
REGULAMIN CZŁONKOWSKI 

AEROKLUBU LUBELSKIEGO W RADAWCU 

 

Wstęp 

Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie § 8 ust. 6 w zw. z § 15 ust. 2 pkt. 8 i 9 Statutu                      

Aeroklubu Lubelskiego. Prawa i obowiązki członków Aeroklubu Lubelskiego reguluje szczegółowo          

Rozdział 3 Statutu Aeroklubu Lubelskiego. 

Niniejszy Regulamin członkowski Aeroklubu Lubelskiego precyzuje procedury przyjmowania oraz         

dodatkowe prawa i obowiązki członków, a także w formie Regulaminu określa organizację członkostwa w              

Aeroklubie Lubelskim i zasady płacenia składek członkowskich. 

 

Członkowie stowarzyszeni 

Podstawą przyjęcia osoby w poczet członków stowarzyszonych Aeroklubu Lubelskiego jest złożenie w            

siedzibie Aeroklubu Lubelskiego wypełnionej deklaracji członkowskiej, pozytywnie zaopiniowanej przez         

Przewodniczącego Sekcji Specjalistycznej, do której dana osoba ubiega się o przyjęcie, na druku             

stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

Członkiem stowarzyszonym Aeroklubu Lubelskiego na czas określony 12 miesięcy kalendarzowych może           

zostać każda osoba fizyczna deklarująca chęć przystąpienia do Aeroklubu i aktywnego działania na jego              

rzecz. 

Członkiem stowarzyszonym Aeroklubu Lubelskiego w okresie pobierania nauki w licealnych klasach           

lotniczych mogą zostać uczniowie tych klas. Uczniowie klas lotniczych mogą zostać członkami            

stowarzyszonymi na czas określony 4 lat, czyli okres nauki w licealnych klasach lotniczych, wypełniając              

stosowną deklarację (załącznik Nr 1 do Regulaminu). Okres ten wlicza się uczniom klas lotniczych jako staż                

członkowski w Aeroklubie. 

Członkiem stowarzyszonym Aeroklubu Lubelskiego może zostać osoba fizyczna będąca już członkiem           

wspierającym lub zwyczajnym Aeroklubu Lubelskiego. Jednocześnie osoba taka jest zobowiązana do           

rezygnacji z członkostwa wspierającego lub zwyczajnego oraz uregulowania zaległości składkowych. 



Przyjęcie członka stowarzyszonego wymaga rekomendacji przewodniczącego sekcji specjalistycznej (lub         

upoważnionego przez niego instruktora prowadzącego szkolenie), której deklarację przynależności do sekcji           

składa kandydat. 

Do przyjęcia członka stowarzyszonego Aeroklubu Lubelskiego wymagane jest podjęcie uchwały Zarządu           

Aeroklubu Lubelskiego. 

Za datę przyjęcia członka stowarzyszonego przyjmuje się datę pozytywnego rozpatrzenia złożonej deklaracji            

przez Zarząd Aeroklubu Lubelskiego. 

Członkowie stowarzyszeni są zobowiązani do przestrzegania Statutu Aeroklubu lubelskiego, a w           

szczególności do aktywnego wspierania działalności stowarzyszenia poprzez pracę społeczną na jego rzecz            

(§ 3.5) w zakresie określonym przez Przewodniczącego Sekcji Specjalistycznej lub Instruktora. 

 

Członkowie wspierający 

Członkiem wspierającym Aeroklubu Lubelskiego może zostać osoba fizyczna, która przez okres 12 miesięcy             

kalendarzowych była członkiem stowarzyszonym. Członkiem wspierającym Aeroklubu Lubelskiego może         

zostać osoba, która złożyła w siedzibie Aeroklubu Lubelskiego wypełnioną deklarację członkowską członka            

wspierającego, pozytywnie zaopiniowaną przez Przewodniczącego Sekcji Specjalistycznej, do której dana          

osoba ubiega się o przyjęcie, na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

Członkiem wspierającym Aeroklubu Lubelskiego bezpośrednio po złożeniu deklaracji i jej przyjęciu przez            

Zarząd Aeroklubu, może zostać osoba prawna. 

Członkowie wspierający z datą przystąpienia do Aeroklubu Lubelskiego deklarują regularne opłacanie           

składek członkowskich członka wspierającego Aeroklubu Lubelskiego ustalonych przez Zarząd Aeroklubu          

Lubelskiego. 

Zgodnie z postanowieniem Statutu Aeroklubu Lubelskiego: 

● (§ 3.5) członkowie wspierający będący osobami fizycznymi, są zobowiązani do aktywnego 

wspierania działalności Aeroklubu Lubelskiego poprzez pracę społeczną na jego rzecz w zakresie 

określonym przez Przewodniczącego Sekcji Specjalistycznej lub Instruktora, 

● (§ 8.4) członkowie wspierający mają obowiązek: 

1. propagować cele statutowe Aeroklubu; 



2. regularnie opłacać składki członkowskie oraz wywiązywać się z zadeklarowanych 

świadczeń; 

● (§ 8.5) członkowie wspierający będący osobami fizycznymi, mają prawa członków zwyczajnych, z 

wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. 

 

Przyjęcie osoby fizycznej na członka wspierającego wymaga rekomendacji Przewodniczącego Sekcji          

Specjalistycznej, do której dana osoba kandyduje lub której jest członkiem. 

Do przyjęcia członka wspierającego Aeroklubu Lubelskiego wymagane jest podjęcie uchwały Zarządu           

Aeroklubu Lubelskiego. 

Za datę przyjęcia członka wspierającego przyjmuje się datę pozytywnego rozpatrzenia przez Zarząd złożonej             

deklaracji. 

 

Członkowie zwyczajni 

Członkiem zwyczajnym Aeroklubu Lubelskiego może zostać osoba, która spełnia następujące warunki: 

1. złożyła w siedzibie Aeroklubu Lubelskiego wypełnioną deklarację członkowską członka 

zwyczajnego na druku stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu, 

2. jest członkiem wspierającym jako osoba fizyczna Aeroklubu Lubelskiego przez okres co najmniej 

jednego roku, 

3. posiada co najmniej jedną z wymienionych kwalifikacji: 

1. licencja pilota balonu wolnego – sekcja balonowa, 

2. bez dodatkowych wymogów – sekcja modelarska, 

3. licencja pilota samolotowego – sekcja samolotowa, 

4. świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego – sekcja spadochronowa, 

5. licencja pilota szybowcowego – sekcja szybowcowa, 

6. licencja pilota wiatrakowcowego, świadectwo kwalifikacji pilota motolotni, motoparalotni 

lub polskie świadectwo kwalifikacji pilota ultralekkiego statku powietrznego, albo 

równoważne uprawnienia innych państw unijnych – sekcja mikrolotowa. 



Do pozytywnego rozpatrzenia deklaracji członkowskiej na członka zwyczajnego wymagana jest          

rekomendacja 2 członków zwyczajnych Aeroklubu Lubelskiego ze stażem nie mniejszym niż 4 lata oraz              

opinia Przewodniczącego Sekcji specjalistycznej, której dana osoba jest członkiem. 

Kandydat na członka zwyczajnego ma obowiązek stawiennictwa osobistego, na wniosek Zarządu, na            

posiedzeniu Zarządu w celu bliższego poznania osoby kandydata. 

Członkowie zwyczajni deklarują regularne opłacanie składek członkowskich członka zwyczajnego         

Aeroklubu Lubelskiego. 

Zgodnie z postanowieniem Statutu Aeroklubu Lubelskiego (§ 8.2) członkowie zwyczajni mogą uczestniczyć            

z głosem decydującym w wyborach i być wybieranymi do władz Aeroklubu Lubelskiego. 

Do przyjęcia członka zwyczajnego Aeroklubu Lubelskiego wymagane jest podjęcie uchwały Zarządu           

Aeroklubu Lubelskiego. Zarząd może na uzasadniony wniosek Przewodniczącego sekcji specjalistycznej          

przyjąć na członka zwyczajnego, członka wspierającego będącego osobą fizyczną ze stażem krótszym niż             

jeden rok. 

Członek wspierający będący osobą fizyczną, staje się zwyczajnym z dniem pozytywnego rozpatrzenia przez             

Zarząd Aeroklubu Lubelskiego złożonej deklaracji. Deklaracja powinna być rozpatrzona przy okazji           

najbliższego posiedzenia Zarządu Aeroklubu Lubelskiego, nie później niż 3 m-ce od daty jej złożenia. 

Członkowie zwyczajni Aeroklubu Lubelskiego mają prawo określania zakresu prac społecznych          

realizowanych przez członków stowarzyszonych i mają prawo kierowania takimi pracami po upoważnieniu            

przez Instruktora lub Przewodniczącego sekcji specjalistycznej. 

 

Członkowie honorowi 

Członków honorowych Aeroklubu Lubelskiego, zgodnie z regulacjami zapisanymi w § 7.2 Statutu            

Aeroklubu Lubelskiego przyjmuje Walne Zgromadzenie Aeroklubu Lubelskiego na wniosek Zarządu. 

Członkowie honorowi, zgodnie z § 8.3 Statutu Aeroklubu Lubelskiego, mają wszystkie prawa członków             

zwyczajnych i są zwolnieni z opłacania składek członkowskich. 

 



Składki członkowskie 

Wysokość składek członkowskich, w tym opłat wpisowych, dla członków wspierających i zwyczajnych            

Aeroklubu Lubelskiego ustala Zarząd Aeroklubu Lubelskiego. 

Wysokość opłaty wpisowej ustala się na 10 - krotność podstawowej, miesięcznej składki członkowskiej,             

przy czym osoby będące uczniami lub studentami (niepracujący), którzy nie ukończyli 25 roku życia              

wpłacają 50% podstawowej opłaty wpisowej. 

Opłata wpisowa naliczana jest z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po dacie            

przyjęcia na członka wspierającego do Aeroklubu z 30-dniowym terminem płatności. 

Składki członkowskie są naliczane pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego (z góry) na podstawie            

deklaracji przechowywanych w siedzibie Aeroklubu Lubelskiego z 30-dniowym terminem płatności, przy           

czym dla osób nowo przyjętych do Aeroklubu Lubelskiego pierwsza składka członkowska naliczana jest 

z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po dacie przyjęcia do Aeroklubu. 

Składki członkowskie członka zwyczajnego lub wspierającego Aeroklubu Lubelskiego należy uiszczać          

regularnie w kasie Aeroklubu Lubelskiego lub przelewami na konto. 

Obowiązek właściwego opisywania wpłat spoczywa na wpłacającym. 

W przypadku dokonania wpłaty ustala się następującą kolejność rozliczenia zobowiązań: 

1. zaległe składki członkowskie, 

2. zaległe zobowiązania na rzecz Aeroklubu Lubelskiego, 

3. inne zobowiązania na rzecz Aeroklubu Lubelskiego, 

4. składki członkowskie. 

Z opłacania składek zwolnieni są członkowie honorowi na podstawie § 8 ust. 3 Statutu Aeroklubu               

Lubelskiego natomiast członkowie stowarzyszeni na okres 12 m – cy i na czas nieokreślony na podstawie § 6                  

ust. 8 Statutu Aeroklubu Lubelskiego, nie mają obowiązku uiszczania składek członkowskich. 

 

  



Ustanie przynależności do Aeroklubu Lubelskiego 

Przynależność do Aeroklubu Lubelskiego ustaje w razie: 

1. śmierci członka, 

2. dobrowolnego wystąpienia, o czym członek ma obowiązek zawiadomić pisemnie Zarząd 

Aeroklubu Lubelskiego z trzydziestodniowym wyprzedzeniem, 

3. skreślenia z listy członków przez Zarząd Aeroklubu Lubelskiego z powodu nieusprawiedliwionego 

zalegania z opłatą składki członkowskiej ponad 6 miesięcy, 

4. skreślenia z listy członków wspierających przez Zarząd Aeroklubu Lubelskiego w razie 

niewywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

5. skreślenia z listy członków stowarzyszonych przez Zarząd Aeroklubu w razie nierealizowania celów 

Aeroklubu Lubelskiego, 

6. uprawomocnienia decyzji o wykluczeniu z Aeroklubu Lubelskiego, 

7. utraty praw publicznych. 

 

Przynależność do sekcji specjalistycznych 

Wraz ze składaniem pierwszej deklaracji członkowskiej wymagane jest wypełnienie w ramach składanej            

deklaracji (Załączniki Nr 1, 2 lub 3) chęci przynależności do sekcji. 

W przypadku składania kolejnych deklaracji członkowskich zmieniających rodzaj członkostwa (Załączniki          

Nr 2 lub 3) należy potwierdzić przynależność do danych sekcji. Brak takiego potwierdzenia skutkuje              

skreśleniem z przynależności do niepotwierdzonej sekcji. 

W trakcie trwania członkostwa kolejne deklaracje zmian sekcji specjalistycznych należy składać w            

przypadku chęci zmiany (poszerzenia) przynależności do sekcji specjalistycznych w ramach Aeroklubu           

Lubelskiego (Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu). Zmiana obowiązuje od miesiąca kalendarzowego,            

w którym złożono deklarację zmiany przynależności. 

W wyborach do władz sekcji specjalistycznych mogą brać udział z głosem decydującym i kandydować do               

władz sekcji specjalistycznych członkowie wspierający będący osobami fizycznymi, honorowi i zwyczajni           

Aeroklubu Lubelskiego. 



Zarządy sekcji mogą rekomendować Zarządowi Aeroklubu Lubelskiego wysokość składki sekcyjnej i opłaty            

wpisowej do danej sekcji oraz ustalać własne regulacje dotyczące przyjmowania członków sekcji, zwłaszcza             

ograniczające częste zmiany przynależności do danej sekcji. 

Zarządy sekcji mogą rekomendować wysokości opłat za wykonywane loty i resurs sprzętu, które są              

zatwierdzane przez Zarząd. Zarządy sekcji mogą rekomendować różnicowanie cen dla członków własnej            

sekcji, członków Aeroklubu niebędących członkami tej sekcji oraz członków innych Aeroklubów           

regionalnych. 

Zarządy sekcji mogą zróżnicować ceny dla członków stowarzyszonych, wspierających i zwyczajnych. 

 

Przepisy końcowe 

Członkowie stowarzyszeni opłaty za loty regulują z góry w kwotach ustalonych dla członków             

stowarzyszonych i osób niezrzeszonych. 

Członkowie honorowi, zwyczajni i wspierający opłaty za loty regulują z dołu w kwotach ustalonych dla               

członków honorowych, zwyczajnych i wspierających. 

W sprawach nieujętych regulaminem wiążące są decyzje Zarządu Aeroklubu Lubelskiego. 

Zarząd Aeroklubu Lubelskiego w wyjątkowych sytuacjach ma prawo odstąpić od postanowień niniejszego            

regulaminu. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.01.2019 i ma zastosowanie w przypadku osób, które pierwszą               

deklarację złożą po tym terminie. 

 


