
Statut SLT Orlik

I. NAZWA, TEREN DZIAŁANIA , SIEDZIBA, CHARAKTER PRAWNY

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Sądeckie Towarzystwo Lotnicze „Orlik” w Nowym Sączu.

§2
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§3
Siedzibą Towarzystwa jest miasto Nowy Sącz.

§4
Towarzystwo posiada osobowość prawną i jest reprezentowane przez Zarząd.

§5
Towarzystwo działa w oparciu o Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszy Statut.

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§6
1. Umożliwienie młodzieży i dorosłym czynnego uprawiania sportów lotniczych, takich jak: 

modelarstwo, paralotniarstwo, lotniarstwo itp.
2. Politechniczne kształcenie młodzieży przez organizację szkolenia, zdobywanie i pogłębianie wiedzy 

w zakresie modelarstwa i sportów lotniczych oraz ich popularyzacja wśród społeczeństwa.
3. Organizowanie zawodów, konkursów, pokazów i wystaw oraz innych imprez dotyczących sportów 

lotniczych.
4. Współdziałanie ze stowarzyszeniami wiodącymi w sportach lotniczych oraz instytucjami i 

organizacjami społecznymi, w celu realizacji zadań statutowych.
5. W celu realizacji zadań statutowych Towarzystwo może korzystać z opieki merytorycznej, 

gospodarczej i finansowej ze strony instytucji, organizacji , przedsiębiorstw i władz samorządowych.

III. CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§7
1. Członkiem STL ORLIK może zostać pełnoletni obywatel polski oraz młodzież szkolna za pisemną 

zgodą rodziców lub opiekunów.
2. Przyjęcie w poczt członków Towarzystwa następuje na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd 

Stowarzyszenia.

§8
Członkowie Towarzystwa obowiązani są:

1. Realizować zadania Towarzystwa, przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał Zarządu.
2. Opłacać składkę członkowską, ustaloną na Walnym Zgromadzeniu członków.

§9
Zawieszenie członka Towarzystwa w jego prawach następuje w wyniku stosownej uchwały podjętej 
przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie członków w przypadku :



1. Nie opłacania składek członkowskich.
2. Naruszenia zasad współżycia społecznego.

§10
Zawieszenie członka Towarzystwa pozbawia go czynnego i biernego prawa wyborczego, prawa głosu w 
podejmowaniu uchwał oraz korzystania ze świadczeń Towarzystwa.

§11
Utrata członkostwa następuje w przypadkach:
1. Wystąpienia z Towarzystwa.
2. Wykluczenia na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia członków lub Zarządu powziętej w przypadku 

niestosowania się członka do postanowień niniejszego Statutu.
3. Zgonu.

§12
Zawieszenie w prawach członka lub utrata członkostwa nie zwalnia z obowiązku wywiązania się z 
ciążących na członku lub jego następcach zobowiązań prawnych.

IV. WŁADZE SĄDECKIEGO TOWARZYSTWA LOTNICZEGO

§13
1. Władzami Towarzystwa są: 

 A. Walne Zgromadzenie członków 
 B. Zarząd Towarzystwa 
 C. Komisja Rewizyjna

2. Uchwały i decyzje władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy + 1 uprawnionych do głosowania.

3. Szczegółowe zasady wyboru oraz uzupełniania składu władz Towarzystwa określa regulamin 
wyborów.

4. Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata. 

A. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§14
Najwyższą władzą Sądeckiego Towarzystwa Lotniczego jest Walne Zgromadzenie członków.
Do kompetencji walnego zgromadzenia należy:

1. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2. Rozpatrywanie, przyjmowanie, zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji 

Rewizyjnej i udzielanie absolutorium z ich działalności.
3. Ocena działalności Zarządu
4. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Towarzystwa.

B. ZARZĄD TOWARZYSTWA

§15
1. Zarząd Towarzystwa składa się z 5-7 członków, w skład którego wchodzą: 

- prezes 
- wiceprezes 
- skarbnik 
- sekretarz 
- 1-3 członków



2. Zarząd konstytuuje się we własnym zakresie.
3. Zebrania Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na 4 miesiące. 

Zebrania zwołuje prezes lub w razie jego nieobecności wiceprezes.
4. Prezes, lub z jego upoważnienia wiceprezes lub inny członek Zarządu, reprezentują Towarzystwo na 

zewnątrz.
5. Decyzje w sprawach finansowych podejmuje Zarząd. 

§16
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Prowadzenie działalności Towarzystwa zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia.
2. Zwoływanie walnego zgromadzenia raz na dwa lata, a ponadto na żądanie nie mniej niż 1/3 ilości 

członków lub na żądanie Komisji Rewizyjnej.
3. Opracowywanie planu działalności i zamierzeń na dany rok.
4. Zarządzanie majątkiem Towarzystwa i prowadzenie gospodarki finansowej.

C. KOMISJA REWIZYJNA

§17
Komisja rewizyjna składa się z 3 członków – konstytuuje się we własnym zakresie wybierając 
przewodniczącego.

§18
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. Wykonywanie półrocznej kontroli całokształtu działalności Towarzystwa pod względem 

prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwałami podjętymi 
przez Walne Zgromadzenie i Zarząd.

2. Dokonywanie na zebraniach Zarządu oceny działalności Towarzystwa oraz zgłaszanie wniosków w 
tym zakresie.

3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu członków sprawozdania ze swej działalności.
4. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej powinien uczestniczyć w zebraniach Zarządu.

V. SPRAWY GOSPODARCZO-FINANSOWE

§19
1. Majątek Towarzystwa może powstać ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, dochodów z 

własnej działalności.
2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, a dochód z tej działalności ma służyć 

realizacji celów statutowych.
3. Do zaciągania zobowiązań finansowych wymagana jest akceptacja Zarządu Towarzystwa.

VI. PRZEPISY KOŃCOWE

§20
1. Sądeckie Towarzystwo Lotnicze w Nowym Sączu może się rozwiązać na podstawie uchwały podjętej 

przez co najmniej 2/3 ilości członków.
2. Likwidatorami Towarzystwa są członkowie jego Zarządu. 

§21
Towarzystwo posiada swoje godło oraz używa pieczęci o treści:
Sądeckie Towarzystwo Lotnicze „Orlik” w Nowym Sączu.


