
Regulamin Sekcji Samolotowej Aeroklubu Białostockiego 
 

 

A. Postanowienia ogólne 

 
Sekcje specjalnościowe, zgodnie ze statutem Aeroklubu Polskiego są podstawowymi ogniwami 

organizacyjnymi aeroklubów regionalnych. 
 

1. Sekcję Samolotową Aeroklubu Białostockiego, będącą sekcją specjalnościową  w skrócie Sekcję, 

powołuje i rozwiązuje Zarząd Aeroklubu Białostockiego w skrócie Zarząd AB. 
2. Sekcja została powołana stosowanie do zainteresowań członków AB celem realizacji zadań 

statutowych stowarzyszenia mających na celu szkolenie, doskonalenie umiejętności oraz czynny 

udział w sportach samolotowych a także latania rekreacyjnego. 
3. W celu powołania Sekcji Samolotowej Aeroklubu Białostockiego grupa jego członków przedłożyła 

Zarządowi AB wniosek o powołanie Sekcji zawierający listę członków wraz z podpisami oraz 

propozycję zakresu działalności i jej nazwy. 
4. Za datę utworzenia Sekcji uważa się dzień pierwszego wyboru Zarządu Sekcji po uprzednim 

otrzymaniu uchwały Zarządu AB o powołaniu Sekcji. 
5. Rozwiązanie Sekcji może nastąpić w wyniku uchwały Zarządu AB. 

 

 

B. Członkowie sekcji 
 

1. Członkami Sekcji Samolotowej Aeroklubu Białostockiego mogą być wyłącznie członkowie 

Aeroklubu Białostockiego. 
2. O przyjęciu członka AB do Sekcji decyduje Zarząd Sekcji.  
3. O skreśleniu z listy członków Sekcji decyduje Prezydium Zarządu Sekcji. 
4. Członkostwo w Sekcji ustaje z chwilą utraty statusu członka AB lub na własną pisemną prośbę 

potwierdzoną podpisem uprzedzając Zarząd Sekcji. 
5. Członkowie Sekcji mogą być wyróżniani za swoja działalność na rzecz AB w sprawie której wnioski 

do Zarządu AB przedkłada Zarząd Sekcji. 
6. Za działanie na rzecz Sekcji, członek Sekcji może być wyróżniony przez Zarząd Sekcji w formie 

przez ten Zarząd ustalonej. 
7. Członkowie Sekcji mogą  być ukarani zgodnie z postanowieniami statutu Aeroklubu Polskiego. W 

sprawie tej przysługuje prawo wnioskowania Zarządowi Sekcji. 
8. Członkowie Sekcji mają prawo do korzystania ze sprzętu Aeroklubu Białostockiego na zasadach 

określonych przez regulamin Sekcji. 



9. Członkowie Sekcji zobowiązani są do  przestrzegania Regulaminu Sekcji Samolotowej Aeroklubu 

Białostockiego. 
 

 

C. Władze sekcji. 
 
Władzami sekcji są : 

- zebranie członków sekcji; 
- zarząd sekcji. 

1. Zebranie członków Sekcji jest najwyższą władzą Sekcji Samolotowej AB. 
2. Zebrania członków Sekcji odbywają się w miarę potrzeb i zwoływane są przez Zarząd Sekcji lub 

Prezydium Zarządu AB. 
3. Do zebrań członków Sekcji należy w szczególności: 

- ustalenie programu działalności, 
- wybieranie i odwoływanie Przewodniczącego Zarządu Sekcji oraz członków Zarządu Sekcji, 
- rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Sekcji oraz udzielanie absolutorium temu zarządowi, 
- opracowywanie w imieniu Sekcji opinii i wniosków we wszystkich sprawach związanych 

działalnością sekcji, 
- rozpatrywanie odwołań członków Sekcji od decyzji Zarządu Sekcji. 

4. Zarząd Sekcji jest najwyższą władzą Sekcji między zebraniami członków Sekcji. 
5. W skład Zarządy Sekcji wchodzą: 

- przewodniczący, 
- sekretarz, 
- skarbnik. 
Zarząd Sekcji kieruje działalnością Sekcji realizując zadania statutowe Stowarzyszenia i cele dla 

których Sekcja została utworzona. 
6. Do Zarządu Sekcji należy w szczególności: 

- opracowanie wspólnie z pracownikami etatowymi AB planów działalności Sekcji i nadzorowanie 

ich realizacji, 
- współpraca z pracownikami etatowymi AB przy organizacji działalności szkoleniowej i 

treningowej, 
- we współpracy z pracownikami etatowymi AB podejmowanie i nadzorowanie działań związanych 

z właściwym gospodarowaniem, użytkowaniem oraz wykorzystaniem sprzętu przez członków 

Sekcji i innych użytkowników, 
- dbałość o bezpieczeństwo lotnicze oraz podejmowanie wszelkich działań w celu stałego 

podwyższania jego poziomu, 
- podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania sponsorów oraz gromadzenia środków na cele 

Sekcji a także dbałość o właściwe nim gospodarowanie, 
- współpraca z zarządami innych Sekcji AB 
- przedkładanie sprawozdań ze swojej działalności na zebraniach członków Sekcji. 



7. Zarząd Sekcji naruszający postanowienia Statutu Stowarzyszenia lub niniejszego regulaminu, 

może być zawieszony w czynnościach lub rozwiązany przez Zarząd AB. 
8. Zebrania Sekcji odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

 

9. Zebrania Członków Sekcji oraz Zarządu Sekcji wraz z podejmowaniem uchwał mogą odbywać się 

w trybie obiegowym oraz w trybie głosowań za pośrednictwem środków łączności elektronicznej. 
10. Przewodniczący Sekcji kieruje bieżącą pracą Sekcji i Zarządu Sekcji, reprezentuje Sekcję na 

zewnątrz a także uczestniczy z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu AB. 
11. Sekretarz Sekcji prowadzi sprawy członkowskie Sekcji oraz dokumentację Sekcji i jej Zarządu. 
12. Skarbnik Sekcji prowadzi sprawy finansowe Sekcji, w tym nadzoruje opłacanie składek 

członkowskich i innych opłat przez członków Sekcji. 
 

 

D. Sprawy majątkowe sekcji 
 

1. Zarząd AB w trybie uchwały przekazuje Sekcji do bieżącego użytkowania lub pod opiekę część 

majątku w tym sprzęt latający i naziemny. Decyzje w tej sprawie mogą być odwołane w tym samym 

trybie. 

2. Członkowie Sekcji w ramach posiadanych uprawnień są upoważnieni do wykonywania czynności 

obsługowych i naprawczych na sprzęcie przekazanym do użytkowania w Sekcji. Nadzór nad tymi 

czynnościami sprawuje Szef Techniczny AB. 

3. Zarząd Sekcji w porozumieniu z pracownikami przekłada Zarządowi AB wnioski w sprawie 

nabywania bądź zbywania majątku, zarówno środków trwałych jak i nie trwałych. 

4. Finansowanie działalności Sekcji odbywa się z funduszy AB przy założeniu że ta działalność 

bilansuje się po stronie wpływów i kosztów, a budżet Sekcji stanowi element składowy budżetu 

Stowarzyszenia. 

5. Zarząd w uzasadnionych przypadkach przydziela dodatkowe środki finansowe na działalność 

Sekcji. 

6. Środki pozyskiwane przez Sekcję w ramach jej działalności wpłacane są do kasy AB wraz z 

rozliczeniem Skarbnika Sekcji. Środki te zasilają budżet Sekcji Samolotowej AB. 

7. Skarbnik Sekcji lub osoba upoważniona przez Zarząd Sekcji może pobierać z kasy AB zaliczki na 

bieżącą działalność Sekcji. 

8. Środki pozyskane przez sponsorów Sekcji pozostają do dyspozycji Zarządu Sekcji. 

9. Formalne postępowania we wszystkich sprawach finansowych Sekcji prowadzone są wyłącznie 

przez księgowość AB. 

 


