
POROZUMIENIE 
określające zasady wzajemnego korzystania ze startowisk na Górze Żar 

 
 
Porozumienie z dnia ……………… pomiędzy 
 
Polskim Stowarzyszeniem Paralotniowym, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nad Wisłą 
4A, NIP 527 251 23 14, REGON 140534339, KRS 0000236118, zwanym dalej PSP 
reprezentowanym przez Mirosława Górskiego - prezesa, oraz ………... 
 
oraz 
 
Beskidzkim  Stowarzyszeniem  Paralotniowym,  z  siedzibą w Żywcu  (34-300)  przy  ul. 
Żwirowej 22, KRS 0000274555, NIP 5532379557, REGON  240586439, zwanym dalej BSP. 
reprezentowanym przez Leonię Zając – prezesa, oraz ……… 
 
oraz 
 
Szkołą Paralotniową Albatros 1 Wojciech Owczarz Krzysztof Klewiado Spółka Cywilna, z 
siedzibą w Bielsku – Białej (43-300) ul. Cegielniana 41, zwaną dalej Albatros 
reprezentowaną przez Wojciecha Owczarza 
 
 

§1 
 

1) PSP oświadcza, iż dysponuje startowiskiem paralotniowym zlokalizowanym na Górze 
Żar po stronie północnej (działka nr 455/2). Opiekunem tego startowiska, zgodnie z 
zawartą umową, jest Beskidzkie Stowarzyszenie Paralotniowe. 

2) Szkoła Paralotniowa Albatros oświadcza, iż dysponuje następującymi terenami: 
a) Startowisko na Górze Żar po stronie zachodniej (działka nr XXX*), 
b) Startowisko na Górze Żar po stronie południowej (działka nr XXX*), 

 
§2 

 
BSP zobowiązuje się do zwrotu Szkole Paralotniowej Albatros kosztu dzierżawy startowisk 
wymienionych w §1 pkt 2 do wysokości 3500 zł brutto rocznie. 

 
§3 

 
1) Strony oświadczają, iż udostępniają ww. startowiska do wykonywania lotów na 

lotniach i paralotniach na poniższych zasadach: 
a) loty niekomercyjne odbywają się bez opłat, 
b) szkolenia paralotniowe podlegają następującym opłatom: 

i) opłata roczna 500 zł od szkoły lub 
ii) opłata dzienna 50 zł od szkoły. 

c) komercyjne loty tandemowe podlegają następującym opłatom: 



i) opłata roczna 500 zł od pilota lub 
ii) opłata dzienna 50 zł od pilota. 

 
2) Opłaty zebrane z tytułu lotów komercyjnych są korzyścią BSP. 
3) BSP zobowiązuje się do opieki nad ww. startowiskami, czyli koszeniem trawy dwa 

razy w roku oraz ustawieniem tablicy informacyjnej. 
4) Na tablicy informacyjnej na górze Żar, opracowanej przez Beskidzkie Stowarzyszenie 

Paralotniowe, zostaną umieszczone: 
a) Regulamin wykonywania lotów w rejonie góry Żar, uzgodniony z Górską 

Szkołą Szybowcową Żar; 
b) Informacje dla turystów o zasadach wykonywania lotów tandemowych na 

paralotniach oraz o podmiotach je wykonujących, w tym nazwy i dane 
kontaktowe do wszystkich szkół i pilotów, którzy uiszczą opłatę roczną na 
dany sezon; 

c) Ostrzeżenia dla turystów zwiedzających górę Żar o istnieniu startowisk 
paralotniowych i zasadach zachowywania się w ich obrębie. 

5) Wszelkie zmiany niniejszego porozumieniu wymagają formy pisemnej. 
6) Porozumienie zostało zawarte w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 

 
*) Wymaga uzupełnienia 
 

 
Albatros                                      BSP                                           PSP 

 


