WYKLUCZENI ZGODNIE ZE STATUTEM ? !

W ostatnich dniach co najmniej czterech członków zwyczajnych naszego
Aeroklubu otrzymało pocztą uchwałę Zarządu o wykluczeniu z Aeroklubu.
Za zgodą Wykluczonych dołączam treść uchwał (na końcu tego artykułu).
Moim celem nie jest analiza treści uchwał - za co kto został wykluczony i czy
słusznie, każdy może sam przeczytać i wysnuć własne wnioski - ale wykazanie
jak ważny jest Statut Aeroklubu !
Zwróćcie uwagę na §8 punkt 3 „ Członkowie Aeroklubu……., podlegają karom
organizacyjnym takim jak: 3.1. upomnienia; 3.2 nagany; 3.3. zawieszenia w
prawach członka na okres do dwóch lat; 3.4. wykluczenia z Aeroklubu.
Nie ma zapisu, który wymieniałby za co można być upomnianym, otrzymać
naganę, być zawieszonym na okres dwóch lat, ale za to jest bardzo szeroki
katalog „przewinień”, za które można zostać wykluczonym.
Czy to jest przypadek, czy celowo wprowadzono takie zapisy, aby można
było pod byle jakim pozorem wykluczyć daną osobę?
Zwróćcie uwagę, że nie ma też zapisu, że po wyczerpaniu punktów 3.1 do 3.3
można zastosować 3.4 jako ostateczność.
Przy tak sformułowanych w § 8 punkt 5 powodach wykluczenia, każdy z nas
może otrzymać uchwałę Zarządu o wykluczeniu, a na pewno otrzymają ją ci,
którzy są niewygodni dla Zarządu.
Decyzja Zarządu jest arbitralna, członek aeroklubu dowiaduje się po fakcie, bez
możliwości obrony. Jedyne co pozostaje, to odwołanie się do Walnego
Zgromadzenia. Przy dobrze ustawionym terminie podjęcia uchwały w stosunku
do terminu Walnego Zgromadzenia, Walne rozpatrzy sprawę za rok !
Skoro Statut pozwala na taką możliwość, to każdy Zarząd wcześniej czy
później sięgnie po to „narzędzie”. Ten Zarząd już to zrobił.
Przykład 1: Roman Walczak otrzymał wiadomość o wykluczeniu w terminie
uniemożliwiającym złożenie odwołania do najbliższego walnego, jakie odbyło
się w 17.06.2017. Przewodniczący Walnego skutecznie nie dopuścił do złożenia
pisma oraz wprowadzenia tego punktu pod obrady Walnego. Najbliższe Walne
może odbyć się pod koniec czerwca 2018 roku, a wiec ponad rok można być
wykluczonym i „bezpiecznym” dla Zarządu.

Przykład 2: Cztery, wykluczone teraz osoby, to są osoby, które brały czynny
udział w ostatnim Walnym Zgromadzeniu. Przypadek, czy odwet ze strony
Zarządu ?
Podjęte teraz cztery uchwały o wykluczeniach też mogą być rozpatrzone
dopiero w czerwcu 2018 roku. Chyba, że powiemy temu Zarządowi „nie”
i zmusimy do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w najbliższym
terminie.
A powody do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia są dwa: nie uznanie
przez Zarząd decyzji Walnego Zgromadzenia o nie udzieleniu absolutorium
Komisji Rewizyjnej oraz pozwolenie Wykluczonym na oczyszczenie się z
zarzutów w rozsądnym terminie.
I tu okazuje się, że spowodowanie, aby Zarząd zwołał Walne nie jest takie
proste. Statut Aeroklubu Polskiego i stary Statut Aeroklubu Podkarpackiego
przewidywał, że, aby wystąpić do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego
musi go podpisać co najmniej 1/3 członków zwyczajnych. W nowym Statucie
Aeroklubu Podkarpackiego ten wymóg został podniesiony do poziomu „…co
najmniej połowa…”. Zebranie takiej ilości podpisów jest nierealne, a więc
członkowie aeroklubu zostali pozbawienie możliwości dyscyplinowania
Zarządu z jego odwołaniem włącznie.
Nie jestem za tym, aby Zarząd Aeroklubu nie miał możliwości dyscyplinowania
członków aeroklubu, ze skreślaniem włącznie. Ale jestem za tym, aby powody
zastosowania danej kary były ściśle określone, jednoznaczne i nie dające
możliwości dowolnej interpretacji, np. nie płacenie składki członkowskiej przez
okres pół roku.
Statut powinien być: logiczny, spójny i precyzyjny!
Moim zdaniem, decyzja Zarządu o wykluczeniu powinna podlegać kontroli
społecznej. Proszę zwrócić uwagę, że nowy statut usunął instytucję Sądu
Koleżeńskiego, a kto go zastąpił ? NIKT !
Sądzę, że w miejsce Sądu Koleżeńskiego powinna być powołana Komisja
Dyscyplinarna, która przejęłaby jego rolę oraz opiniowała wnioski Zarządu
o wykluczenie. Wniosek o wykluczenie, właściwie i precyzyjnie sformułowany,
trafiałby do Komisji. Komisja miałaby możliwość wysłuchania osoby, której to
dotyczy. Jeżeli decyzja Komisji byłaby nie po myśli Zarządu, wówczas Zarząd
mógłby odwołać się do Walnego Zgromadzenia. Wykluczony uchwałą Zarządu
mógłby również odwołać się do Walnego. Decyzja Walnego jako najwyższej
władzy byłaby ostateczna.

Zapłacenie składki (wg nowego statutu) za okres zawieszenia w przypadku
przywrócenia członkostwa przez Walne jest absolutnie niedopuszczalne!
Nawet niewinnie wykluczony ponosi podwójną karę - raz przez okres
wykluczenia nie może latać czy skakać, drugi raz po uniewinnieniu poniesie
karę finansową płacąc zaległą składkę członkowską.
A jaką karę ponosi Zarząd – żadną ! Czy to jest w porządku ?
Proszę zwrócić uwagę na §8 punkt 14.” Nie skorzystanie przez członka z prawa
odwołania, powoduje, że decyzja o wykluczeniu staje się prawomocna”.
Oznacza to, że w przypadku złożenia odwołania decyzja jest nieprawomocna do
czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie. W związku z
powyższym, uchwała Zarządu do tego czasu nie może mieć żadnych następstw
prawnych, czyli do czasu rozpatrzenia sprawy przez Walne, wykluczony
powinien korzystać w pełni z praw członkowskich.
Wynika to z ogólnego prawa – domniemania niewinności- do czasu
uprawomocnienia się wyroku oskarżony jest wolnym człowiekiem!
I na koniec, bardzo podoba mi się, że uchwały podpisali członkowie Zarządu
którzy ją podjęli- czterech ! Słusznie, nie ma powodu, aby odium takich uchwał
spadał na cały Zarząd. Porównując wzorce podpisów umieszczone na końcu
Statutu, bez problemu daje się zidentyfikować trzy osoby. Kto jest czwarty?
Czyżby Zarząd dokooptował nowego członka ? Czy jest to może ktoś, kto nie
zgadzał się z uchwałą, a został przymuszony do jej podpisania i dlatego podpisał
się „nie po swojemu”?

WYKLUCZONY

P.S. Statut Aeroklubu Podkarpackiego jest dostępny na stronie internetowej
Aeroklubu www.aeroklub-podkarpacki.pl

