,
188

Po-z. 116

116

- f·

Monitor Polski Nr 16

,

ZARZĄDZENIE MiNISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia l marca 1971 r.

w sprawie ustaleniaogloszenla statutu stowarzyszenia wyższej
Ludowej".
Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dn ia
5 pażdziernika 1963 r. w sprawie uznania .. Aeroklubu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" za ~towaflyszenie wyższej
użytecznoścI (Dz. U. Nr 44. poz. 24?) zarządza się. co nastę
puje:
. § l. Ustala się i ogłasza statut stowarzyszen ia wyższej
wżyteczności .. Aeroklub Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej",
stanowiący załącznik do zarządzenia.

użyteczności

"Aeroklub Polskiej Rzeczypospolitej

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrz
nych z dnia 5 listopada 1963 r. w sprawie ustalenra i ogło
szenia statutu stowarzyszenia wyższej użytecznośct "Aeroklub Polskiej Rzeczypospolilej . Ludowej" (Monitor Polski
Nr 84. po,z. 406).
(f'

§ 3.

Zarządzenie

wchodzi w

Minister Spraw

życie

z

dńiem

Wewnętrznych:

ogłoszenia.

F. Szlachcic

Załącznik
do zarządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia I mar-

ca 1971 r. (poz. 116).

STATUT
STOW ARZYSZENIA WYZSZEJ UZYTECZNOŚCI "AEROKLUB POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ"
Rozdział

1.

Przepisy ogólne.
§ 1. Aeroklub Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest organizacją społeczną mającą

na celu prowadzenie lotniczej
szkoleniowej i sportowej. udział w przygotowaniu społeczeńs~wa do ·obrony kraju oraz popularyzację problematyki lotniczej.
§ 2. Aeroklub Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w
skrócie "Aeroklub PRL", jest stowarzyszeniem wyższej uży
teczności i posiada osobowość prawną .
§ 3. 1. Terenem działalności Aeroklubu PRL jest obs-z ar
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
2. Siedzibą władz naczelnych Aeroklubu PRL jest m.st,
,Warszawa.
3. Jednostkami terenowymi Aeroklubu PRL są aerokluby
regionalne.
§ 4. Aeroklub PRL posiada emblemat, flagę i proporzec
oraz używa pieczęci. ubiorów i od:wak według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwo
wej.
Rozdział 2.
działalności

Zadania I

środki działania.

§ 5. 1. Zadaniem Aeroklubu PRL jest:
l)

w duchu patriotyzmu na peł
obywateli Polskiej Rzec-zypospolitej
Ludowej w Gparciu o programowe założenia budowy 50wychowywanie

członków

nowartościowych
cjilii~mu;

rozpowszechnianie wiedzy o lotnictwie i współczesnej
technice ora7 krzewienie idei ll\dowej obronności;
3) prowadzen ie lotniczej działa lnoścl sportowej oraz udział
w masowym szkoleniu o_bronnym w celu przysposobienia
ludności. a zwłaszcza młodzieży. do wykonywania zadań

2)

społecznie użytecznych;

całokształtem spraw lotnictwa sportowego,
zatwierdzanie wyników sportowycb oraz reprezentowanie
lotnictwa sportowego w kraju i za granicą.
2. Zadania swoje Aeroklub PRL realizuje w szczególności
przez:
l) prowadzenie szkolenia I doskonalenia w zakresie umiejętności lotniczych;
2) organizowanie mistrzostw, zawodów, pokazów, wystaw
___ j innych imprez lotniczych;
3i ·zatwierdzanie rekordów lotniczych,
, 4) '. popieranie wynalazczości ł rozwoju twórczoścl w dozie, dzinle lot,n ictwa,

4) kierowanie

z organizacjami społecznymi. a W szczez organizacjami młodzieżowymi działającymi na
terenie Polskiej Rzec zy pospoli,t ej Ludowej;
6) współdziałanie z zagranicznymi organizacjami o pokrewny~h cerach;
7) podejmowanie innych przedsięwzięć dla realizacji zadań
sto·warzyszenia.
5)

współdziałanie

gólności

Rozdział

3.

Członkowie, Ich prawa I obowiązkI;

§ 6. 1. Członkami Aeroklubu · PRL mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Aeroklubu PRL dZJielą się na:
l) członków zwyczajnych,
2) członków stowa.rzyszonych,
3) członków honorowych,

4)

członków popierających.

3. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne zajmujące się zawodowo lub społecwie problematyką lotniczą
oraz sympatycy lotnictwa pragnący czynnie realizować' cele
statutowe stowarzyszenia.
4. Członkami stowarzyszonymi mogą być osoby fizyczne
w wieku od lat 14 do 18, pragnące czynnie reaIiZQwać cele
stowa rzyszenia.
.
5. Członkami honorowym! mogą zostać osoby szczególnie
zasłużone dla rozwoju lótnictwa i sportów lotniczych.
6. Członkami popierającymi mogą być osoby prawne
i fizyczne, które zgłoszą swojoe przystąpienie do Aeroklubu
PRL i zadeklarują - świadcieniana rzecz stowarzyszenia.
§ 7. 1. Człorikowie zwyczajni przyjmowani są przez
prezydium zarządu aeroklubu regionalnego na podstawie wypełnionej deklaracji członkowskiej. Zarząd Aeroklubu regionalnego może upoważnić zarządy innych ogniw organizacyjnych do podejmowania decyzji w sprawie przyjmowania
członków zwyczajnych.
2. Członkowie 5towarzys ~eniprzyjmowani są przez zarząd kola lotniczego na podstawie wypełnionej deklaracji
członkowskiej. Młodzież ~.w wieku uczniów szkól ._ pod.stawowych jest przyjmowana za zezwoleniem rodzi<;ów lub ' opiekunów.
3. Godność członka honorowego Aeroklubu PRL nadaje
Krajowy Zjazd lub Za rząd Główny.
4. Człruikówpópietających przyjmuje ZarządOł6Wny
l zarządy aeroklub~wregionalnych.
.
§ 8. 1. Pr.ty~ateż~QŚć do Aeroklubu PRL ustaje W razie:
1) śmierci CZłOnkal
- .
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2)

dobrowolnego
wywią z ania się

wystąpienia

z

i wszelkich

obowiązkiem
świadczeń

uprzedn ie go
wobec stowarzy-

sze nia;
z listy członków przez właściwy zarząd (§ 7
ust. 1 i 2) z powod.u nieusprawiedliwionego za'legania
z opłatą składki członkowskiej ponaq , 6 miesięcy;
4) skreślenill z listy c z łonków popierających przez Za rząd
Główny lub zarząd ae rokl ubu regionalnego w raz ie niewywiązywania się z zadeklarowanych świadcze6;
5) wydalenia przez Zar z ąd Glówny, zar zą9 aeroklubu regionalnego, kola lotniczego lub ' innego ogniwa upoważ
nionego przez zarząd aeroklubu regionalnego z powodu:
a) skazlInia prawomocnym wy-rokiem sądowym na karę
dodatkową pozbawienia praw publicz nych,
b) nieprzestrzegania pos!anowie6 statutu, uchwał, regulaminów i zarządzeń wladz Aeroklubu PRL,
c) dzia.!ania na szkodę stowarzys.zenia lub naruszenia
zasad współżycia społecznego,
d) orzeczenia sądu honorowego.
2. Od uchwały w sprawie wydalenia łub skreślenia przysługuje pra wo odwołania się do bezpośrednio wyższych władz
sto w arzyszenia .
.
§ 9. 1. Członkowie zwyczajni i stowarzyszeni są obo-

3)

skreślenia

wią zani:

1) rea lizować zadania Aeroklubu PRL;
2) brać be zpośrednio udział w działalności tednego z pod-

stawowych ogniw organizacyjnych stowarzyszenia;
prowadzić społecz,ną ;działalność ł0tniczą w ramach posiadanych umiejętności i uprawnień oraz podwyżs z ać
swoje kwalifikacje;
4) opłacać regularnie składkę członkowską .
2. C~lonkoiWie zwyozajni j stowarzysze ni mają prawo:
1) korzystać z wszelk,j ej pomocy i urządzeń stowarzyszenia
oraz ll'cze stniczyć . w krajowych i zagranicznych imprezach lotniczych na zasadach określonych przez zarząd

3)

główny;

nosić odznaki Aero.kllibu PRL.
3. Członkowie zwyczajni mają prawo wybierać i być wybierani do władz Aeroklubu PRL.
§ 10. 1. Do prawomocności uchwał. zjazdów, zgromadzeń
f zebrań wymilgana jest obecność co najmniej polowy .czlonków (delegatów) danych wład~. Uchwllły zapadają zwykłą
więk,szośclą głosów. Uchwały w s.prllwie projektu statutu
i jego zmian oraz w Slprawie wniosków o rozwiązanie stowarzyszenia, aeTOklubu regionalnego oraz jego 'ogniW zapadają

2)

większością 1/3 głosów.

2. Wybory do władz odbywają się w głosowaniu tajnym.
. Na żądanie co najmniej 213 obecnych qłonkó,.w wybory odby'.' wają się w głosowan.iu jawnym.
3. Członkowie będący pracownikami Aeroklubu PRL nie
mogą być wybierani do komisji rewizyjnych.
.
4. W okresie trwania kadencji władze stowarzyszenia
wszystkich szczebli mają prawo dokooptować do swojego
grona n'\)wyi::h członków w ilości nie większej niż 1/4 statutoQwej lkzby składu osobowego tych władz.
Roozdz.iał

4.

Naczelne wladze Aeroklubu PRL.
§ 11. Naczelnymi władzami Aeroklubu PRL
1) Krajowy Zjazd;
2) Zarząd Główny;
'3) ' Główna Komisja Re·w izyjna;4) Główny Sąd Honorowy.

Głównej

Komisji Rewizyjnej;
aeroklubów regionalnych,

większości zarządów

5. Krajowy Zjazd zwołuje Zarząd Główny prze.z pisemne · za wi~domienie aeroklubów regionalnych co najmniej
na 4 tygodnIe przed terminem zjazdu. Zawiadomien,ie powinno okre ś lać termin, miejsce i porządek obrad.
6. Nad zwyczajny Krajowy Zjazd powinien się ' odbyć
najppiniej w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku
o jego zwolanie.
. § 13. 1. W Krajowym Zjeżdzie biorą udział:
l) z głosem decydującym- delegaci wybrani w aeroklubach regionalnych,
2) z głosem doradczym - członkOwie ustępujących władz
naczełnych Aeroklubu PRL oraz inne zaproszone osoby.
2, Delegaci na Krajowy Zjazd wybierani są w liczbie
proporcjonalnej do liczby członków zwyczajnych według
norm przedstawicielstwa ustalonych każdorazowo przez Zarząd Główny.

§ 14 . . 1. Krajowy Zjazd jest upra wniony do decydowania we wszystkich sprawach, które należą do zakresu działania Aeroklubu PRL.
.
2. Do Krajowego Zjazdu należy w szczegól~ości:
1) ustalanie kierunków działalności stowarzyszenia;
2) wybór prezesa honorowego Aeroklubu PRL;
3) wybór członków Zarządu Głównego, Gł6wnej Komisj!
Rewizyjnej oraz Głównego -Sądu Honorowego;
4) roz.patrywanie sprawozdań . z działalności s.towarzyszenia i wniosków, przedstawionych przez Za,rząd Główny;
5) ro zpa try wanie i za twierdz.anie sprawozdań i wniosków
Głównej Komisji Rewizyjnej;
6) uchwalanie projektu zmian statutowych;
7) rozpatrywanie wniosków ' zgłoszonych co najmniej ' na
14 dni przed terminem zjazdu przez aerokluby regionalne
oraz przez członków Aeroklubu ' PRL;
8) podjęcie . uchwały w · sprawie wniosku o ro.z,Wiązanie
Aeroklubu PRL.

B. Z a r z

ą

d G

łów

n y ..

§ 15. 1. Zarząd Główny Aeroklubu PRL składa się %! ,
l) 31-35 członków;
2) sekretarzll generalnego powoływanego prze'z Zarząd
Główny.

2. W skład Zarządu Głównego wchodzą również:
I) delegat Ministra Obrony Narodowej;
2) delegat Ministra Komunikacji.
3. Posiedzenill Zarządu Głównego odbywają się w miarę
potrzeby, nie rzadziej jednak jak 4 ra.z y w roku.
§ 16. 1. Zarząd Główny wybiera ze swego grona prezydium w składzie 7-10 członków, w tym prezesa, 2-3 wiceprezes ów iskarbnikll.
• 2. W skład prezydium wchodzą również sekretarz geilleralny Aeroklubu PRL. delegat Ministra Obrony Narodowej
i de legat Ministra Komunikac!i.
3. Zarząd Główny powołuje do kierowania bIeżącą pracą stowarzyszenia pre.zesa lub jednego z wiceprezesów jako

szczeg6In,ości:

2, Krajowy Zjazd może być: z~yciajriY 'j ~adzwy~ZIjjny.
3. Krajowy Zja,m zwyczajily ' 6dDy:Wa,. srfh 'az n'a tztery

lata.

Zar z ądu Głównego;

§ 17. 1. W okresie między zjazdami najwyższą władzą
Aeroklubu PRL jest Zarząd Główny, który kieruje praCII stowarzysze nia i odpowiada za swą działalność przed Krajo'w ym
Zja zdem .
2. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy w

~ 12. 1. Krajowy Zja.zd je~f naJ~yżs ź ą ' władzą Aeroklubu PRL.
,.
, . ' ,; . . ,.
.

,

4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd odbywa się nil wniosek:
. , 1)
2)
3)

ur zędują cego .

są:

A. Kra j o w y Z j li z d:
.

Poz, 116 ,

r·

>~' .

'

.

1)" reali'lOwa.nie u~ hwal Krajowego' Zjazdu;
2) usta,lanie perspektywicznych i rocznych planów działal
ności Aerokłubu PRL ora.z wytycznych do Ich realiza,~jl;
' 3) ustalariie' :i,i'sad goŚipodarowania środkami materhilnymi
stowarzyszenia;
,
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4) zatwienizCl<nie preliml.na.rrz.a budżetowego 4 bila.nsu roCJ:ll1ego Aeroklubu PRL;
5) podejmowanie decyzji w sprawie nabywamia i zbywania
majątku stowarzyszenia;
6) ustalanie wysokości i . ~sobu o.płacanLa składek . c,d onkowskich orarz zasad gOSjpodarowa'Ma rumi;
1) powoływanie i rozwi~ywa.nie aeroklubów regi,o nalnych
i irunych ogniw organi.z.ącyjnych oraz usta·lanie ich terytocialneg'O zasięgu działania ;
8) nadz·o·rowa.nie działalności zarządów aeroklubów regionalnych i innych ogniw organiza·cyjnych;
9) zawie.szanie uchwał walnych zgromadzeń i uchylanie
uchwał zarządów aeroklubów regionalnych sprzecznych
rz:e statutem .stowarzyszenia ' lub z uchwałami wyższych

.

&. Główna Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Krajowemu 'Zjazdowi.
D. G łów n y S ą d H o n o r o wy.
§ 21. 1. Główny Sąd Honorowy skład,a $ię z 7 cz!-onków.
2.• Główny Sąd Honorowy wybiera zesrwojego grona
przerwod.nicząceg'o i jego zastępcę.
3. Główny Sąd HC)!lOrowy roz;po.znaj e spra wy przekazane
przez Zarząd ' Główny oraz od'woła.nia . od ' decyzji sądów honO!Iowych aeroklubów regionalnych.
4. Regulamin dzi ałania sądów hon orowych zatwierdza
J{,ra}OIwy Zjazd.
Rozdział

władz aeroklubów regionalnych w razie naprzez nie po.sta.nowień statutu oraz mianowanie
!pełnomocników do kierowania pracami aeroklubu regionalnego do czasu powołaIllia nowych władz przez walne
zg'fomadzenie;
11) przydzielanie aeroklubom regionalnym środków fLnansowych, wyposażanie w sprzęt lotniczy, pomoonJc.z y i inne

§ 22. 1. Aerokluby regio.nalne

10) zawieszanie

śr'Odki działania;

powoływa.nie kadry nar·odow ej w zakresie dyscypUn l'OtIIlticzych, powoływanie i rozwiązywanie loomisji s.pecJaHstyc,z nych i klubów działających przy Zarząd.zie Głów
.nym oraz ustala.nie ich regulamiinów;
13) ustalanie ramQlWych regulaminów działalności sekcji
Sipecjalistycz.nych. klubów i kół 10tnkzych działających
!przy aeroklubach reg10nalnych ora.z innych regulaminów
organizacyjnych;
14) nadawanie odznak hOoIlOlIowych, dyplomów i innych wyróżnień ora,z ustalanie odpowiednich regulaminów;
~ 15) de<:ydowa'n ie w Sipra.w ach organizacji wspó~pracy z za-

012)

granicą.

1. Prezydium
Zarządu
Głównego
podejmuje
w sprawach niezbędnych do bieżącej pracy stowanyszenia w okresach między posiedzeniami Zarządu Głów
.neg'o.
2. Szczegółowy zakres d z iałania prezydium okre ś la Za-

§ 18.

Ill<:hwały

['ząd Główny.

L Bieżącą pracą A eroklubu PRL kieruje urz ędu
prezes (wicepre zes) Zar z ądu Główn e g,o na podstawie
statutu Aeroklubu PRL, uchwał Kraj'Owe go ZjarLdu, Zarządu
. GłÓwnego i jego prezydium {J,raz zgodnie z wytycznymi
§ 19.

ją<:y

Zarząd Głó wny .

§ 23. Władzami aerok lubu r egio·Il<llneg.o są :
1) walne zgromadzenie (zgromadze nie dele.g·ató w);
zarzą.d;

2)

3) komisja rewi zy jna;
4) sąd honorowy .

5. Zakres

działania urzędującego

prezesa (wicepreze.sa)

określa Zarząd GłóW1lly.

C. G łów n a K o m i s jaR e w i z y Jn a.
. § 20. 1. Główna Komisja Rewizyjna kOlIl·tr.oluje cało
kształt działalności statutowej stowarzyszenia, a w sz<:zególlIlości działalność fin·ansQlWą i gospodarczą. badając jej celowość i legalność.
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 9 człon.ków.
3. Członlrowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają
ze swego grona przewodniczącego, 1-2 wicE!!przewodnkzą
cy<:h i sekretarza.
4. Członkowie Głównej Komisji Re,w izyj.nej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zall'Żądu GłÓwneg.o I jego prezydium.
5. Główn·a Komisja Rewizyjna informuje na bieżąco Zarząd Główny o rei ulLatach swej d~ałainości oraz przedsta. wia .o.d.powiednie wnioski.

nazwy

2. Aerokluby regionalne realizują zadania stowaJlyszelilia na obszarze swej działalności, a w s.zm:e.gó1ności:
1) rozwijają śport 10tIlliczy we wszystkich jego dzie·dzinach,
!prowadzą "..szkolenie lotnkze i treni.ngi zq·odnie z wytycznymi Zarządu Głównego ;
2) kr.zerwią zamiłowanie do lotnictwa i szerzą wie'dozę o nim
ora:z po pula.ryzują idee ludowej ohronnoścQ ;
3) kierują pracą sekcji specjalLstyc:mych, klubów ~ kół lotniczych ;
4) współdziałają z innymi j~dnostkllmi organizacyjnymi
Aeroklubu PRL;
5) w,s,półpracują z instytucjami zainteresowa.nyml dZliałal
lIlością lotnicz ą nadanym te.renie, a 'Vi 'Z'a kresie obronnymz odpowied nimi te!rytorialnie szta,b aml wojsk.owymi;
6) w.spół.działają w OII'ga.nd'z owaniu iIlljpiI'ez regionalnych,
.ogóLno.polskich i między!nilPOodowyc h :zgodnie z w yty cznymi Zarządu Głów:nego ;
1) bIorą ud z iał w zawodach, mistJrz.os twach OTaz i!nnych imrpreza ch sportowo-lo tniczych;
8) otacz ają opiek ą pe'rsomel lotniczy i spflZęt innych a e.r·oklubów;
9) organizują klubowe życie tow~rzyskie.
3. A erokluby regio.n alne zarz ą·dz ają po.wielr;'W,nym im
majątkiem sto.wa.rzysze:nia w gr anica ch ok!r eś lon ych prz.ez

2. Urzędujący prezes (wiceprezes) repr,e.zentuje Aewklub
PRL na zewnątrz.
3. Zastępcą urzędującego prezesa (wiceprezesa) jes-t se~
kre-larz g,e neralny.
4. Sekretarz generalny kieruje pracą biura ZarZądu

4 sekaeliarza generalneg.o

mo'gą !przyjmować

związane z terEmem ich działalności lub tradycją. Nazwy te
zatwIerdzane są przez .Zarząd Główny.

władz państwQlWych.

Głównego.

5.

Aerokluby regionalne.

władz;

~uszenia

Poz. 116

A. Wal n e z g r o m a d z e n i e . a e rok l u b u r e g i 0.n a l n e go.
§ 24. 1. Walne zg;r omadzenie jest najwyższll władzą
aeroklubu regionalneg'O.
2. Walne zgromadzenia mo·gą być zwyczajne i nad'lw)rClzajne.
3. Walne zgromadzenie zwy<:zajne sprawozdawcze odbywa się raz na 2 lata, a -sprawozdawcZtO-wyborcie raz na
4 lata'.
4. Nadzwyczajne walne zgromadzenie odbywa się na
wnio,gek:
1) l:arządu Głównego;
2) zarządu aeroklubu regionalneg·o;

3) loomisJi rewizyjnej aeroklubu regionalneg.o;
4) ' co n.ajmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyc:zajnych,
zgłoszony

być

na piśmie do za,rządu aeroklubu regionalnego.
5. Nadzwyczajne wa1ne zgromadzenie powi.n no się odnajpó źni e j w termin·ie . 4 tygodni .o.d dIfia z łożenia wnio-

sku.
6. Walne zgromadzeni e zwołuje zarząd przez pisemne
zawiadomienie c z łonków z;wyczajnych (delegatów) i hODoro-
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wych o terminie, fuiejscu i porządku obrad co najmniej n.,
14 d,ni przed terminem zgromadzenia.
7. W walnym z,g romadzeniu biorą udział członkowie
zwyczajni i czło!nkowie honorowi.
8. W aeroklubach regionalnych, których liczba czł·onków
przekracza 200 osób, zamiast walnych zgroma·dzeń odbywają
się zgromadzenia delegatów. Zasady wyboru delegatów określa Zarząd Główny.

9. Wa].ne zgromadzen,i e jest 'prawomocne w pierwszym
terminie pr,zy obecności <:,0 n.ajmniej 1/2 członków (deIegatów), a w drugim terminie bez względu n.a liczbę obecnych
czło,n,ków.

§ 25. Do wa,lnego zgromadzenia należy:
l) ustalarne planów dzialalności /lerokl u bu re gionaJneqo ,
2) ro~patrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności
aeroklubu regionalnego i bilamów przedsta'w iouych
prze,z zanąd oraz sprawozdań i wniosków komisji reIwizyjnej;
3) wybór cz łonków zarządu, komisji rewizyjnej i sądu honorowego;
4) wybór delegatów ,na Krajowy Zjazd;
5) roz.patrywanie innych -s'pra,w ,p rzekazanych walnemu
zgromadzen·iu przez zarząd oraz wniosków zgłoszonych
przez c z},onków.

B. Z a r z ą d a e rok l u b u r e g i o

lU

a In e go.

§ 26. 1. Zarząd aeroklubu regi,onalnego składa
25 czlo,nków, kierowni,ka aero,klubu regionalnego

się

z 11-

powołB!ne

go przeiz ZMząd Główny w poroz'umieruiu z zarządem aeroklubu regj.ona:lnego oraz delegata Wojska P.olskiego wyznacwnego prze,z odJpowiedn.ie władze wojskowe.
2. Zar zą d aem.k lubu wybiera ze swego gr,o na ,prezydium
w s,kła,dzie: 5-7 członków, w tym: prezesa, 1-2 wice,prezesów, se.kreta,rza d .skarbnika.
3. W skład !prezydium wchodz ą również de'legat Wojska
Polskiego i kier,ownik aeroklubu reogionalnego. Zakres uprawnień i ,obow iązków kierownika aeroklubu, regional;nego określa regulamin Zaa,ządu GIÓwneg,o.
4. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrze,b y,
jednak nie rzadziejniżra,z na kwartał. P.osie,dzerna pre,z ydium
odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz
iW miesiąc,u.
§ 27. Do z'a kresu działa,nia zarządu aeroklubu regionalnego należy kierowanie działalno ści ą ae:wklubu regiona:lnego,
a w szczegó1nośai:
l) realizowanie uchwał walne'g o zgromadzenia;
2) ustalanie perspektywicznych, rocznych i okreslowych
'p lanów działalności ae.foOklubu regi,onalnego zgodnie
z wytycznymi Zarządu GłównegO';
3) zatwierdza,nie preliminarza budżetowe.go i bi,la.n.su;
4) powoływanie i kierowanie pracami sekcji !lpecjali.stycziIlych klubów i kół lotnkzych ora'Z ich rozwiązywanie,
5) zwolywa,nie walnych zgroma' dzeń;
6) realizowa;ruie innych zadań statutowych.
§' 28. Prezydrium
pracą

zarządu

aer,o klubu regionalnego kieruje
ae.r.o klubu w okresach między .posied zeniami zarządu.

C. K o ID i s j a r e w i z y j n a
n ego.

a e rok l u b u

r e g i o n a I-

!. Komisja rewizyjna Kontroluje cało,kształt dziaae,r oklubu regionalnego, a w szczególności działal
IIlOŚĆ finansową i gospodarczą, badając jej ce,lowość i legal§ 29.

łalności
ność.

2. Komisja ,r ewizyjna aeroklubu regionalnego
z 5-7 członków.
3. Członkowie komisji rewizyjnej wybier,ają
grond ,przewodniczącego i ,sekretana.

składa się
IZ~

swego

p.oz. 116
4. Czlonkowie komisji rewizyjnej mają prawo uczestniz głosem dorądczym w posiedzeniach zarządu aeroklubu
Il'egio:nalnego i jego prezydium.
5. Komisja rewizyjna informuje na bieżąco zarząd .ae,roklubu regionalnego o rezultatach swej dzialalności oraz
:p.rzeds tawia od po wiednie wnio sk i.
6. Komi,s ja rewizyjna składa spra wo'zdanie ze swej działalności walnemu zgromadz·eniu.
czyć

D.

Sąd

honorowy aeroklubu regionalnego.
Sąd honorowy składa się oz 5 czło·nków.
2. Człon'Jc.owie sądu honwowego wybierają spośród Siwegog.rona przewodniczącego j , sekretarza.
3. Sąd hono'r owy r'oz;po'z naje sprawy d.otyczące postępo
wania członków ae,w kluhu godzące w dobre imię stowanysz,eruia ordiZ ~pory ,powstałe między członkami aeroklubu regio.naLnego, pozostające w związku z przynależn.ością do stowa,r,z yszenia. _
§ 30. 1.

P o d s t a w o w e Q g n i w a o r g a n i z a c y j n e.
§ 31. 1. Podstawowymi ogniwami organizacYJnymi aeroklubów regio!Ilalnychsą sekcje s'pećjaJis'lyczne, kluby i koła
~otJnioze {)jJ'az kluby seni.wów l,o tn:ictwa.
2. Dla realizacji swych zadań aerokluby regi·onalne mogą
tworzyć za zgodą Zarządu Głównego na terenie swego działaJl.ia inne' ogniwa niż określone w ust. 1.
§ 32. ;1. Sekcje specjali.styczne i kluby two.rwne są w
aeroklubachregioonalnych stosownie do uprawianych dyscy1P1iJl Sipoortu lotniczego lub według zaintereso,wań ich człon
ków.
2. Koła Lotnicze tworzone są w środowiskach pracy l'ub
ll1auki (w placówkach ,wychowania pozaszko1nego, wyższych
,uczeLniach, zakłada,ch ipIacy, instytucjach, jednostkach wojskowych ibp.) lub na zasadach terytorialnych (w miasta,ch,
mielnicach, os i ed-l ach , gromacach).
3. Lolonicze drużyny harcerskie' zareJestrowane w a(;}roklubie regionalnym działają na prawach kół lotniczych, a ich
organizacja opie,r a się na zasa,dach obowiązujących w Związ
ku Harcerstwa POlskieg,o.
§ 33. W szkołach wszystkich typów w .porozumieniu
% !ch kierowlIl:i.kami (dyrektorami) Aeroklub PRL inicjuje powstawanie szkolnych kół zaintereg,owań lotniczych i s'pr,a wuj€ nad nimi .patronat i merytoryczną opiekę. Koła te wśród
swych uczestników popularyzują szeroko ,pojęte problemy
historii i teorii lotnictwa o.raz kształcąumiej.ętności mode.]arskie sprawdzane w to,ku imprez i zawodów organizowanyc,.h
pr:zez Aemklub PRL.
E.

Ro·zdział

Fundusze

ł majątek

6.

Aeroklubu PRL.

§ 34. 1. Na fundusze Aeroklubu PRL składają się:
11) składki CtzłonkoiWskie;
2) dochody z imprez i konkursów;
3) darowizny i zapisy;
4) dochody osiągane z d:ziałalności, '!la którą slowa'r zyszenie
.otrzymało

zez.wolenie właściwych oorganów a.dminis,t racji państwowej;
5) dotacje państwowe.
2. Umowy, zohowiązania, ipełnomoonictwa i inne ' akty
pJawne podpisują w imieniu Zarządu Głównego dwie os,oby:
prezes, sekretarz ge,neoralny Lub skarbnik. Do,k ume:nty finans,owe podpisują prezes, sekreta.rz geneTalny lub skarbnik
o,r az główny księgowy.
3. Umowy, zobowiąz~mi,a, 'pełnomocnictwa i inne .akty
prawne podJpisują 'w imieniu zar'ządu aeroklubu reg:onalnego
Ip rezes lub skarbnik i kierown.ik aeroklubu regionalnego, a w
lilprawach finansowych również główny księgowy.
§ 35. W razie rozwiązania · Aeroklubu ,PRL majątek jego
' IPI,zechodzd ,na własność Ska.rbu Państwa.

