Zał. nr 2 do protokołu
posiedzenia
ZAK w dniu 8 lutego 2018 roku

REGULAMIN PRAC SPOŁECZNYCH AEROKLUBU
KRAKOWSKIEGO
z dn. 8 lutego 2018 roku

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa:
1) wymiar i zasady wykonywania przez członków Aeroklubu prac społecznych na
rzecz Aeroklubu;
2) sposób prowadzenia ewidencji godzin społecznych.
3) Konsekwencje wynikające z nie wywiązania się z obowiązku wykonywania prac
społecznych na rzecz Aeroklubu, w tym w szczególności opłaty z tego tytułu;
2. Niniejszy Regulamin nie określa innych kwestii związanych z działalnością Aeroklubu,
w tym w szczególności zasad przyjmowania w poczet członków.
3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Aeroklubie (AK) – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Aeroklub Krakowski z
siedzibą w Krakowie;
2) członku AK – należy przez to rozumieć członka zwyczajnego AK oraz członka
wspierającego AK;
3) juniorze – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która będąc członkiem
Aeroklubu:
a) nie ukończyła 18 roku życia albo
b) ukończyła 18 rok życia, a nie ukończyła 26 roku życia i zgodnie z odrębnymi
regulacjami AK złożyła deklarację korzystania z ulg dla juniorów w zamian za
zwiększony roczny wymiar prac społecznych na rzecz Aeroklubu.
4) lotnisku – należy przez to rozumieć lotnisko Aeroklubu Krakowskiego w
Pobiedniku Wielkim (ICAO: EPKP);

§ 2.
WYMIAR PRAC SPOŁECZNYCH
1. Każdy członek AK jest zobowiązany wykonać w ciągu roku kalendarzowego co
najmniej 20 godzin prac społecznych na rzecz aeroklubu, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Jeżeli członek AK w danym roku kalendarzowym osiąga wiek, dla którego zapisy
niniejszego regulaminu przewidują inne prawa lub obowiązki członkowskie niż
spoczywały na nim dotychczas, do końca tego roku kalendarzowego prawa i
obowiązki związane z pracami społecznymi pozostają niezmienione.
3. Członek AK, który ukończył 18 rok życia, a nie ukończył 26 roku życia ma prawo do
obniżenia niektórych opłat związanych z członkostwem w Aeroklubie oraz
korzystaniem z jego sprzętu w zamian za zobowiązanie do wykonania zwiększonego
rocznego wymiaru prac społecznych na rzecz Aeroklubu. Członek taki uzyska status
juniora, będąc w zamian zobowiązanym do wykonania w ciągu roku kalendarzowego
co najmniej 40 godzin prac społecznych na rzecz Aeroklubu.
4. Żeby skorzystać z prawa, o którym mowa w ust. 3 Członek AK terminie do końca
stycznia danego roku składa deklarację o skorzystaniu z możliwości uzyskania
statusu juniora. Deklaracja jest składana w formie pisemnej do biura AK. Deklaracja
nie może być wycofana.
5. Prawo, o którym mowa w ust. 3 nie przysługuje osobie, która taką deklarację złożyła
w roku poprzedzającym i nie wywiązała się z obowiązku wykonania w ciągu
poprzedzającego roku kalendarzowego co najmniej 40 godzin prac społecznych na
rzecz Aeroklubu.
6. Członek AK, który ukończył 18 rok życia, a nie ukończył 26 roku życia i nie złożył w
terminie deklaracji, o której mowa w ust. 4 jest do końca roku rozliczany jak członek
AK, któremu ulgi juniorskie nie przysługują, co nie wyklucza złożenia takiej deklaracji
w kolejnych latach.
7. Osoby pełniące społecznie funkcje członka Zarządu Aeroklubu Krakowskiego,
członka Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Krakowskiego oraz członka Zarządu Sekcji
Specjalnościowej AK wykonując swoje funkcje realizują obowiązek wykonywania prac
społecznych na rzecz Aeroklubu. Obowiązek wykonania rocznego minimum

prac

społecznych uważa się za wykonany w całości, jeżeli osoba sprawowała funkcję
przez co najmniej 3 miesiące. W razie wcześniejszej rezygnacji, odwołania lub
upływu kadencji obowiązek uznaje się spełniony w wymiarze proporcjonalnym do
czasu pełnienia funkcji w stosunku do okresu trzymiesięcznego.
8. Za każdą rozpoczętą godzinę nie wykonanych prac społecznych na rzecz Aeroklubu
z minimów określonych niniejszym regulaminem – w tym podwyższonych na

podstawie deklaracji juniorskiej - członek Aeroklubu płaci na rzecz Aeroklubu kwotę
25 zł. Zapłata następuje bez odrębnego wezwania do końca stycznia w roku
następującym po roku, w którym członek AK nie wykonał minimum prac społecznych.
9. Jeżeli członek Aeroklubu nie uiści odpowiedniej kwoty w terminie określonym w ust. 8
Aeroklubowi przysługują odsetki za zwłokę od dnia następnego po ostatnim dniu
terminu. Niezależnie od powyższego członek taki traci prawo do korzystania ze
sprzętu AK po stawkach przewidzianych dla członków AK, w tym juniorów do chwili
uregulowania należności wraz z odsetkami.
10. Członek AK, który nie zamierza w danym roku wykonywać prac społecznych może z
góry – do końca lutego – uiścić kwotę 400 zł stanowiąca zryczałtowaną opłatę za
niewykonane prace społeczne zawierającą upust za płatność z góry. Późniejsze
wykonywanie w danym roku prac społecznych na rzecz Aeroklubu nie upoważnia do
zwrotu tej kwoty lub jakiejkolwiek jej części.
§ 3.
ROZLICZANIE i EWIDENCJA GODZIN PRAC SPOŁECZNYCH
1. Za prowadzenie ewidencji godzin prac społecznych członków Aeroklubu odpowiada
Dyrektor. Ewidencja jest prowadzona elektronicznie w sposób umożliwiający łatwe
udostępnianie jej zapisów zainteresowanym członkom AK na ich żądanie i obejmuje
co najmniej następujące dane: imię i nazwisko członka AK, datę wykonania prac
społecznych i ich wymiar, rodzaj wykonanej pracy, osobę określoną w ust.2, która
zleciła lub z którą uzgodniono wykonanie prac społecznych oraz osobę, która
dokonała zaliczenia danych godzin prac społecznych.
2. Członkowie AK wykonują prace społeczne podlegające zaliczeniu w poczet minimum
prac społecznych na zlecenie lub w uzgodnieniu z:
1) którymkolwiek członkiem Zarządu AK;
2) Dyrektorem AK;
3) przewodniczącym sekcji specjalnościowych AK.
3. Osoby wymienione w ust. 2 mogą uzgodnić z członkiem AK zryczałtowaną ilość
godzin potrzebnych na wykonanie określonego zadania polegającego na osiągnięciu
określonego rezultatu w danym terminie. W takim przypadku, niezależnie od innych
wymogów, godziny prac społecznych mogą być zaliczone jedynie w przypadku
terminowego osiągnięcia tego rezultatu, chyba że jego nieosiągnięcia nastąpiło z
przyczyn, za które członek AK nie ponosi winy. Odstąpienie od ww. zasady wymaga
uchwały Zarządu AK.

4. Fakt wykonania określonej liczby godzin społecznych członek AK zgłasza mailowo
lub pisemnie do biura AK w terminie 14 dni od wykonania prac. Zaliczenia godzin
prac społecznych dokonuje członek Zarządu AK lub Dyrektor AK.
5. Godziny społeczne zgłoszone po upływie terminu określonego w ust. 3 mogą być
zaliczane jedynie w wyjątkowych przypadkach, w szczególności zdarzeń losowych
uniemożliwiających terminowe zgłoszenie. Warunkiem koniecznym ich zaliczenia jest
wskazanie przyczyny opóźnienia dokonane równocześnie ze zgłoszeniem godzin.
6. Godziny prac społecznych są rozliczane w okresach rocznych odpowiadających
rokowi kalendarzowemu.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach i za zgodą Zarządu AK, godziny
społeczne wypracowane ponad roczną normę mogą być przenoszone na kolejne
lata, nie więcej jednak niż 3 lata naprzód.
8. W

szczególnie

uzasadnionych

przypadkach

na

umotywowany

wniosek

zainteresowanego członka AK Zarząd AK może zwolnić go z obowiązku
wykonywania prac społecznych w całości lub części, a także orzec o zaliczeniu opłaty
o której mowa w § 2 ust. 10 na poczet innych należności.
§ 4.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 10 lutego 2018 roku.
2. Tracą moc wszelkie uchwały Zarządu Aeroklubu Krakowskiego regulujące materię
ujętą w niniejszej uchwale.
3. W roku 2018 termin o którym mowa w § 2 ust. 4 wydłuża się jednorazowo do końca
lutego.
4. W roku 2018 członkowie Sekcji Samolotowej – mogą wedle swego wyboru – rozliczyć
prace społeczne według zasad dotychczas obowiązujących lub według określonych
w niniejszym regulaminie. W razie nie złożenia do końca lutego 2018 roku w biurze
AK pisemnego lub mailowego oświadczenia o wyborze zasad dotychczasowych
uznaje się, że wybrali zasady wynikające z niniejszego regulaminu.

