STATUT POLSKIEJ FEDERACJI PARALOTNIOWEJ
(tekst jednolity)
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Polska Federacja Paralotniowa, zwana dalej Federacją jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń.
§2
Federacja działa na mocy Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010 nr 127 poz.
857) , Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79, poz. 855 z 2001r.
z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
§3
Federacja zrzesza osoby prawne zainteresowane paralotniarstwem w Polsce.
§4
1. Siedzibą Federacji jest miasto Kraków.
2. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Dla realizacji celów statutowych Federacja może działać na terenie innych państw.
§5
1. Federacja jest zawiązana na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną.
2. Federacja może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Nazwa i symbole Federacji korzystają z ochrony prawnej.
§6
Federacja może należeć do innych krajowych lub międzynarodowych związków i organizacji
o podobnym profilu działalności.
§7
1.
2.

Federacja opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków.
Do realizacji zadań statutowych Federacja może zatrudniać pracowników.
ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§8

Celem Federacji jest:
1. Reprezentowanie interesów swoich członków wobec władz publicznych, administracyjnych,
samorządowych i społecznych
2. Krzewienie kultury fizycznej i sportu w zakresie uprawiania paralotniarstwa.

3. Popularyzacja i rozwój paralotniarstwa.
§9
Federacja realizuje swoje cele poprzez:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wpływanie na całokształt praw i zasad obejmujących paralotniarstwo.
Integrowanie środowiska paralotniowego.
Ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań członków Federacji.
Prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej, w tym wydawanie publikacji
związanych z działalnością Federacji.
Reprezentowanie członków wobec instytucji centralnych, samorządowych, regionalnych
i na forum międzynarodowym.
Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie sportu i rekreacji
paralotniowej oraz aktywnego wypoczynku.
Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.
Współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
Podejmowanie działań, zmierzających do współdziałania z władzami, stowarzyszeniami,
organizacjami naukowymi, społecznymi, zawodowymi i fundacjami działającymi
w obszarze zainteresowania federacji.
§ 10

Federacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
§ 11
Federacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 12
Członkowie Federacji dzielą się na:
1. Zwyczajnych.
2. Wspierających.
§ 13
1. Członkami Zwyczajnymi Federacji mogą być osoby prawne mające wpisane w statucie
zainteresowanie paralotniarstwem, działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Członkami Wspierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne, uznające i wspierające
cele Federacji, przyjęte przez Zarząd na podstawie pisemnej decyzji.
3. W poczet członków Federacji przyjmuje Zarząd Federacji na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 14
Członkowie zwyczajni Federacji mają prawo do:
1. Uczestniczenia przez swych przedstawicieli w Walnych Zebraniach, biernego i czynnego
uczestnictwa w wyborach władz Federacji.
2. Otrzymywania pomocy organizacyjnej, szkoleniowej i metodycznej w ramach realizacji

celów statutowych Federacji.
3. Przedkładanie władzom Federacji wniosków, postulatów i inicjatyw w zakresie działania
w sferze kultury fizycznej i sportu.
4. Przedkładanie władzom Federacji wniosków, postulatów i inicjatyw w zakresie regulacji
prawnych paralotniarstwa.
5. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych, jednakże podczas Walnych
Zebrań mają jedynie głos doradczy, nie mogą brać udziału w głosowaniach nad uchwałami,
nie mają również czynnego ani biernego prawa wyborczego do organów Federacji.
§ 15
Obowiązkiem członków Federacji jest przestrzeganie statutu i uchwał władz Federacji, branie
czynnego udziału w pracach Federacji, a ponadto:
1. Świadczenie w miarę posiadanych możliwości pomocy organizacyjnej, szkoleniowej
i metodycznej.
2. Dostarczanie władzom Federacji informacji w zakresie niezbędnym dla prawidłowej
działalności.
3. Udział w pracach Walnego Zebrania i powołanych przez Walne Zebranie zespołach
roboczych.
4. Udział w finansowaniu Federacji według zasad uchwalonych przez Walne Zebranie.
§ 16
1. Członkostwo w Federacji ustaje na skutek dobrowolnego wystąpienia ze Federacji.
2. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 1 zgłasza się w formie pisemnej.
3. Członkostwo ustaje ponadto na skutek rozwiązania się stowarzyszenia będącego członkiem
Federacji.
4. Członkostwo ustaje na skutek wykluczenia przez Walne Zebranie Delegatów w przypadku
działania na szkodę Federacji lub naruszenia postanowień niniejszego statutu. Uchwałę
w sprawie wykluczenia członka Federacji Walne Zebranie podejmuje większością
2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE FEDERACJI
§ 17
1. Władzami Federacji są:
a. Walne Zebranie Delegatów.
b. Zarząd.
c. Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich organów Federacji trwa 2 lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zebranie
Delegatów w sposób tajny. Wybór członków organów odbywa się w sposób tradycyjny,
z wyłączeniem drogi elektronicznej. Wybór członków organów drogą elektroniczną może
nastąpić tylko w przypadku uzupełnienia wakatów w razie opróżnienia stanowiska w trakcie
trwania kadencji. W przypadku głosowania drogą elektroniczną głosowanie może być
jawne.
3. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów następuje na pierwszym posiedzeniu.

§ 18
1. Jeżeli niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Federacji zapadają zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy statutowego składu członków tych
organów. W przypadku równej liczby głosów przeważa głos przewodniczącego właściwego
organu.
2. Jeżeli właściwy organ nie postanowi inaczej, uchwały władz Federacji zapadają
w głosowaniu jawnym.
3. Organy Federacji mogą podejmować prawem przewidziane czynności przy obecności co
najmniej połowy statutowego składu tych władz.
4. W przypadku głosowania drogą elektroniczną, po uprzednim zawiadomieniu o głosowaniu
w sposób przewidziany w Regulaminie głosowania drogą elektroniczną, za osobę obecną
uznaje się wyłącznie osobę biorącą udział w głosowaniu.
§ 19
1. Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Federacji.
2. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:
a. z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni
b. z głosem doradczym członkowie wspierający oraz zaproszeni goście
3. Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów nie może odbyć się za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, może odbyć się jedynie w sposób tradycyjny.
5. Walne Zebranie Delegatów obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
6. Termin i miejsce obrad Walnego Zebrania Delegatów Zarząd podaje do wiadomości
wszystkich Delegatów, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania, podając porządek
obrad, dla jakiego zostało zwołane. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu
o posiedzeniu. Dopuszczone jest też zwołanie Walnego Zebrania za pomocą poczty
elektronicznej z potwierdzeniem zwrotnym.
7. Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów odbywa się co najmniej 1 raz w roku.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek co najmniej 3 członków zwyczajnych Federacji, nie później niż 30 dni od złożenia
wniosku. Dopuszczone jest też zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania za pomocą
poczty elektronicznej z potwierdzeniem zwrotnym.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
10. W Walnym Zebraniu Delegatów winna uczestniczyć co najmniej połowa delegatów
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W przypadku braku quorum, drugi
termin Walnego Zebrania może zostać wyznaczony na ten sam dzień, co najmniej godzinę
po planowanym rozpoczęciu pierwszego terminu, o ile zostało to zaznaczone
w zawiadomieniach o Walnym Zebraniu.
11. W przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów, dopuszcza się odbycie obrad
i podejmowanie uchwał przy pomocy elektronicznych środków komunikacji. Dopuszczalne
jest zawieranie tylko takich uchwał, które nie wymagają zachowania tajności głosowania.
Szczegółowy regulamin obrad przy użyciu elektronicznych środków komunikacji określa
regulamin, uchwalany i zmieniany przez Walne Zebranie Delegatów większością
2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
12. Pierwsze Walne Zebranie Klubu zwołuje przez Komitet Założycielski.

§ 20
1.
2.
3.
4.

W Walnym Zebraniu biorą udział delegaci członków zwyczajnych Federacji.
Delegaci reprezentują członków Federacji: jedno stowarzyszenie – 2 delegatów.
Każdy stowarzyszenie ma prawo do jednego głosu.
W przypadku sporu pomiędzy delegatami reprezentującymi jedno stowarzyszenie, w braku
wypracowania wspólnego stanowiska, uznaje się, że stowarzyszenie wstrzymało się od
głosu.

§ 21
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Uchwalanie kierunków działania Federacji.
2. Ocena działalności Zarządu i udzielanie mu absolutorium.
3. Wybór spośród delegatów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd, dokonywanie zmian statutu
i podejmowanie decyzji o likwidacji Federacji.
5. Uchwalanie składek członkowskich i innych opłat statutowych.
6. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nieobjętych kompetencją innych władz
Federacji.
7. Uchwalanie regulaminu obrad i zasad głosowania przy pomocy elektronicznych środków
komunikacji.
8. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9. Uchwalanie budżetu.
10. Podejmowanie decyzji w sprawie członkostwa w Federacji
11. Uchwalanie regulaminu funkcjonowania Komisji Tematycznych.
12. Zatwierdzanie składu i celów powołanych przez Zarząd Komisji Tematycznych.
Zatwierdzenie odbywa się poprzez podjęcie uchwały jawnej i może zostać dokonane
poprzez podjęcie uchwały drogą elektroniczną.
§ 22
1. Zarząd składa się z 3-5 Członków, w tym Prezesa i członków zarządu.
2. Wybór Prezesa, oraz pozostałych członków zarządu dokonuje się w głosowaniu tajnym
zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej ilości kandydatów.
3. Odwołanie Prezesa, poszczególnych członków zarządu lub całego Zarządu dokonuje się
w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania. Wniosek w sprawie głosowania nad odwołaniem członka
Zarządu może złożyć grupa co najmniej połowy członków Federacji.
4. Upoważniony do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz jest Prezes Stowarzyszenia
samodzielnie lub co najmniej dwóch Członków Zarządu łącznie.
5. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.
6. Zarząd jest zobowiązany do informowania Członków Federacji poprzez zamieszczanie na
Platformie Internetowej (oficjalna strona www lub forum z ograniczonym dostępem)
informacji o wszelkich podejmowanych działaniach, otrzymanej i nadanej korespondencji
i innych ważnych wydarzeniach, mających wpływ na funkcjonowanie Federacji. Informacja
powinna zostać zamieszczona niezwłocznie od daty zaistnienia zdarzenia. Trzykrotne
niezastosowanie się do obowiązku informacyjnego stanowi naruszenie obowiązków zarządu
i może stanowić podstawę jego odwołania. Wniosek o odwołanie Zarządu w tym trybie

może złożyć każdy Członek Federacji samodzielnie.
7. Rolą Zarządu jest wykonywanie poleceń i uchwał Walnego Zgromadzenia. Zarząd może
podejmować działania jedynie w oparciu o uzgodnione stanowisko lub uchwałę wydaną
przez Walne Zgromadzenie. Zarząd podejmując jakąkolwiek inicjatywę w istotny sposób
wpływającą na działalność Federacji, ma obowiązek skonsultowania tych działań z Walnym
Zgromadzeniem.
§ 23
Do zakresu działalności Zarządu należy:
1. Realizacja celów Federacji.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów.
3. Kierowanie bieżącą pracą Federacji.
4. Uchwalanie preliminarzy, programów i wniosków.
5. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Federacji, z zastrzeżeniem, że bez zgody Walnego
Zgromadzenia, która może być wyrażona poprzez powzięcie uchwały w głosowaniu drogą
elektroniczną, Zarząd może zaciągać zobowiązania i rozporządzać majątkiem Federacji do
kwoty 1.000,00 zł.
6. Reprezentowanie Federacji na zewnątrz.
7. Podejmowanie decyzji w sprawie członkostwa w Federacji.
8. Prowadzenie dokumentacji Federacji.
9. Zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów.
10. Informowanie członków o bieżącej działalności Zarządu.
11. Udzielanie odpowiedzi na zapytania Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni.
12. Na wniosek każdego zainteresowanego Członka, Zarząd powołuje w formie uchwały
w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, Komisję Tematyczną w celu wykonania
konkretnych zadań lub opracowania projektów zmian, materiałów szkoleniowych,
organizowania imprez sportowych. Skład i cele funkcjonowania Komisji Tematycznej
muszą być zgodne z wymogami określonymi w Regulaminie Funkcjonowania Komisji
Tematycznej. Powstanie i skład Komisji Tematycznej musi być zatwierdzone przez Walne
Zgromadzenie zgodnie z § 21 pkt 11.
§ 24
Odwołania od decyzji Zarządu rozpatruje Walne Zebranie.
§ 25
Prezes kieruje pracami Zarządu.
§ 26
1. Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie spośród delegatów nie będących
członkami Zarządu, ani nie kandydujących do Zarządu.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby, które wybierają spośród siebie
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Komisja Rewizyjna musi być
niezależna od Zarządu oraz członkowie Komisji Rewizyjnej:
a.
nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
b.
nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;

nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu
uzasadnionych kosztów wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8
pkt 8 Ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
z dnia 3.03.2000 r. (Dz.U. Nr 26 poz. 306 z 2000 r.).
3. Komisja Rewizyjna odbywa swe posiedzenia przynajmniej raz do roku, przy czym możliwe
jest wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej.
c.

§ 27
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Sprawowanie wszechstronnej kontroli działalności statutowej Federacji.
2. Ocena realizacji podjętych uchwał.
3. Ocena stopnia realizacji zadań statutowych oraz zadań wynikających z zatwierdzonych
planów.
4. Występowanie do Zarządu z wnioskami z ustaleń kontrolnych oraz żądanie stosownych
wyjaśnień.
5. Przedstawianie sprawozdań Walnemu Zebraniu i wnioskowanie o udzielenie absolutorium
Zarządowi.
§ 28
W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej 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 mniej niż
połowę składu organu.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK FEDERACJI
§ 29
Majątek Federacji stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 30
Na fundusze i majątek Federacji składają się:
1. Dobrowolne wkłady i wpłaty członków.
2. Dotacje.
3. Darowizny.
4. Inne wpływy i dochody z działalności statutowej.
5. Składki członkowskie.
§ 31
1. Federacja prowadzi gospodarkę finansową, oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Wszelkie środki pieniężne muszą być przechowywane wyłącznie na koncie Federacji.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Federacji do kwoty 1.000,PLN podejmuje Zarząd, powyżej tej kwoty Zarząd po uzyskaniu zgody Walnego Zebrania
Członków.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA FEDERACJI
§ 32
Zmiana statutu nastąpić może na skutek uchwały Walnego Zebrania podjętej większością
2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Uchwała o zmianie
Statutu nie może być poddana pod głosowanie drogą elektroniczną.
§ 33
Likwidacja Federacji nastąpić może na skutek uchwały Walnego Zebrania podjętej większością
3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
§ 34
W razie podjęcia uchwały o likwidacji Federacji dotychczasowy Zarząd wybiera 3 osobową
Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację majątku Federacji z uwzględnieniem
zobowiązań na nim ciążących.
§ 35
Dla ważności pism dotyczących praw i zobowiązań majątkowych Federacji wymagane jest
współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika, względnie osób przez nich
upoważnionych spośród członków Zarządu.
§ 36
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie
przepisy Ustawy prawo o stowarzyszeniach.
§ 37
Spory wynikłe z interpretacji statutu lub regulaminów uchwalonych na podstawie
niniejszego statutu rozstrzyga na użytek Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie.
§ 38
Statut wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia.

