
KOMISJA SZYBOWCOWA    Warszawa, dnia 25.10.2009 r.
AEROKLUBU POLSKIEGO

Uchwała KS nr 10/18/10/2009
w sprawie zatwierdzenia zmian

w Regulaminie podejmowania uchwał przez KS AP w drodze korespondencji

Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  Tomasza  Rubaja,  Komisja  Szybowcowa  Aeroklubu 
Polskiego postanawia zatwierdzić następujące zmiany w Regulaminie podejmowania uchwał 
przez KS AP w drodze korespondencji z dnia 28.01.2006 r.:

Dotychczasowa treść:
Regulamin

podejmowania uchwał przez Komisję Szybowcową Aeroklubu Polskiego
w drodze korespondencji.

Zatwierdzony uchwałą Komisji Szybowcowej nr 1/06 podczas posiedzenia w Warszawie 
 dnia 28-01-2006

Procedura  podejmowania  uchwał  i  decyzji  w  drodze  korespondencji  może  być  stosowana  w 
przypadkach,  gdy  istnieje  konieczność  podjęcia  uchwały  przez  KS  AP  w  pilnym,  nieprzekraczalnym 
terminie, a zwołanie posiedzenia KS AP jest w tym terminie niemożliwe. 

1. Wnioskodawcą projektu uchwały może być: 
a. Przewodniczący KS AP,  
b. każdy z członków KS AP za pośrednictwem Sekretarza KS AP.

2. Wniosek winien zawierać co najmniej:
a. Treść proponowanej uchwały
b. Uzasadnienie uchwały
c. Nieprzekraczalny termin zajęcia stanowiska – oddania głosu przez członków KS AP 
d. Tryb  glosowania 

3. Procedura podejmowania uchwały w trybie korespondencyjnym: 
a. Wnioskodawca wysyła wniosek o podjęcie uchwały do każdego z członków KSAP „za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru” (pocztą klasyczną lub elektroniczną).
b. Ostateczny kształt uchwały nadaje sekretarz KS po konsultacji z Prezydium KS. 
c. Członkowie KS AP oddają swój głos w trybie określonym we wniosku, w terminie który nie może być 

krótszy niż siedem dni. Dopuszcza się skrócenie terminu pod warunkiem uzyskania akceptacji 
wszystkich członków komisji.

d. Za datę oddania głosu przyjmuje się datę stempla pocztowego lub moment wysłania karty 
głosowania faxem lub datę wysłania wiadomości elektronicznej. Głosy oddane drogą elektroniczną 
muszą być podpisane przez głosujących na najbliższym posiedzeniu KS AP przed zatwierdzeniem 
przez KS protokołu.

e. Nieoddanie głosu lub oddanie głosu po terminie uważa się za nieobecność na głosowaniu.
f. Sekretarz KS AP niezwłocznie sporządza protokół z przeprowadzonego glosowania i rozsyła go 

wszystkim członkom KSAP.
g. Oryginał protokółu powinien zawierać (w formie załączników) oryginały nadesłanych formularzy 

glosowania.
h. Protokół musi być zatwierdzony przez KS AP na swym najbliższym posiedzeniu.

Niniejszy regulamin stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu wewnętrznego Komisji Szybowcowej.

Przewodniczący Komisji Szybowcowej
(-)

        Aleksander Fórmanowski



Nowa treść:

Regulamin
podejmowania uchwał przez Komisję Szybowcową Aeroklubu Polskiego

w drodze korespondencji.
Uzgodniony podczas posiedzenia w Warszawie dnia 17-10-2009 r..
Zatwierdzony uchwałą Komisji Szybowcowej nr 10/18/10/2009,

podczas głosowania korespondencyjnego w dniach 20 - 24.10.2009 r.

Procedura  podejmowania  uchwał  i  decyzji  w  drodze  korespondencji  stosowana  jest  w 
przypadkach, gdy istnieje konieczność podjęcia uchwały przez KS AP w terminie, w którym nie 
jest planowane posiedzenie KS AP. 

1. Wnioskodawcą projektu uchwały może być każdy z członków KS AP.

2. Wniosek powinien zawierać:

a. Treść proponowanej uchwały
b. Uzasadnienie uchwały
c. Termin, w którym przeprowadzane będzie głosowanie 
d. Tryb głosowania 

3. Procedura podejmowania uchwały w trybie korespondencyjnym: 

a. Wnioskodawca w porozumieniu z Sekretarzem KS lub Przewodniczącym KS wysyła 
wniosek o podjęcie uchwały wraz z kartą głosowania korespondencyjnego do każdego 
z członków KS AP „za zwrotnym potwierdzeniem odbioru” (pocztą klasyczną lub 
dostępnymi środkami komunikacji elektronicznej).

b. Ostateczny kształt uchwały nadaje wnioskodawca po konsultacji z Członkami KS. 

c. Członkowie KS AP oddają swój głos w trybie określonym we wniosku, w terminie, który 
nie powinien być krótszy niż siedem dni. Dopuszcza się skrócenie terminu pod 
warunkiem uzyskania akceptacji wszystkich członków komisji.

d. Członkowie KS AP oddający swój głos mogą podczas wypełniania karty głosowania 
korespondencyjnego zapisać indywidualne uzasadnienie lub uwagi dotyczące treści 
głosowanej uchwały, które zostaną uwzględnione w protokóle z głosowania.

e. Za datę oddania głosu przyjmuje się datę stempla pocztowego lub datę wysłania 
wiadomości elektronicznej. Nieoddanie głosu lub oddanie głosu po terminie uważa się 
za nieobecność na głosowaniu.

f.  Sekretarz KS AP lub inna osoba upoważniona przez członków KS niezwłocznie 
sporządza protokół z przeprowadzonego głosowania i rozsyła go wszystkim członkom 
KS AP.

g. Papierowa forma imiennego protokółu z głosowania drogą elektroniczną musi być 
podpisana przez głosujących.

Niniejszy regulamin stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu wewnętrznego Komisji Szybowcowej.

Przewodniczący Komisji Szybowcowej
(-)

          Tomasz Rubaj



Uzasadnienie:  Nowe zapisy  w  regulaminie  dostosowują  go  do  dzisiejszych  możliwości  w sferze 
komunikacji  i  usprawniają  proces  podejmowania  uchwał  przez  Komisję  Szybowcową, 
zachowując jednocześnie dotychczasowe wymogi demokratycznego głosowania.

Szczegółowe  wyniki  głosowania  znajdują  się  w  ”Protokóle  nr  10/18/10/2009  głosowania 
korespondencyjnego”.

Za realizację uchwały odpowiada: Tomasz Rubaj

Uchwała wchodzi w życie w dniu 25 października 2009 roku.

Warszawa, 25.10.2009 r. Przewodniczący Komisji Szybowcowej

Tomasz Rubaj
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KOMISJA SZYBOWCOWA AP

PROTOKÓŁ Z  GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

w terminie od 20.10.09 do 24.10.2009

Głosowanie w sprawie:

Warszawa, 25.10.2009 r.  Godzina:  10.00 Protokół sporządził: Tomasz Rubaj

Podsumowanie:

Głosowanie jest ważne. Uchwała KS nr 10/18/10/2009 została przyjęta.

Leszek Staryszak

Sławek Panasiuk

Adam Markowski

Karol Staryszak

Uchwała KS nr 10/18/10/2009  - w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie podejmowania uchwał 
przez KS AP w drodze korespondencji.

Tomasz Rubaj

Nie brał 
udziału w 

głosowaniu

Głos za 
przyjęciem 

uchwały
Uzasadnienie, uwagi lub zdanie odrębne

Marcin Błuś

Wstrzymał się 
od głosu

Głos przeciwko 
przyjęciu 
uchwały

Jacek Dankowski

Michał Lewczuk

Artur Rutkowski


