PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO
Miejsce posiedzenia:
Data posiedzenia:

Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1
2014-03-31, godz. 18:30

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie zebrania Zarządu,
2. Sprawy bieżące i inne zgłoszone w trakcie zebrania,
3. Ustalenie kolejnego terminu posiedzenia zarządu AW,
4. Zakończenie zebrania.
–––––––––––––––––
STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD
1. Zebranie otworzył prezes Zarządu AW Rafał Woźnicki i odczytał proponowany porządek zebrania. W

posiedzeniu brało udział 5 członków Zarządu AW, Dyrektor AW oraz goście (Michał Graczyk,
Tadeusz Dunowski, Marcin Szaliłow, Ryszard Szułakiewicz).
2. Tadeusz Dunowski, Przewodniczący Zarządu Sekcji Samolotowej, przedstawił pismo do Zarządu AW

w sprawie trudności z umówieniem spotkania z Dyrektorem AW. Zarząd AW potwierdził, że nie ma
żadnych przeszkód dla takich kontaktów. Zarząd AW poprosił Dyrektora AW Grzegorza
Jankiewicza o uczestnictwo we wszystkich spotkaniach z Zarządami Sekcji Specjalnościowych
AW i członkami AW, na które będzie zaproszony, jednak w miarę możliwości czasowych.
3. Tadeusz Dunowski, przedstawiciel Zarządu Sekcji Samolotowej, przedstawił problem niezakończonej

realizacji uchwały Zarządu AW dot. uporządkowania rejestru członków AW. Zarząd AW przedstawił
informację, iż wstępnie zakończono porządkowanie rejestru wg stanu na dzień 31.12.2012, a obecnie
trwają prace nad aktualizacją o członków przyjętych od 1 stycznia 2013. Zarząd AW poprosił
Dyrektora AW o dokończenie realizacji uchwały Zarządu AW w terminie 2 miesięcy.
4. Marcin Szaliłow zadeklarował wsparcie w rejestracji powstających zbiorów danych osobowych w

GIODO. Dyrektor AW Grzegorz Jankiewicz przekaże radcy prawnemu AW informację o
możliwości społecznego wykorzystania wsparcia Marcina Szaliłowa.
5. Tadeusz Dunowski, Przewodniczący Zarządu Sekcji Samolotowej, przedstawił problem opóźnień w

publikacji protokołów z posiedzeń Zarządu AW. Uzgodniono, że od kolejnego posiedzenia Zarządu
AW, Dyrektor AW zapewni uczestnictwo w nim protokolanta, wybranego z grona pracowników
AW (tj. bez dodatkowych kosztów).
6. Uczestnicy posiedzenia Zarządu AW omówili konieczność ujednolicenia dostępu do części stron
internetowych Aeroklubu Warszawskiego dostępnych po zalogowaniu.
7. W ramach omówienia spraw bieżących:
1

Rafał Woźnicki przedstawił informację po Kongresie Aeroklubu Polskiego, który odbył się
29.03.2014 r. Kongres zatwierdził sprawozdanie Zarządu AP i sprawozdanie finansowe AP za 2013
rok, natomiast odrzucił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej AP, m.in. w związku z konfliktem
Aeroklub Jeleniogórski – Karkonowskie Stowarzyszenie Szybowcowe. Następnie odbyły się
wybory nowych Władz AW, w wyniku których Prezesem AP został ponownie Włodzimierz Skalik.
Na 10 członków Zarządu AP wybrano 6 dotychczasowych członków oraz 4 nowych członków, w
tym 3 członków Aeroklubu Warszawskiego – Adama Paskę, Marcina Kwiatosza i Stanisława
Jaźnickiego. W dalszej części obrad wybrano nową Komisję Rewizyjną AP, arbitrów
dyscyplinarnych oraz wprowadzono niewielką zmianę w Statucie AP i Regulaminie
Dyscyplinarnym AP.
Rafał Woźnicki przedstawił status przygotowań do Warszawa Air Show Bemowo. Do dnia
posiedzenia Aeroklub Warszawski nie posiada podpisanej umowy z CUL w sprawie wykorzystania
lotniska Warszawa-Babice na potrzeby pokazów lotniczych. Obecnie CUL żąda od AW 200.000 zł
netto za wykorzystanie lotniska na potrzeby imprezy, co jest kwotą nieakceptowalną dla AW. Bez
podpisania tej umowy, Aeroklub Warszawski nie może finalizować rozmów ze sponsorami i
władzami samorządowymi w sprawie finansowania imprezy. We wtorek 1 kwietnia ma się odbyć
ostatnie spotkanie negocjacyjne z Dyrektorem CUL w sprawie warunków wykorzystania
lotniska, od którego jest uzależniona decyzja w sprawie organizacji imprezy.
Zarząd AW zdecydował o konieczności rozesłania autopilota oraz wywieszenia na briefingu
samolotowym przypomnienia „o bezwzględnym obowiązku zgłaszania wszelkich uwag dot.
stanu technicznego statków powietrznych AW”.
Omówiono temat dbałości o czystość samolotów dostępnych w AW. Uzgodniono, iż za ogólną
czystość samolotów odpowiadać będą pracownicy Aeroklubu Warszawskiego, jednak ze
względu na szczupłość kadrową będziemy prosić i rekomendować instruktorom oraz pilotom
czyszczenie samolotu (a w szczególności jego szyb) bezpośrednio po locie w celu
doprowadzenia do stanu nie gorszego niż przed lotem – tzn. pilot ma otrzymać do lotu
samolot czysty (za co odpowiada AW), a po locie ma oddać samolot czysty (za co odpowiada
pilot).
8. Ustalono termin kolejnego zebrania Zarządu AW na 14.04.2014 godz. 18:30.
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