalny; 
4) skarbnik lub jego zastf;pca; 
5) delegat Ministra Obrony Narodowej; 
6) delegat Ministra Komunikacji. 

4. Posiedzenia Zarządu Głównego 'odbywają się w miarę 
potrzeby, jednak nie rzadzie j n i ż czte ry rdzy w roku. Po
siedzenia Prezydium Zar ządlI . Głownego odbywają si ę w mia
rę potrzeby, jednak nie rzadzie j niż raz na miesiąc. 

5. Do ważności uchwał Zarządu niezbędna jest obec
noś'ć 10 członków Zarządu. 00 ważności uch wał Prezydium 

. niezbędna jest obecność pr zynajmniej 4 członków Pre~ydium. 

Uchwały Zarżądu Głównego i Prezydium zapadają zwykłą 

. większością głosów. W razie równości głosów decyduje glos 
przewodniczącego. 

6. Zarząd Główny składa ze swych czynności .sprawoz
danie Krajowemu Zjazdowi. 

§ 17. 1. Zarząd Główny jest naczelną władzą wykonaw-
czą Aeroklubu PRL. Do jego zadań należy w szczególności: 

1) realizacja uchwał Krajowego Zjazdu; 
2) kierowanie działalnością Aeroklubu PRL; 
3) ustalanie rocznych planów działalności Aeroklubu PRL; 

. 4) zatwierdzanie preliminarza budżetowego i bilansu rocz
nego Aeroklubu PRL; 

5) organizowanie i rozwiązywanie aeroklubów regi-onal
nych, lotniczych szkół, ośrodków, warsztatów i innych 

. placówek podległych Aerokiubowi PRL; 
6) pow6ływanie i rozwiąz.ywanie komisji poszczególnych 

specja Iności oraz Kolegiów sędziowskich; 

7) zatwierdzanie regulaminóW': Klubu Seniorów Lotnictwa. 
filii . aero.klubów regionalnych, komisji poszczególnych 

. specjalności, . odznaczeJl honorowych i innych niezb~d
nych do pracy stowarzyszenia; 

8). nadawanie godności członka honorowego i przyjmowa
nie członków popierająrych; 

9) zwoływanie kriijowych zjazdów: 
.10) decydowanie w sprawach współpracy z zagranicą; 
·11) nąbywanie i zbywanie majątku Aeroklubu PRL; 
12} kierowanie i nadzorowanie działalnośd aeroklubów re

aionalnvch; 
13) ;awies'l~nie . uchwał walnych zgromadzeń i uchylanie 

uchwał zarządów aeroklubów regionalnych, o ile są one 
spr~eczne ze statutem Aeroklubu PRL lub uchwałami Za
rządu Głównego; 

. 14) rozwiązywanie lub zawieszanie władz aeroklubów re
. gionalnych w razie naruszenia postanowiel1 statutu; 

·15) mianowari,ie pełnomocników do prowadzenia spraw roz
wiązanych lub zawieszanych władz aeroklubów regio
nalnych do czasu wybrania nowych wladz; 

16) przydzielanie jednostkom organizacyjnym Aeroklubu 
PRL dotacji, wyposażenia w inwestycje stałe i sprzęt 

lotniczy, sprzęt pomocniczy i inne środki działania: 

.11) ustalanie terytorialnego zasięgu działania aeroklubów 
regionalnych i innych jednostek orgallizacyjnych Aero-
klubu PRL. . 

2. Od decyzji Zarządu Głównego przysługuje zarządom 
'Aeroklubów regionalnych prawo odwołania się do Krajowe
g·o Zjazdu Aeroklubu PRL. 

§ 18. Do zadań Prezydium Zarządu Głównego należy: 
1) zatwierdzanie okresowych planów działalno ści Aeroklu

bu PRL; 
2) przyjmowanie przedstawianych przez urzędującego pre

zesa (wiceprezesa) sprawozdań z realizacji zadr'.!'! A ero
klubu PRL; 

3) zatwierdzanie kWdrlalllych planów finansowych spra-
wozdań z realizacji budżetu; 

4) zatwierdzan ie planów W' zakresie postę'pu technicznego 
w lotnictwie sportowym; 

5) zatwierdzanie składu kadry narodowej oraf narodowych 
repre'Żenlacji sportowych we wszystkich dyscyplinach 
sportu lotniczego; 

6) zatwierdzanie planów wyjazdów zagranicznych oraz 
składów ekip i deleyacj i; 

7) zatwierdzanie zmian personaln ych dotyczących pracow
ników zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach 
w Aeroklubie PRL. 
§ 19. 1. Urzędujący prezes (wiceprezes) Zarządu Głów

neqo kieruje bieżącą pracą stowarzyszenia na podstawie 
statutu Aeroklubu PRL, u ~.:hwał Krajowego Zjazdu, Zarządu 

: Głównego, Prezydium i wylycznych władzy nadzorczej oraz 
reprezentuje Aeroklub PRL na zewnątrz. 

2. Do zadai'! . urzędującego preżesa (wiceprezesa) należy 
w szczególności: 

1) na~lzorowanie 'pracy jednostek organizacyjnych Aero
klubu PRL; 

2) prhyjmowanie i zwalnianie personelu zatrudnionego w 
biurze Zarządu Głównego, personelu kierowniczego w 
szkołach lotniczych, warsztatach i ośrodkach oraz w 
uzgodnieniu z zarządami aeroklubów regi·onalnych 
personelu kie rowniczego i instruktorskiego tych aero
klubów: 

3) p~owadzenie gospodarki finansowej i materiałowej w ra
mach zatwierdzonego preliminar.za budżetowego; 

4) przedsta wianie planów pracy stowarzysz,enia i spra woz
dań z ich wykonania Zarządowi Głównemu. 
3. Umowy, zobowigzania, pełnomocnictwa i inne akty 

prawne podpisuje w imieniu Zarządu Głównego prezes i se
kretarz generalny lub skarbnik. Dokumenty finansowe pod
pisuje prezes, sekretarz generalny lub skarbnik oraz głów
ny księgowy. 

4. Sekretarz generalny jesl' zastępcą urzędującego pre
zesa (wiceprezesa) i koordynuje pracę całego biura Zarzą

du Głównego Aeroklubu PRL. 

C. Główna Komisja Rewizyjna. 

§ 20. 1. Główna Komisja Rewizyjna Aeroklubu PRL 
składa się z przewodniczącego i czterech członków wybie
ranych przez Krajowy Zjazd Aeroklubu PRL. 

2. Główna Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt 

gospodarki Aeroklubu PRL. badając jej celowość i legal-
ność . 

3. Do ważności uchwał Komisji niezbędna jest .obec- · 
ność trzech C1.lonków, w tym prr,ewodniczącego lub upoważ
nione-g'o przez nie'yo członka Komisji. 

4. Główna Komisja Rewizyjna informuje Zarząd GłÓw- . 
ny o rezultatach swej działalności oraz składa sprawozdanie 
na Krajowym Zjeździe. 

5. Zarząd Główny jest obowiązany zawiadamiać Główną 
Komisję Rew'izyjną o terminach swych pos ' edzeń. W "posie
dzeniach tych mogą brać udz iał z głosem doradczym człon-
kowie Głównej Komisji Rewizyjnej. . 

D. Sqd Honorowy. 

§ 21. 1. Sąd Honorowy Aerok.lubu PRL składa się z prze
wódniczącego i czterech czł·o·nków wybieranych < przez Kra
jowy Zjazd. 

2. Sąd Honorowy rozpoznaje sprawy przeka zane przez 
Zarząd Główny oraz odwcłania od c1 ecy zj i s ądó w ko leżeń
skich a eroklubów re9 ionalnych. Od decyzji Sądu Honoro-
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wegow· sprawach przekazanych przez · Zarząd Główny sIu
ty odwołanie do Krajowego Zjazdu. 

3. Szczegółowy zakres działania Sądu Honorowego oraz 
tryb postępowania przed nim ustala regulamin zatwierdzony 
pr-?ez Krajowy Zj<lld. 

R o i' d z i a I 5. 

Aerokluby reglouałłle. 

§ 2:2. 1. Aerokluby regionalne posiadaj4 nazwę zwią

zaną - z terenem d ziałalności lub tr Jdycją. 

2. Ae rokluby regionalne zarządzają i dysponują powie
rzonyin im majątk·; ·em sto warzyuenia. 

3. Aerokluby regionalne realizują zadania stowarzysze~ 

nill na obszarze . swej działalI , ości, a w . szczególności: 

1) · rozwijają sport lotniczy we wszystkich -jego dziedzinach, 
prowadzą .- szkoJ enielo t nicze i treningi zg.>dniez wytycz
nymi władz Aeroklubu PRL; 

2) propagują ideę lotnictwa i szerz ą ':"iedz~ o lotnictwie; 
3) kierują pracą kół lotniczych; 
4) współdziałają z innymi jednostkami organizacyjnymi 

-Aeroklubu PRL; 
5) współpracują z instytucjami lainteresowany mi dzialalno
k·ią lotniczą na danym . terenie, 

·6) wSl?ólpracują W · organizowćmiu mistrzostw lotniczych 
Polski bądź podobnych imprez międzynarodowych zgod
nie z wytyc znymi Zarządu Głównego Aeroklubu PRL; 

,7) biorą LHjzillłw zawodllch, mistrzostwach orllz innych im
pre :r.ach . sportowo.lotniczych; 

8) urząd zają pok.1I7y, wyc ieczki. zebrania naukowe i odczy
ty z dziedziny 10tnictwII oraz utrzymują czytelnie i bi
blioteki ; 

9) otaczają opieką personel lotniczy i sprzęt innych aero
klubów; 

10) organizują klubowe życ ie towarzyskie; 
11) prowadzą kronikę -klubową. 

4. Dla realizacji SWOIch zadań lI e!"okluby regionalne 
mogątworvyć na terenie swojego działania filie aeroklubu. 

5. Regulamin organizacji i działania filii ustanawia Za
rząc\ Glówn-y Aeroklubu PRL. 

§ 23. Władzami aeroklubu regionalnego są: 

1) walne zgromadzenie; 
2) zarząd; 

3) komisja rewizy jna; 
4) sąd kolei.eński. 

A. Walne zgromadzenie aeroklu.bu. regionalnego. 

§ 24. 1. Walne ' zgromadzeni" jest . najwyższą władzą 

aeroklubu regfonlllnego. 

2. Walne zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwy
czaj ne. 

3. W walnym zgromadzeniu biori\ udział członk.owis 

zwyci'ajni i członkowie honorowi. 

4. Walne zgromadzenie zwyczajne odbywa się raz w ro
ku , w ciąg u pie r wszego kwartału. 

5. Nadzwyczajne walne zgromadzenie odbywa się na 
wniosek: 

1) Zarządu Głównego Aeroklubu PRL; 
2) za rządu~ ae roklubu regionl'llnego; 
3) komisji rew izy jne j aeroklubu regionalnego ; 
4) co najmniej 1/3 ogólnej liczby czionków zwyczajnych 

na za <;adzie pi sem ne go wniosku, zgłoszon ego do zarzą

du aeroklubu reyionaIllego. , 

·0 

6. Walne zgromadzenie jest zwoływane przez zarząd za 
pomocą ogłoszenia zawierającego termin, miejsce .i porzą

dek obrad oraz przez pisemne zawiadomienie wszystkich 
członków zwyczajnych i honorowych co najmnie j na · 14 dni 
przed terminem walnego zgromadzenia. 

/" 

7. W przypadkach przewidzianych w ust. 5 pkt 3 l -ł 

nadzwyczajne walne zgromadl.enie powinno się odbyć naj
później w terminie4-tygodniowym od dnia złożenia wnio- . 
sku. . 

.: 8. Walne zgromadzenie jest prawomocne Jlrzy obecno~ 
ści co najmniej 2/3 członków zwyczajnych i honowwyclt, 
a uchwały jego zapadają lwykłą większością głosów. 

§ 25. Do zadań walneqo zgromadzenia należy: 

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawo-zdail z działalności 
aeroklubu regionalnego i bilansów przedstawion ych 
przez zarząd oraz sprawozdan i wniosków komisji re
wizy jlle j ; 

2) rozpatrywanie i. zatwierdzanie planów działalności aero
klubu regionalnego; 

3) wy bór delegatów na Krajowy Zjazd Aeroklubu PRL; 
4) wybór prezesa, członków zarządu, komisji r~ wizyjnej 

i sądu koleżeńskiego; 
5) ustanawian,ie składek i opłat członkowskich; 

6) rozpatryw anie innych spraw, prze kazanych · walnem'u 
zgromaC!lzeniu przez zarząd, oraz ·wniosków zgłoszonych 
przez członków; 

§ 26. 1. Wybór władz aeroklubu regionalnego nąst~

puje na okres 2 lat. 

2. Wyborów dokonuje się w nłosowaniu tajnym zwy-
kl.ą większośc ią głosów', ... . 

3. Do zarządu , sądu koleżenskiego i komisji rewizyjnej 
mogą być wybierani tylko c złonkowie zwyczajn i Aeroklu
bu PRL. 

4. Pracownicy Aero klubu PRL nie mogą· być' wybierani 
do komisji re wizy jnej ae roklubu regionalnego. Do innych 
wladz aeroklubu regionaln.eg o mogą' być wybierani · spośród , 
pracowników Aeroklubu PRL tylko pracownicy kierujący 

wyszkol eniem, służbą techniczną i propagandową. 

5. W ra7.ie ustąpienia . czlooka z władz aeroklubu regio
nalneg o wlad7:e te mogą d 0kooptować do ' swego grona no
wego cz/ol1ka. Liczba do k oo ptowanych n-'lonków · nie moż:e ' 
prze kraczać 1/4 liczby członków ty ch władz ustalonej sta
tutem. 

B. Zaaqd aeroklllbu regionalnego. 

ł 27. 1. W skład zarządu aeroklubu regionalnego weho- . 
dzą: 

l) prezes lIeroklubu regionalnego oraz 10-15 członków 

zarządu , wybrani przez walne z.gromadzenie ; 
2) uflędujący wiceprezes, PW"0ływany przez Zarząd Głów

ny w uzgodnieniu z zarządem ae roklubu regionalnego; . 
3} pr lewodniczący se kcji poszczególnych spec ja ln<lści w y

brani na zebraniach ty ch sekcj i; wybór ich następuje 
ka żdora zowo z upływem kadenc ji ZBf1.ądu lub na 1.,,
danie co najmniej poł'lwy c złonków sekcji; 

4) de leg at Wojsk Lotniczyc h, wyznaczonv przez władze 

tych wo jslc. 

2. Zarząd aeroklubu regionalńego wybiera spośród sił!· 
bie jednego wice prezesa, sekr<!tarza i jego zastępcę oca:r; 
skarbnika i jego zastępcę. 

3, Prezydium zarządu stanowią: 
1) prezes; 
2) 2 wiceprezesów; 
3) sek rt>tarz lub jego zastę pca; 

4) skarbnik lub jego zastępca; 
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~) delegat Wojsk Lotniczych, wyznaczony przez władze 

t yc h wojsk. 

4. Posiedzenia zarządu odbywają si~ w miart: potrzeby, 
jednak. nie rzad zie j niż raz na k wartał. P0sied-z€oia tHeą
dium odbywają się w miarę potrzi'by, jednak nie rzadziej 
niż raz w miesiącu. 

,5. ,Do ważności uchwal zarządu niezbędna jes t obe.c
ność większości członków zarządu, w tym prezesa lub wi
ceprezesa. Do ważności u chwał prezydium zarządu ' niezb(~d 

na jes t obecność co najmniej 4 członków prezydium, Uch",'a
ły zarządu i prezydium zapadaj ą ' zwykłą wlększ'ością gło
sów, W razie równości głosów decyduje głos przewodni
czącego . 

6. Zarząd składa ze swych czynnoś~i sprawozdanie na 
walnym zgromadze niu. 

§ 28. 1. Do zadań zarządu należy kierowaIlie dzialal
fI,ością aerokłubu regionalnego, a w s zczególności : 

, 1) realizacja uchwał walnego zgromadzenia; 
2) zatwierdzanie rocznych planów działalności aeroklubu 

regionalnego; 
J) zatw'terdzanie preliminarza budżetowego , i bilansu aero

, klubu region!llnego; 
4) powoływanie i rozwiązywanie komisji pomocnic zych 

i kolegiów. sędziowskich; 
5) nvoływanie walnych zgromadzeń aeroklubu regional

nego; 
6) kierowanie i nadzorowanie działalnośc i filii ae'roklubu 

regionalnego; 
7) organizowanie kół lotniczych i nadzo ro\vanie ich , dzia

łalności, a także za wieszanie i ograniczanie tej dzia
łalności; 

, 8) powoływanie sekcji poszczególnych specjalpości oraz 
sek.cji kół łotniczych, sk:łitda}ącej się ' z przewodniczą

cych tych kół; 
9) realizowahie innych zadań przekazywanych przez Za

rząd Główny Aeroklubu PRL. 

2. Zakres działalności fl'l'az wewnętrzną organizację sek
cJi ustala regulamin nadany przez Zarząd Głóv .. ny Aeroklu
bu PRL. 

§ 29. Do zadań prezydium należy: 
1) zatwierdzanie okresowych planów d ziałalności aeroklu

bu regionalnego; 
2) nadawanie kierunku dzi ałalności poszczególnym filiom 

i sekcjom; 
3) przyjmowanie sprawozdań z wykonania zadań sporto

wych i wyszkoleni-owych oraz podejmowanie uchw ał w 
celu zapewnienia wlaściwej ich realizacji;, . 

4) zatwierdzanie kwartalnych pla.nów , finansowych i spra
wozdań z realizacji budzetu; 

5) zatwierdzanie składów reprezentacji spor towych aero
klubu regionalneg'o. 
§ 30. 1. Urzędujący wiceprezes kieruje pracą aeroklubu 

regionalnego na podstawie statutu, uchwał walnego zgro
madzenia, zarządu, prezydium i wy tycznych zarządu głów

nego oraz reprezentuje aeroklub regionalny na zewnątrz. 

2. Do zadań urzędującego wiceprezesa należy w szcze
gólno ści: ' 

1) nadzorowanie pracy filii i kół lotniczych; 
2) przyjmowanie i zwa Inianie personelu aerok lub u regio

nalnego z wyjątkiem stanowisk zastrzeżonych dla Za-
rządu Głównego ; . 

3) prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej w ra
mach zatwierdzonego 'preliminarza budżetowego; 

4) przedstawianie planów pracy aeroklubu regionalnego 
i sprawozdati z ich wykonania zarządow i. 

3. Umowy, zobowiązania, pełnomocnictwa i inne akty 
prawne podpisuje w im1e,niu zariądu prezes lub wice'prezes 
i sekretarz lub skarbnik - w ramach upra w nie!'l przekaza-

nych przez Zarząd Główny. Dokumenly [j~anS{)we podpisują 
urzędujący wiceprezes i główny księgowy. 

C. Komisja rewizyjna aeroklubu regionalnego. 

§ 31. 1. Komisja rewizyjna aeroklubu regionalnego 
składa się z ' pn,ewodniczącego i czt~rech czlonków wybie
ranych przez walne zgromadzenie. 

2. Do kom is ji re wi7.yjnej . aeroklubu regionalnego moją 
odpowiednie Ziłslosowani.e przepisy ł 20. 

D. Sqd koleże/1 ski aeroklubu r eg ionaln ego. , 
§ 32. 1. Sąd koleżeński składa się z przewodnicząceqo 

czterech członkó~i. wybieranych pnez walne zgromadzenie. ' 

2. Sąd koleżeńs·ki rozpoznaje spra,wy dotyczące post~ 

powania członków 'aeroklubu godzącego w' dobre imię sto
warzyszenia oraz spory powstaje między członkami a ero
klubu region alnego, ił pozostające w związku z przynar,~ż

nością do stowarzy szenia. 

3. Szczegółowy zakres działania sądu ' koleżeńskiego oraz 
tryb postępowania pnred n im ustala regulamin zatwierdzony 
przez walne zgromadzenie aer oklubu regionalnego . 

R o z d z i a ł 6. 

Klub Seniprów Lotnictwa. 

§ 33. 1. KLub Seniorów Lotnictwa · zrzesza członk6w 

zwyczajnych i honofLlwych A erok lubu PRL spośród długo

letnich działaczy lotnictwa, zasłużonych szczególnie dla roz
woju sportu lotniczego. 

2. Klub Seniorów Lotnictwa realizuje zadania stowarz.y-
szt>nia, a w szczególności: "\ 

1) współdziała z innymi jednostkami organizacy jnymi Ae- . 
roklubu PRL w pracy wychowawnej i szkoleniowej; 

2) propaguje , idee lotnictwa . i tradycje l,otnkze; 
3} gromadzi materialy historyczne z dziedziny lotnictwa. 

3. Do organizacj i Klubu Seniorów Lotnictwa stosuje się 
odpowiednio przepisy doty czące , aeroklubów regionalnych. 

Rozdział 7. 

Koł .. , lotnicze. 

§ 34. 1. Kola lotnicze są najniższą komórką organiza
cyjną A eroklubu PRL. 

2. Koła lotnicze zrzeszają sympatyków sportu lotnic ze
go, którzy są członkami s towarzyszonymi Aerokl ubu PRL. 

3 . . Kola lotnicze krze ,wią wiedzę o lotnictw ie, spełniają 

zadania propagandowe i wychowawcze. 

§ 35. \Varunkiem zalożenia koła "lotniczego jest: 
1) złożenie deklaracji przez co najmniej 10 osób; 
2) wyrażenie zgody na powstanie. kota lotniczego przez 

kierownika szkoły lub instytuc ji, na której terenie ma 
pówslać koł.o. 

§ 36. 1. Kola lotnic ze mogą za zgodą ae roklubu ' regio
nalne go posiadać obraną przez siebie nazwę i proporzec. 

') Wysokość składki członkowskiej jes t ustalana na 
ogólnym zebraniu kola. 

§ 37. 1. Władzą koła lotniczego jest zarząd składający 
się z: 

1) przewodniczącego; 
2) sekretarza; 
3) skarbnika. 

Zależnie od ·· liczebn ości kola sKlad zarządu może być po
więkSzony do 7 osób-. 

2, Przewodniczący , sekretarz i skarbnik są \vybi-erani 
na ogólnym zebraniu kola na okres jednego roku. 
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3. PosŁanowie'nia ust. 1 i 2 nie mają zast{)sowania do 
kół lotniczych drużyn harcerskich, które działają zgodnie 
ze statutem Związku Harcerstwa Polskiego. ' 

4. Zarząd ke; :J.l zbiera się na posiedzenia w miarę po
trzeby; jednak ni e rzad ziej niż raz na 2 miesiące, 

5. Zarząd kola składa sprawozdanie ze swej działalno

ści na ogólnym zebraniu koła. 

§ 38. 1. Prze wodn iczący kół lotniczych dane'go aero
klubu regionalnego tworzą sekcj~ kół. lotniczych w aeroklu

" bie regionalnym. 
2. Członkowie · se.kcji (przewodniczący kół lotniczych) 

wybierają na zebraniu ogólnym przewodniczącego sekcji kół 
lo tniczych. 

3. Przewodniczący sekcji kół lotniczych wchodzi \II skład 

zarządu aeroklubu reg ionalnego . 
§ 39. 1. Dzia laln.ość . finansową koła prowadzą zgodnie 

,z zasadami ustaionymi przez Zarząd Główny A erokl ubu PRL. 
50°;. wpływów (ze składek c7.łonkowskith, z dochodów 

.7: imprez, ' z dora'Ż.nego opod-aŁkowania się członków) koła 

odprowadzają do aeroklubu regionalnego, a pozostałą częić ' 
przeznaczają na d 7.i ałalność wła~ną. 

2. Aeroklub re gionalny może zw.olnić niektóre kola · od 
.,obowiązku odprowadzania C ZęŚCi swoich wpływów do aero-

klubu regionalnego, a także subwencjonować d'z:iałalność ~{O

ła. Dotyczy tow szczególności kół lotniczych prowa-dżących 
modelarnie lot nicze . 

§ 40. Regulamin pracy kół lotniczych ustanawiany jest 
przez Zarząd Główny Aeroklubu PRL; w odnies ieniu do 
szkolnych kół lotnic zych regulamin taki podlega uzgodnie
niu z Ministerstwem Oświaty . 

R o z d z i a I 8. 

Fundusze i majątek Aeroklubu PRL. 

§ 41. Na fundusze Aeroklubu PRL skład.ają się: 

l) składki członkowskie; 
2) dochody z imprez i konkursów; 
3) darowizny i zapisy; 

. 4) dochody osiągane - z dz iałalności, na którą stowarzysze
nie -otrzymało zezw olenie właściwych organów admin-i
stracji państwowej; 

5) dotac je państwowe; 

6) inne wpływy. 
§ 42. W ra zie , rozwiązania Aeroklubu PRL -majątek jeg.9 

przechodzi na własność Skarbu Państwa. 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA . ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 30· września 1963 r. 
, . 

zątieni~jące zarządzenie, w sprawie wysokości opIat za niektÓre świadczenia zakładów społec1.nych sIułby zdrowia. · 

.Na podstawie ,,9 1 ochwały nr6 Rady Ministrów 'l. dnia 
.8 stycznia 1960 r.w spra wie zasad us ~"lania opłat za nie
które świadczenia lecznicze (Monitor Pól ski Nr 5, po z'. 23) 
zarząd za się, co następuje: 

"§ 1. W zarządzeniu Ministra Zdrowia 'l dnia4 .1utego 
1960 r. w sprawie wysokości opłat za niektóre świadczenia 

, układów społecznych slużby zdrowia' (Monitor PolSki Nr 16, 
.poz. 81) wprowadza się następujące zmiany: 

1)§ 2 ust. 1 pkt 7 lit. f) otrzymuje brzmienie : 

"I) korona protetyczna - 50 zl"; 

2) w § 2 ust. 1 dl)daje się nowy pkt ·7a w brzmieniu: 

,,'(a) za aparaty ortodonty.cżne: 
a) aparat· blokowy 
bl płytka Schwarza 
c) kapa z krzywą 

dl . płytka ćwiczebna 
e) płytka przedsionkowa 
f) proteza dziecięc a ortodontyc:zna 
q) kapa na brodę (funda mandibulas ) 
h) a p'a rat staly metalo wy . 

(3 luki + .~ korony) 

250 zl, 
280 zł, 

100 zł; 

120 zł, 

90 l.ł, 

23.0 zł. 
150 zł, 

400 zł, 

i) aparat elastyczny PfyffeI:« 
lub Bimmlerd 

j) korona ortodontyczna 
k) krążek,wkład ka. do nosa: 

trzymacz warg 
l) naprawa .aparatu , akrylanoweąo 

3) § 2 ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 
,,12) Zói badanie (wraz z wynikiem) audiome-

tryczne, elektrokardiograficzne lub ence
falograficzne 

4) w § 3 ust. 5 dodaje się nowe zdanie; 

300 7,ł, 

§O' d. 

50 zł, 

50 .. d" , 

'86 zł"; ' 

"Ż ulg w opiatach szpitalnych, w takim samym zakresie 
jak członkowie wiejskich spóld ż ielni zdrowia, korzystą~ 
ją członkowi e ich rodzjn \vspóJnie mieszkający i pozo
stający na wyłącznym utrzymaniu członka spółdzielni 

zdrowia, mianowicie małżonek, dzieci do laŁ 16, a- jeśł1 ' 
się uczą w szkołach - do lat 24, oraz n ie więcej ni-ż ' 

2 osoby spośród rodziców i teściów." 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . . 

Minister Zdrowia i Opieki Spolocznef J. SztacJtelski-
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