
Statut
Stowarzyszenia Paralotniarzy Cumulus24

§ 1 
Stowarzyszenie działa pod nazwą: Stowarzyszenie Paralotniarzy Cumulus24.

§ 2
1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Kąclowej.

Cele i sposoby realizacji
§ 3

Celem Stowarzyszenia jest:
1. popularyzacja paralotniarstwa i wiedzy o paralotniarstwie,
2. pogłębianie  wiedzy  teoretycznej  i  umiejętności  praktycznych  z  zakresu
paralotniarstwa członków Stowarzyszenia,
3. wzmacnianie więzi koleżeńskich członków Stowarzyszenia,
4. wspieranie rozwoju turystyki,
5. zachęcanie turystów do dbania o środowisko naturalne,
6. włączenie paralotniarzy do systemu ochrony lasów przed pożarami,
7. zachęcanie młodzieży do uprawiania sportów, w tym paralotniarstwa,
8. współpraca z organami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii poprzez propagowanie aktywnych
form spędzania czasu.

§ 4
Stowarzyszenie realizuje wyznaczone cele poprzez między innymi: 
1. organizowanie pokazów, zawodów,
2. tworzenie  i  utrzymanie  startowisk,  lądowisk  oraz  innych  miejsc  do  uprawiania
paralotniarstwa,
3. nawiązywanie i pogłębianie współpracy z władzami samorządowymi, państwowymi,
przedsiębiorcami oraz innymi instytucjami w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,
4. organizowanie lotów pasażerskich, zajęć dla młodzieży,
5. udział członków w zawodach paralotniarskich.

§ 5
1. Stowarzyszenie realizuje wyznaczone cele opierając się na pracy społecznej swoich
członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  by  uzyskać  środki  na
realizację celów statutowych.



Członkowie Stowarzyszenia

§ 6
1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadając pełną zdolność do
czynności prawnych.
2. Członkiem  wspierającym  Stowarzyszenia  może  być  osoba  fizyczna  albo  osoba
prawna, która udziela Stowarzyszeniu pomocy materialnej.
3. Członkiem  honorowym  Stowarzyszenia  może  być  osoba  szczególnie  zasłużona  w
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 7
1. Status członka Stowarzyszenia oraz członka wspierającego Stowarzyszenia nadaje
Zarząd  Stowarzyszenia  w  drodze  uchwały,  na  podstawie  złożonej  na  piśmie  deklaracji
osoby, która chce zostać członkiem Stowarzyszenia.
2. Status członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia,  na  wniosek  Zarządu  i  po  uzyskaniu  zgody  osoby,  która  ma ten  status
uzyskać.

§ 8
Utrata statusu członka Stowarzyszenia następuje w razie:
1. złożenia  Zarządowi  Stowarzyszenia  przez  członka,  członka  wspierającego  lub
członka honorowego Stowarzyszenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z przynależności
do Stowarzyszenia,
2. wykluczenia  ze  Stowarzyszenia  na  podstawie  prawomocnego  orzeczenia  Sądu
Koleżeńskiego,
3. prawomocnego orzeczenia przez sąd powszechny  pozbawienia praw publicznych,
4. podjęcia przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia uchwały o pozbawieniu statusu
członka honorowego,
5. podjęcia  przez  Zarząd  uchwały  o  pozbawieniu  statusu  członka  Stowarzyszenia  z
powodu  nieusprawiedliwionego  zalegania  z  opłatą  składek  członkowskich  lub  innych
zobowiązań przez okres przekraczający sześć miesięcy,
6. śmierci członka, utraty zdolności do czynności prawnych członka, utraty osobowości
prawnej członka wspierającego.

§ 9
Członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo:
1. czynnego  i  biernego  prawa  wyborczego  do  władz  Stowarzyszenia  oraz  prawo
uczestniczenia i głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia,
2. zaskarżania  orzeczeń  Sądu  Koleżeńskiego  o  wykluczeniu  ze  Stowarzyszenia  oraz
uchwał Zarządu Stowarzyszenia o pozbawieniu statusu członka Stowarzyszenia,
3. korzystania z pomocy Stowarzyszenia.

§ 10
Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
1. przestrzegać zapisów Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
2. przyczyniać  się  do  realizacji  celów  statutowych  Stowarzyszenia  przez  osobiste



starania lub finansowo,
3. postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
4. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
5. opłacać składki i inne świadczenia obowiązkowe na rzecz Stowarzyszenia.

§ 11
1. Członkowi  wspierającemu  Stowarzyszenia  oraz  członkowi  honorowemu
Stowarzyszenia nie przysługuje prawo czynnego i  biernego prawa wyborczego do władz
Stowarzyszenia  oraz  prawo  głosowania  na  Walnym  Zgromadzeniu  Członków
Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy Stowarzyszenia jest zwolniony od obowiązkowych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia.

Władze stowarzyszenia
§ 12

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Sąd Koleżeński.

Walne Zgromadzenie Członków
§ 13

1. Walne  Zgromadzenie  Członków  tworzą  członkowie  Stowarzyszenia  z  wyjątkiem
członków honorowych oraz wspierających.
2. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały we wszystkich sprawach, które
nie są zastrzeżone Statutem dla innych władz Stowarzyszenia. 
3. Walne  Zgromadzenie  Członków  rozpatruje  odwołania  od  uchwał  Zarządu  oraz
orzeczeń Sądu Koleżeńskiego jeżeli Statut przewiduje możliwość odwołania.

§ 14
1. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku.
2. Zarząd  ma  obowiązek  zwołać  Walne  Zgromadzenie  Członków  na  wniosek
przynajmniej  połowy  członków  Stowarzyszenia  lub  Sądu  Koleżeńskiego  w  terminie  1
miesiąca  od  dnia  złożenia  wniosku.  Wniosek  musi  zawierać  porządek  obrad  Walnego
Zgromadzenia.
3. Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i porządku obrad
Walnego  Zgromadzenia  przynajmniej  na  14  dni  przed  planowanym  terminem  odbycia
Zgromadzenia. Zarząd może dokonać powiadomień przy użyciu elektronicznych środków
komunikacji.
4. Walne  Zgromadzenie  Członków  powinno  odbyć  się  w  siedzibie  Stowarzyszenia,
chyba że wszyscy członkowie Walnego Zgromadzenia wyrażą zgodę na inne miejsce.
5. Walne  Zgromadzenie  Członków  może  podejmować  uchwały  tylko  w  sprawach
przewidzianych porządkiem obrad chyba że wszyscy członkowie Walnego Zgromadzenia
Członków są obecni i wyrażą zgodę na dodanie do porządku obrad nowej sprawy.



§ 15
1. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały w drodze jawnego głosowania,
zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków Zgromadzenia. 
2. W  razie  braku  kworum  następuje  powtórne  głosowanie  w  tym  samym  dniu  po
upływie  jednej  godziny  od  pierwszego  głosowania  bez  względu  na  liczbę  uczestników
Walnego  Zgromadzenia  Członków.  Powtórne  głosowanie  w  sprawach  zmiany  statutu,
odwołania członków władz Stowarzyszenia, rozwiązania Stowarzyszenia może odbyć się po
upływie  7  dni  od  dnia  pierwszego  głosowania  w  dniu  wyznaczonym  przez
Przewodniczącego  Walnego  Zgromadzenia.  Przewodniczący  niezwłocznie  powiadamia
wszystkich  członków  Walnego  Zgromadzenia  o  terminie  powtórnego  głosowania  przy
pomocy elektronicznych środków komunikacji.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków dotyczące wyboru Zarządu oraz Sądu
Koleżeńskiego podejmowane są w drodze głosowania tajnego.
4. Uchwały  Walnego  Zgromadzenia  Członków  dotyczące  ustalenia  obowiązkowych
składek,  zmiany  statutu,  odwołania  członków  władz  Stowarzyszenia,  rozwiązania
Stowarzyszenia podejmowane są większością 2/3 głosów.

§ 16
1. Walne  Zgromadzenie  Członków obraduje  pod  kierownictwem  Przewodniczącego,
wybieranego  zwykłą  większością  w  głosowaniu  tajnym  spośród  obecnych  członków
Zgromadzenia. Przewodniczący może dobrać do pomocy Sekretarza.
2. Przewodniczącym ani Sekretarzem Walnego Zgromadzenia Członków nie może być
członek Zarządu.
3. Walne  Zgromadzenie  Członków  obraduje  zgodnie  z  porządkiem  obrad
przygotowanym przez Zarząd lub zgodnie z § 14 pkt 5 Statutu.

Zarząd 
§ 17

1. Członkami  Zarządu  są:  Prezes  Zarząd,  pierwszy  i  drugi  zastępca  Prezesa  oraz
skarbnika.
2. Kadencja Zarządu trwa 2 lata. Kadencja pierwszego Zarządu kończy się 31 grudnia
2017 roku.

§ 18
Zarząd  reprezentuje  Stowarzyszenie  na  zewnątrz.  Do  złożenia  oświadczenia  w  imieniu
Stowarzyszenia  niezbędne  jest  oświadczenie  Prezesa  Zarządu  oraz  jednego  członka
Zarządu.

§ 19
1. Zarząd  kieruje  działalnością  Stowarzyszenia  zgodnie  z  uchwałami  Walnego
Zgromadzenia Członków.
2. Prezes Zarządu zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, przynajmniej dwa razy do roku.
Zarząd może być zwołany również z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji
na przynajmniej 7 dni przed terminem posiedzenia, chyba że wszyscy członkowie Zarządu



wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia wcześniej i stawią się na to posiedzenie.
3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równowagi głosów
decyduje  zdanie  Prezesa  Zarządu.  Do  podjęcia  uchwały  niezbędna  jest  obecność
przynajmniej trzech członków Zarządu.

§ 20
Do kompetencji Zarządu należy:
1. realizacja  uchwalonego  przez  Walnego  Zgromadzenie  Członków  programu
Stowarzyszenia,
2. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
3. zarządzanie  majątkiem  Stowarzyszenia,  w  tym  zbywanie  ruchomości  i
nieruchomości,
4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
5. podejmowanie uchwał w sprawie nadaniu statusu członka lub członka wspierającego
albo o utracie tego statusu w sytuacji opisanej w § 8 ust. 5 Statutu ,
6. składanie  wniosku  o  nadanie  lub  pozbawienie  statusu  członka  honorowego
Stowarzyszenia,
7. podejmowanie  uchwał  o  podjęciu  i  zaprzestaniu  prowadzenia  działalności
gospodarczej przez Stowarzyszenie; kierowanie działalnością gospodarczą Stowarzyszenia;
wykonywanie praw wspólnika w spółkach z udziałem Stowarzyszenia.

§ 21
1. Odwołanie  od uchwały  Zarządu o odmowie nadania statusu członka lub członka
wspierającego  przysługuje  osobie,  której  odmówiono  nadania  tego  statusu.  Odwołanie
należy złożyć do Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o odmowie
z wyjaśnieniem przyczyn odmowy.
2. Odwołanie  od  uchwały  Zarządu  o  utracie  statusu  członka  Stowarzyszenia
przysługuje  osobie,  która  na  skutek  uchwały  utraciła  status  członka.  Odwołanie  należy
złożyć do Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o utracie statusu
członka z wyjaśnieniem przyczyn podjęcia uchwały.

§ 22
Zarząd  ma  obowiązek  złożyć  roczne  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  na  Walnym
Zgromadzeniu Członków w terminie do 31 stycznia następnego roku. 

§ 23
1. W razie rezygnacji Prezesa Zarządu z pełnienia funkcji lub utraty przez niego statusu
członka Stowarzyszenia jego funkcję Prezesa Zarządu pełni pierwszy zastępca jeżeli jest to
niemożliwe drugi zastępca.
2. W razie  rezygnacji  z  funkcji  jednego z  członków Zarządu lub  utraty  przez  niego
statusu  członka  Stowarzyszenia  Zarząd  powinien  w  terminie  1  miesiąca  zwołać  Walne
Zgromadzenie Członków w celu uzupełnienia składu Zarządu.
3. Nowo wybrany członek Zarządu pełni funkcję do końca kadencji Zarządu.
4. Jeżeli  wszyscy  członkowie  Zarządu  przestali  pełnić  swoją  funkcję  w  powodu
rezygnacji  lub  utraty  statusu  członka  Stowarzyszenia  Walne  Zgromadzenie  Członków



zwołuje najstarszy członek Stowarzyszenia.

Sąd Koleżeński 
§ 24

1. Sąd  Koleżeński  składa  się  z  pięciu  członków  wybieranych  przez  Walne
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia spośród swoich członków.
2. Członkowie  Sądu  Koleżeńskiego  wybierają  spośród  siebie  Przewodniczącego  w
głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
3. Członkowie  Sądu  Koleżeńskiego  nie  mogą  pełnić  innych  funkcji  w  władzach
Stowarzyszenia.
4. W razie zmniejszenia się liczby członków Sądu Koleżeńskiego Walne Zgromadzenie
Członków wybiera odpowiednią członków Sądu Koleżeńskiego. 
5. Kadencja członków Sądu Koleżeńskiego kończy się jednocześnie z upływem kadencji
Zarządu.

§ 25
Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
1. orzekanie  w  sprawach  dyscyplinarnych  tj.  naruszenia  statutu  przez  członków,
członków wspierających i członków honorowych Stowarzyszenia,
2. sprawowanie  kontroli  nad  działalnością  Zarządu  oraz  podejmowanie  uchwał
wskazujących niezgodne z prawem lub Statutem, niewłaściwe działanie Zarządu,
3. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, o których mowa w § 21 ust. 1 i 2,
4. złożenie wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 26
1. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego zwołuje jego Przewodniczący w razie potrzeby,
2. Posiedzenie  Sądu  Koleżeńskiego  Przewodniczący  może  zwołać  również  z
wykorzystaniem  elektronicznych  środków  komunikacji  na  przynajmniej  7  dni  przed
terminem posiedzenia, chyba że wszyscy członkowie Sądu Koleżeńskiego wyrażą zgodę na
odbycie posiedzenia wcześniej i stawią się na to posiedzenie.

§ 27
1. Sąd Koleżeński w sprawach, o których mowa w § 21 ust. 1 Statutu orzeka w składzie
trzyosobowym: Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego oraz dwóch członków wybranych w
drodze  losowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  na  posiedzeniu  Sądu
Koleżeńskiego.
2. W pozostałych sprawach Sąd Koleżeński podejmuje uchwały na posiedzeniu zwykłą
większością głosów w obecności przynajmniej trzech członków Sądu.
3. Członkiem  składu  orzekającego  w  danej  sprawie  nie  może  być  członek  Sądu
Koleżeńskiego, którego dotyczy sprawa.  W razie wyłączenia z tej przyczyny przynajmniej
trzech członków Sądu Koleżeńskiego, Walne Zgromadzenie Członków wybierze niezbędną
liczbę  tymczasowych  członków  składu  orzekającego.  Uzupełniony  w  ten  sposób  skład
orzekający wybierze spośród siebie tymczasowego Przewodniczącego jeżeli Przewodniczący
Sądu Koleżeńskiego został również wyłączony.



§ 28
1. Sąd Koleżeński  powinien dbać o  to  by  strony postępowania dyscyplinarne miały
równe prawa, każda strona mogła przedstawić swoje stanowisko lub obronę oraz by była
zawiadomiona o treści wydanego przez Sąd Koleżeński orzeczenia.
2. W postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim w postępowaniu dyscyplinarnym mogą
brać udział osoby, których postępowanie bezpośrednio dotyczy.
3. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w sprawach dyscyplinarnych o nałożeniu kary,  o
której mowa w § 29 mogą zapadać tylko jednomyślnie.

§ 29
Sąd Koleżeński może orzekać w sprawach dyscyplinarnych następujące kary:
1. nagany,
2. zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 1 miesiąca do 1 roku,
3. pozbawienia statusu członka lub członka wspierającego.

§ 30
Orzeczenie  kary  zawieszenia  w  prawach  członkowskich  wobec  członka  władz
Stowarzyszenia  zobowiązuje  ukaranego  do  złożenia  rezygnacji  z  zajmowanej  funkcji  w
terminie 7 dni od daty kiedy orzeczenie Sądu Koleżeńskiego stało się prawomocne.

§ 31
1. Od orzeczeń  Sądu Koleżeńskiego w sprawach dyscyplinarnych  oraz  w sprawie  o
nadanie statusu członka lub członka wspierającego przysługuje odwołanie osobom, które
brały udział w postępowaniu, do Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Odwołanie  należy  złożyć  Prezesowi  Zarządu  na  piśmie  albo  przy  wykorzystaniu
elektronicznych  środków komunikacji  w terminie  jednego  miesiąca  od  dnia,  w  którym
strona  została  powiadomiona  o  treści  orzeczenia.  Orzeczenia  Sądu  Koleżeńskiego,  od
których  nie  złożono  odwołania  albo  złożone  odwołanie  nie  zostało  uwzględnione  przez
Walne Zgromadzenie Członków są prawomocne.
3. Odwołanie  od  orzeczenia  Sądu  Koleżeńskiego  rozpatruje  najbliższe  Walne
Zgromadzenie  Członków,  które  podejmuje  uchwałę  czy  uwzględnić  odwołanie  zwykłą
większością w głosowaniu tajnym.

§ 32
3. Prezes Zarządu zawiadamia członków Sądu Koleżeńskiego o posiedzeniu Zarządu
niezwłocznie  po  ustaleniu  terminu  posiedzenia.  Zawiadomienia  można  dokonać  przy
użyciu elektronicznych środków komunikacji.
4. Członkowie Sądu Koleżeńskiego mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z
głosem doradczym.
5. Członkowie  Sądu Koleżeńskiego mają prawo domagać się  wyjaśnień Zarządu we
wszystkich sprawach Stowarzyszenia i przeglądać dokumentację  związaną z działalnością
Stowarzyszenia.
6. Uchwały  Sądu  Koleżeńskiego  stwierdzające  naruszenie  Statutu  lub  niewłaściwe
działanie  Zarządu  Przewodniczący  Sądu  Koleżeńskiego  przedstawia  na  najbliższym
Walnym Zgromadzeniu Członków.



Majątek 
§ 33

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,
dotacji,  ofiarności  publicznej,  dochodów  z  nieruchomości  i  ruchomości,  których
Stowarzyszenie  jest  właścicielem  lub  posiadaczem,  działalności  statutowej,  działalności
gospodarczej, jeżeli Stowarzyszenie podejmie taką działalność.

Likwidacja
§ 34

W  razie  podjęcia  przez  Walne  Zgromadzenie  Członków  uchwały  o  likwidacji
Stowarzyszenia likwidację przeprowadza się zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach z
dnia 7 kwietnia 1989 roku.


