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Rozdział I 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo 
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz 
niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 
                                      

§ 2 
Pełna nazwa stowarzyszenia brzmi: STOWARZYSZENIE PARALOTNIOWE 
„SUDETY” w Boguszowie-Gorcach i w dalszej części statutu zwane jest 
STOWARZYSZENIEM. 
 

§ 3 
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

Stowarzyszenie może również prowadzić działalność poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Boguszów-Gorce, województwo dolnośląskie. 
3. Stowarzyszenie zostaje ustanowione na czas nieokreślony. 
 

§ 4 
1. Stowarzyszenie ma charakter otwarty. Mogą do niego przystąpić osoby fizyczne 

i prawne z kraju i z zagranicy. 
2. Stowarzyszenie może być Członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji 

o podobnym celu działania. 
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. 
4. Realizując swe cele Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do 

prowadzenia swych spraw. 
5. Stowarzyszenie może używać odznak, legitymacji, logo i pieczęci zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej Członków. 
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Rozdział II 
 

Cele i sposoby ich realizacji 
 

§ 5 
Celem Stowarzyszenia jest: 
1. Popularyzacja paralotniarstwa oraz dyscyplin z nim związanych. 
2. Podnoszenie bezpieczeństwa lotów oraz kwalifikacji lotniczych Członków 

Stowarzyszenia. 
3. Wspieranie sportowych ambicji Członków Stowarzyszenia. 
4. Prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania nowych terenów do uprawniania 

paralotniarstwa. 
 

§ 6 
Realizacja celów Stowarzyszenia następuje przez: 
1. Gromadzenie środków finansowych, zasobów materialnych i niematerialnych na 

finansowanie celów określonych w §5 i na rzecz Stowarzyszenia. 
2. Organizowanie akcji charytatywnych, z których dochód przeznacza się na 

realizacje celów statutowych Stowarzyszenia. 
3. Popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o paralotniarstwie, między innymi 

przez opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, szkoleniowych 
i innych. 

4. Finansowanie i organizowanie kursów, szkoleń i zawodów sportowych. 
5. Działalność edukacyjną. 
6. Współpracę z władzami samorządowymi i państwowymi. 
7. Współpracę międzynarodową. 
8. Współpracę z mediami. 
9. Prowadzenie serwisu internetowego. 
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Rozdział III 
 

Władze Stowarzyszenia. 
 

 
§ 7 

Władzami Stowarzyszenia są: 
1. Walne Zebranie Członków. 
2. Komisja Rewizyjna. 
3. Zarząd Stowarzyszenia. 

 
§ 8 

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata. 
 

§ 9 
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze 
postanowienia statutu nie stanowią inaczej. 
 

 
§ 10 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 
1. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście 

miesięcy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd na 
pisemny umotywowany wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/4 liczby 
Członków Stowarzyszenia. Zarząd powiadamia o terminie, miejscu 
i propozycjach porządku obrad Walnego Zgromadzenia w skuteczny sposób 
wszystkich Członków co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. 

2. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa Członków 
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim - może ono 
skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. Drugi termin zebrania 
może być ustalony na nie wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie. 

2. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć Członkowie Stowarzyszenia oraz 
z głosem doradczym Członkowie Wspierający i zaproszeni goście. 

3. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 
a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,  
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania, 
d) udzielanie absolutorium Zarządowi, 
e) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
f) uchwalanie zmian statutu, 
g) ustalanie wysokości składek członkowskich, 
h) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych 

organizacji, przystępowania i występowania z nich, 
i) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez Członków 

Stowarzyszenia, 
k) rozpatrywanie skarg Członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu. 
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4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów Członków 
Stowarzyszenia. 

5. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz 
rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga głosów „za” więcej niż połowy głosujących 
przy obecności przynajmniej połowy Członków Stowarzyszenia w pierwszym 
terminie i bez względu na liczebność w drugim terminie. 

6. Każdemu Członkowi przysługuje jeden głos. 
 

§ 11 
1. Zarząd składa się z 3-5 Członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika. 
2. Wybór  Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika dokonuje się w głosowaniu tajnym 

zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej ilości kandydatów. 
3. Odwołanie Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika lub całego Zarządu dokonuje się 

w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.  
4. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) przyjmowanie nowych Członków Stowarzyszenia, 
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,  
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 
d) zwoływanie Walnego Zebrania, 
e) proponowanie wysokości składek członkowskich i przedstawianie ich 

Walnemu Zgromadzeniu, 
f) podejmowanie wszystkich uchwał nie zastrzeżonych dla innych władz 

Stowarzyszenia. 
5. W skład pierwszego Zarządu powołuje się: 

a) Jerzego Kamińskiego na funkcję Prezesa Zarządu, 
b) Janusza Wojtyniaka na funkcję Wiceprezesa Zarządu, 
c) Pawła Bartkowiaka na funkcję Skarbnika. 

6. Upoważniony do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz jest Prezes 
Stowarzyszenia samodzielnie lub co najmniej dwóch Członków Zarządu łącznie.  

 
§ 12 

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech Członków Stowarzyszenia, wybranych 
w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przez Walne Zebranie, 
niebędących Członkami Zarządu. 

2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym swoim zebraniu. 
3. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego 

i jednego Członka. Wiceprzewodniczący zastępuje przewodniczącego w okresie 
jego nieobecności. 

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, 
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu, 
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia. 

5. W skład pierwszej Komisji Rewizyjnej powołuje się: 
a) Władysława Kaczmarka, 
b) Pawła Osikę, 
c) Tomasza Trębińskiego. 
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§ 13 
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 7 pkt. 2, 3 
w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. 
Kooptacji dokonują pozostali Członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. 
W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 
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Rozdział IV 
 

Członkowie Stowarzyszenia 
 

 
§ 14 

Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub 
cudzoziemiec niezależnie od miejsca zamieszkania. Osoby prawne mogą być 
Członkami Wspierającymi. Wyróżnia się następujące klasy Członków: 
 
1. Członek Założyciel Stowarzyszenia. Może nim zostać osoba, która zgłosiła 

Komitetowi Założycielskiemu Stowarzyszenia chęć wstąpienia do Stowarzyszenia 
przed dniem rozpoczęcia jego działalności. 

2. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia. 
3. Członek Wspierający Stowarzyszenia. 
4. Członek Honorowy Stowarzyszenia. 
 
Członkowie Założyciele i Członkowie Zwyczajni mają jednakowe prawa 
i obowiązki. 
 

§ 15 
1. Osoba fizyczna może zostać Członkiem Stowarzyszenia przez złożenie pisemnej 

deklaracji na ręce Zarządu oraz po uzyskaniu rekomendacji minimum dwóch 
Członków Stowarzyszenia. 

2. Osoby prawne mogą zostać Członkami Wspierającymi poprzez złożenie 
oświadczenia woli Zarządowi. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia 
Członkowie Wspierający ustalą z Zarządem w formie pisemnej umowy. 

 

§ 16 
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są: 

a) przestrzegać postanowień statutu, 
b) regularnie opłacać składki członkowskie, 
c) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, 
d) rozliczać się z zadań realizowanych dla Stowarzyszenia, 
e) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia 

Stowarzyszenia, 
f) dbać o dobre imię Stowarzyszenia. 

2. Członkowie Wspierający mają obowiązek opłacania składek, o ile zostanie to 
przewidziane w umowie z Zarządem. 

3. Członkowie Honorowi przyjmowani są przez Walne Zgromadzenie na wniosek 
Zarządu lub wniosek co najmniej 1/4 liczby Członków Stowarzyszenia. 
Członkowie Honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich 
i posiadają wszystkie prawa Członka Zwyczajnego. 

 
§ 17 

1. Członek Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, 
a w szczególności: 

a) wybierać władze Stowarzyszenia i być do nich wybieranym, 
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b) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania 
Stowarzyszenia, 

c) posiadać legitymację Stowarzyszenia i posługiwać się odznakami 
Stowarzyszenia, 

d) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej 
działalności, 

e) korzystać z poradnictwa i obsługi prawnej, które Stowarzyszenie stawia do 
dyspozycji Członków, 

f) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim Członkom 
Stowarzyszenie. 

2. Członkowie Wspierający mogą korzystać z praw przysługujących Członkom, 
wymienionych w § 17 pkt 1 b-f, o ile zostanie to przewidziane w umowie 
z Zarządem. 

 

§ 18 
Skreślenie z listy Członków Stowarzyszenia następuje przez: 
1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu. 
2. Zarząd może skreślić Członka z listy Członków: 

a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia, 
b) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez kolejne dwa kwartały, 
c) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 Członków Stowarzyszenia 

z przyczyn określonych literą „a” niniejszego paragrafu. 
3. Utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu. 
4. Śmierć Członka. 

 

§ 19 
Od Uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia Członkowi przysługuje odwołanie do 
Walnego Zgromadzenia Członków w ciągu 21 dni od daty podjęcia Uchwały. Do 
czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie prawa skreślonego Członka 
są zawieszone. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. 
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Rozdział V 
 

Działalność gospodarcza 
 

§ 20 
1. Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami działalność gospodarczą w przedmiocie: 
22 -  Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośnków 

informacji 
221 -  Działalność wydawnicza 
2211 -  Wydawanie książek, broszur, wydawnictw muzycznych i podobnych 

wydawnictw 
2212 -  Wydawanie gazet 
2213 -  Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 
2215 -  Pozostała działalność wydawnicza 
221510 -  Wydawanie fotografii, sztychów i kart pocztowych 
221520 -  Wydawanie rozkładów 
221530 -  Wydawanie druków 
221540 -  Wydawanie plakatów, reprodukcji prac artystycznych 
221550 -  Wydawanie innych rodzajów druków 
221560 -  Wydawanie wydawnictw o małych nakładach i kieszonkowych 
222 -  Poligrafia i działalność usługowa związana z poligrafią 
2221 -  Drukowanie gazet 
2222 -  Pozostała działalność poligraficzna 
2232 - Reprodukcja nagrań wideo 
2233 - Reprodukcja komputerowych nośników informacji 
3640 - Produkcja artykułów sportowych 
5241 - Sprzedaż detal. wyr. włókienniczych 
5242 - Sprzedaż detal. odzieży 
5243 - Sprzedaż detal. obuwia i wyr. skórzanych 
5244 - Sprzedaż detal. mebli i sprzętu oświetleniowego 
524870 - Sprzedaż detal. artykułów sportowych, gier i zabawek 
5263 -  Pozostała sprzedaż detal. prowadzona poza siecią sklepową 
5274 -  Naprawy, gdzie indziej niesklasyfikowane 
552 -  Pola campingowe i inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 
5521 -  Schroniska młodzieżowe i górskie 
5522 - Pola campingowe łącznie z polami dla samochodowych przyczep 

campingowych 
5523 -  Inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 
552330 -  Pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 
5530 -  Restauracje 
5540 -  Bary 
5552 -   Punkty gastronomiczne 
6330 -   Działalność agencji turystycznych, pilotów i przewodników 

wycieczek; pozostała działalność turystyczna 
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732075 -   Prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie kultury 
fizycznej 

7481 -           Działalność fotograficzna 
748410 -       Działalność związana z organizacją wystaw i pokazów 
748420 -       Działalność związana z organizowaniem aukcji 
926 -             Działalność związana ze sportem 
9261 -           Działalność stadionów i innych obiektów sportowych 
9262 -           Pozostała działalność związana ze sportem 
927 -             Pozostała działalność rekreacyjna 
9272 -           Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana 
804255 -       Kursy zawodowe 

2. Prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się w formie bezpośredniej na 
podstawie istniejących struktur lub przez wyodrębnione organizacyjnie 
i finansowo zakłady na zasadzie rachunku ekonomicznego. 
a) zakłady są jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia i podlegają Zarządowi, 
b) Zarząd w drodze uchwały powołuje i likwiduję zakład, powołuje i odwołuje 

kierownika, 
c) zakres działania oraz zakres uprawnień i obowiązków kierujących zakładem 

określa regulamin uchwalany przez Zarząd. 
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Rozdział VI 

 
Inne postanowienia 

 
§ 21 

1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 
2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w kwocie nieprzekraczającej 200,00 zł 

upoważniony jest każdy Członek Zarządu jednoosobowo. Przy kwotach wyższych 
decyzję podejmują dwaj Członkowie Zarządu w tym Skarbnik. 

3. Za zobowiązania finansowe podejmowane przez Zarząd Stowarzyszenie 
odpowiada całym swoim majątkiem. 

 

§ 22 
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia lub 

w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. 
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa 

sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku. 
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Rozdział VII 

 

Postanowienia końcowe 
 

§ 23 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie 

postanowienia Ustawy prawo o stowarzyszeniach. 
2. Okresem opłacania składek jest kwartał. 

 

§ 24 
Spory wynikłe z interpretacji statutu lub regulaminów uchwalonych na podstawie 
niniejszego statutu rozstrzyga na użytek Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie. 
 

§ 25 
Statut wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia. 


