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STATUT 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

1. Stowarzyszenie Mustang Klub Polska w skrócie Mustang Klub Polska, zwane w dalszej 

części statutu „Stowarzyszeniem”, jest organizacją pozarządowa, działającą na 

podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, innych 

obowiązujących przepisów oraz niniejszego statutu. 

2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego  

w zakresie, o którym mowa w §8 ust 2 i 3. 

3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie, o którym mowa w §8 ust 

1. 

4. Stowarzyszenie prowadzi działalność społecznie użyteczną w zakresie opisanym w §7.  

5. Cały uzyskiwany przez Stowarzyszenie dochód z działalności, o której mowa w ust. 2 i 3, 

działalności gospodarczej oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego jest 

przeznaczony na realizację celów statutowych. 

 

§2 

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. 

 

§3 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Warszawa. 

3. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność 

również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Stowarzyszenie może przystępować do innych krajowych i międzynarodowych 

organizacji o podobnych celach działania. 

5. Stowarzyszenie może nabywać lub obejmować udziały lub akcje w spółkach 

kapitałowych, pod warunkiem posiadania w tych spółkach 100% udziałów lub akcji. 

 

§4 

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 2.  
2. Stowarzyszenie posiada własną pieczęć, której używa zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa oraz może posiadać symbole i odznaki. 
 

§5 

Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się zasadą szacunku wobec osobistych 

poglądów członków oraz osób korzystających z jego pomocy, przy jednoczesnym 

poszanowaniu godności i praw pozostałych członków. 

 

§6 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 

2. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym 

swoich członków. Może również zlecać realizację działań statutowych swoim członkom 

za wynagrodzeniem, z wyłączeniem członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

3. Stowarzyszenie może ustalić wynagrodzenie za pełnienie funkcji przez swoich członków 



Tekst jednolity z 27.06.2020 r. 

2 
 

w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

§7 

1. Cele ogólne Stowarzyszenie realizuje zadania w zakresie: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

2) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa; 

3) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

4) działalności charytatywnej; 

5) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

6) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

7) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638); 

8) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

9) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

10) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

11) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

12) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

13) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej; 

14) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

15) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

16) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

17) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

18) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

19) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

20) turystyki i krajoznawstwa; 

21) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 

a także działań wspomagających rozwój demokracji; 

22) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 

23) ratownictwa i ochrony ludności; 

24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 

granicą; 

25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 

26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 

27) promocji i organizacji wolontariatu; 

28) pomocy Polonii i Polakom za granicą; 

29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17709549?cm=DOCUMENT
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30) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy 

z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 

1203); 

31) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

32) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania 

i ochrony praw dziecka; 

33) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

34) rewitalizacji; 

35) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 

3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie. 

2. Cele szczegółowe: 

1) rozwijanie wśród społeczeństwa kultury i wiedzy motoryzacyjnej o samochodach 
marki Ford Mustang; 

2) ułatwianie kontaktu pomiędzy użytkownikami samochodów Ford Mustang w celu 
wymiany doświadczeń; 

3) organizacja imprez ułatwiających kontakt pomiędzy użytkownikami samochodów 
Ford Mustang oraz propagujących kulturę i wiedzę motoryzacyjną o samochodach 
marki Ford Mustang; 

4) Dbanie o rozwój Stowarzyszenia oraz społeczności Mustang Klub Polska, a także 
o wizerunek marki Mustang Klub Polska, jako dobra wspólnego członków 
Stowarzyszenia. 

 
§8 

 

1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego: 

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

2) turystyki i krajoznawstwa; 

3) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 

4) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

5) turystyki i krajoznawstwa; 

6) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 

3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a Ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie. 

2. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego: 

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

2) turystyki i krajoznawstwa; 

3) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 

4) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

5) turystyki i krajoznawstwa; 

6) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 

3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a Ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie. 
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ROZDZIAŁ III 

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW STOWARZYSZENIA 

§9 
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi działalność, o której mowa w §1 

ust. 2 i 3  w zakresie: 

 

1) Zrzeszania właścicieli i fanów samochodów marki Ford Mustang; 

2) Współdziałania z innymi zarejestrowanymi Klubami Mustang na świecie; 

3) Brania udziału przez swoich Członków w krajowych i międzynarodowych zawodach 

samochodów marki Ford Mustang; 

4) Uczestniczenia w targach, pokazach i innych imprezach; 

5) Organizowania zawodów i zjazdów (zlotów) samochodów marki Ford Mustang; 

6) Propagowania i szerzenia kultowego wizerunku samochodów Ford Mustang oraz 

wizerunku marki i społeczności Mustang Klub Polska; 

7) Organizowania imprez kulturalnych oraz życia klubowego; 

8) Prowadzenia i zabezpieczenia ewidencji Członków, danych zawodników, oraz innych 

dokumentów i materiałów statystycznych, w zakresie wymaganym określonymi 

przepisami, zgodnie z potrzebami Stowarzyszenia; 

9) Zjednywania nowych Członków Stowarzyszenia, które jest otwarte na nowych 

członków i promuje członkostwo. 

10) Nabywania lub obejmowania udziałów lub akcji w spółkach. 

 
§10 

1. Źródła dochodów Stowarzyszenia określa §32 niniejszego Statutu. 
2. Dochody Stowarzyszenia służą jedynie realizacji celów statutowych i nie mogą być 

przeznaczone do podziału pomiędzy jego członków. 
 

ROZDZIAŁ IV 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§11 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) Członków zwyczajnych; 

2) Członków honorowych. 

 

§12 

1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna, która jednocześnie: 
1) jest zarejestrowana jako użytkownik na forum internetowym Stowarzyszenia; 
2) w chwili składania deklaracji członkowskiej posiada samochód marki Ford 

Mustang lub ma taki pojazd do stałej dyspozycji. 
2. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały podjętej po 

spełnieniu wszystkich poniższych warunków: 
1) złożenia pisemnej deklaracji kandydata w formie wypełnionego formularza 

członkowskiego, zawierającego oświadczenia w zakresie spełnienia wymagań, 

o których mowa w ust. 1; 

2) opłacenia wpisowego i składki członkowskiej na dany rok; 

3) wykazania poparcia dla swej kandydatury wyrażonego w formie pisemnej przez co 

najmniej dwóch dotychczasowych Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia mających 

przynajmniej dwuletni staż członkowski. 

Zapisy ust. 5 stosuje się odpowiednio. 
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3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój 

idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia. 

Tytuł członka honorowego Stowarzyszenia nadawany jest przez Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu. 

4. Za członków Stowarzyszenia uznaje się także cudzoziemców, którzy spełnili warunki 

określone w ust. 2 lub 3. . 

5. Zarząd odmawia przyjęcia do Stowarzyszenia w szczególności osobie, której działalność 

pozostaje w sprzeczności z celami lub statutem Stowarzyszenia bądź dobrym imieniem 

i interesem Mustang Klub Polska lub kultowym wizerunkiem samochodów Ford Mustang. 

 

§13 

1. Członek zwyczajny ma prawo do: 

1) Uczestniczenia w Walnych Zebraniach z prawem głosu; 

2) Bycia wybieranym do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej po osiągnięciu przynajmniej 

dwuletniego stażu członkowskiego; 

3) Wysuwania postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia; 

4) Korzystania ze szkoleń prowadzonych przez Stowarzyszenie; 

5) Korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością Stowarzyszenia na zasadach 

określonych przez Zarząd; 

6) Reprezentowania barw i noszenia odznaki Mustang Klub Polska; 

7) Brania udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie i społeczność 

Mustang Klub Polska, z zastrzeżeniem §17 ust 1 pkt 2.  

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

1) Brania czynnego udziału w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia; 

2) Terminowego opłacania składek członkowskich; 

3) Chronienia własności Stowarzyszenia jako wspólnego dobra; 

4) Dawania przykładu właściwej postawy moralnej; 

5) Promowania kultowego wizerunku samochodów Ford Mustang; 

6) Promowania dobrego wizerunku Stowarzyszenia i społeczności Mustang Klub 

Polska. 

3. Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego.  

4. Członek honorowy ma prawo brać udział w spotkaniach statutowych władz 

Stowarzyszenia z głosem doradczym, o ile wyrazi taką chęć.  

5. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.  
 

§14 

Wszyscy członkowie obowiązani są przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał 

władz Stowarzyszenia. 

 

§15 

Stowarzyszenie może występować do odpowiednich organów z wnioskami o nadanie 

odznaczeń dla swoich wyróżniających się członków. 

 

§16 

1. Za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz za aktywny udział w pracach 

Stowarzyszenia, członkowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia: 

1) pochwałę na piśmie, której udziela Zarząd; 
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2) dyplom zasłużonego dla Mustang Klub Polska, który przyznaje Zarząd razem 

z Komisją Rewizyjną; 

3) odznaczenie przyznane przez inne instytucje i urzędy na wniosek Zarządu;  

4) nagrodę rzeczową, którą przyznaje Zarząd razem z Komisją Rewizyjną; 

5) nagrodę pieniężną, którą przyznaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu pozytywnie 

zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną; 

6) odznakę honorową Mustang Klub Polska, którą przyznaje Walne Zebranie na 

wniosek Zarządu pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną. 

 

§17 

1. W przypadku naruszenia statutu lub innych przepisów i uchwał obowiązujących  

w Stowarzyszeniu lub działalność na szkodę Stowarzyszenia i społeczności Mustang 

Klub Polska mogą być nakładane kary na jego członków: 

1) Upomnienie; 

2) Zakaz brania udziału w imprezach klubowych, na okres od miesiąca do 3 lat; 

3) Zawieszenie w prawach członkowskich, na okres od miesiąca do 3 lat;  
2. W zakresie kar określonych w ust. 1 pkt 1-3 orzeka Zarząd. 
 

§18 

1. Członkostwo ustaje na skutek: 

1) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie 

Zarządowi; 

2) Śmierci członka; 

3) Zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres 

przekraczający 2 lata. 

2. Członkostwo ustaje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków o skreśleniu 

z listy członków, na skutek: 

1) stwierdzenia rażącego naruszenia statutu,  

2) uporczywego nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów lub zasad etyki  

3) innych okoliczności stawiających członkostwo w sprzeczności z celami lub zasadami 

funkcjonowania Stowarzyszenia. 

 

§19 

1. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest powiadomić członka o skreśleniu listy 

członków, podając tego przyczyny, wskazując jednocześnie na prawo wniesienia 

odwołania w związku ze skreśleniem z listy członków do Walnego Zebrania Członków w 

terminie 30 dni od powiadomienia. Sposób powiadomienia określa Regulamin 

Stowarzyszenia, o którym mowa w §25 ust. 5. Prawo wniesienia odwołania do Walnego 

Zebrania Członków nie przysługuje w przypadku skreślenia z listy, o którym mowa w §18 

ust. 2. 

2. Od pozostałych uchwał Zarządu w przypadkach, o których mowa w niniejszym rozdziale, 

przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej, w terminie 14 dni od daty powiadomienia 

o podjęciu uchwały. Sposób powiadomienia określa Regulamin Stowarzyszenia. 

3. W przypadku niesatysfakcjonującego rozstrzygnięcia odwołania przez Komisję 

Rewizyjną członkom przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków złożone za 

pośrednictwem Komisji Rewizyjnej, w terminie 14 dni od daty powiadomienia o podjęciu 

uchwały przez Komisję Rewizyjną. Sposób powiadomienia określa Regulamin 

Stowarzyszenia. 
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ROZDZIAŁ V 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§20 

Władze Stowarzyszenia stanowią: 

1. Walne Zebranie Członków; 

2. Zarząd; 

3. Komisja Rewizyjna. 

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

§21 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. Walne Zebranie Członków odbywa się w miarę potrzeb Stowarzyszenia, ale nie rzadziej 

niż raz na rok, licząc od daty ostatniego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 

4. Termin, miejsce i porządek obrad ustala Zarząd i podaje do wiadomości swoich 

członków w formie ogłoszenia na ogólnodostępnej głównej stronie internetowej 

Stowarzyszenia lub na portalu społecznościowym Stowarzyszenia nie później niż na 30 dni 

przed terminem Walnego Zebrania Członków. Szczegółowy sposób podania do wiadomości 

określa Regulamin Stowarzyszenia. 

5. Porządek obrad może być uzupełniony wnioskami nagłymi, o ile za nagłością wypowie 

się 2/3 obecnych i uprawnionych do głosowania. 

6. Członkowie Stowarzyszenia mogą zgłosić do Zarządu propozycje uchwał poparte przez 

przynajmniej 1/3 członków najpóźniej 14 dni przed Walnym Zebraniem Członków. Wniosek 

członków Stowarzyszenia w sprawie zmiany statutu wymaga poparcia przynajmniej 1/3 

członków Stowarzyszenia. Zgłoszone propozycje uchwał podlegają włączeniu do porządku 

obrad Walnego Zebrania Członków, o ile są zgodne z obowiązującymi przepisami i statutem 

Stowarzyszenia. Sposób zgłoszenia i wyrażenia poparcia wniosku określa Regulamin 

Stowarzyszenia. 

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd w terminie 30 

dni od otrzymania wniosku Komisji Rewizyjnej lub wniosku 2/3 członków zwyczajnych, lub od 

uchwały Zarządu w sprawie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.  

8. W przypadku, gdyby Zarząd nie zwołał Walnego Zebrania w terminie określonym w ust. 

7, podmioty uprawnione do złożenia wniosku mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie 

w sposób określony w §21 ust. 4 lub w przypadku niemożności zastosowania tego sposobu 

poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim lub listami poleconymi na co najmniej 

14 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, określając termin, miejsce oraz 

proponowany porządek obrad. 

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których 

zostało zwołane.     

 

§22 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1)   ustalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia; 

2)   uchwalanie zmian statutu; 

3)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

4)   udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej; 

5)   wybór i odwołanie Prezesa z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w §24 ust 8, wybór 
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i odwołanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej; 

6)   rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez władze i członków Stowarzyszenia; 

7)   nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia; 

8)   podjęcie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przekazania jego 

majątku; 

9) Ustalenie godła (odznaki) i barw Stowarzyszenia; 

10) rozstrzyganie odwołań członków od działania, decyzji i uchwał Zarządu, po 

uprzednim niesatysfakcjonującym rozpatrzeniu przez Komisję Rewizyjną, zgodnie 

§19; 

11) uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz trybu opłacania 

składek; 

12) zwalnianie całkowite lub częściowe ze składek członków Stowarzyszenia; 

13) podejmowanie decyzji w sprawach nabywania i zbywania majątku nieruchomego, 

udziałów lub akcji w spółkach oraz likwidacji tych spółek, a także nabywania 

i zbywania majątku nieruchomego przez spółki, w których Stowarzyszenie posiada 

udziały lub akcje ; 

14) podejmowanie innych uchwał w sprawach wymagających decyzji Walnego 

Zebrania Członków; 

15) Określenie struktury organizacyjnej Stowarzyszenia i zasad jej funkcjonowania; 

16) Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania 

Członków, o której mowa w §18 ust. 2.  

17)   Wybór kandydatów na członków organów spółek, w których Stowarzyszenie 

posiada udziały lub akcje oraz podejmowanie uchwał zobowiązujących Zarząd 

Stowarzyszenia do odwołania członków organów tych spółek. 

18) Podejmowanie uchwał w sprawie treści umów lub statutów spółek, w których 

Stowarzyszenie posiada udziały lub akcje. 

 

§23 

1. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków konieczna jest w pierwszym terminie 

spotkania obecność przynajmniej 40 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim 

terminie spotkania bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, chyba że 

co najmniej jeden z członków Stowarzyszenia zgłosi aby głosowanie było tajne. 

Głosować można tylko osobiście. Za głosowanie osobiste uważa się również głosowanie 

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przy zapewnieniu co najmniej:  

1) transmisji obrad posiedzenia oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, 

w ramach której członek Stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;  

2) wykonywania osobiście prawa głosu w toku obrad. 

3. Następny termin spotkania Walnego Zebrania Członków zwołanego z powodu braku 

kworum może się odbyć nie wcześniej niż po 14 dniach od daty pierwszego spotkania, 

co ustala i ogłasza Zarząd zgodnie z §21 ust. 4. Porządek obrad pierwszego terminu 

spotkania nie podlega zmianom. 

4. W przypadku takiej samej ilości głosów za i przeciw decydujący głos ma przewodniczący 

zebrania. Jeżeli natomiast on wstrzymał się od głosowania, liczy się głos Prezesa 

Stowarzyszenia, a w dalszej kolejności Wiceprezesa, następnie Sekretarza, następnie 

Skarbnika. 
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ZARZĄD 

§24 

1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i jest odpowiedzialny przed Walnym 

Zebraniem za swoją działalność. 

2. Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. 

3. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym w liczbie 

4-6 osób na 3 letnią kadencję, zgodnie z uprawnieniem zawartym w §13 ust. 1. Liczbę 

członków Zarządu Stowarzyszenia ustala Walne Zebranie Członków. 

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu w terminie do 7 dni od dnia wyboru. 

5. Członkowie Zarządu: 

1) Nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi  

w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia; 

2) Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem  za przestępstwa z winy umyślnej. 

3) Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie są pozbawieni praw 

publicznych, co potwierdzili oświadczeniem ważnym w chwili wyboru na członków 

Zarządu. 

6. Zarząd ze swego grona wybiera: 

1)  Wiceprezesa lub Wiceprezesów; 

2)  Sekretarza; 

3)  Skarbnika. 

7. W przypadku, gdyby w trakcie kadencji, liczba Członków Zarządu zmniejszyła się do 

poziomu poniżej statutowego minimum, Zarząd uprawniony jest uzupełnić swój skład do 

poziomu statutowego minimum, jednak w liczbie nie większej niż jedna osoba przez cały 

okres kadencji. 

8. W razie ustąpienia Prezesa Stowarzyszenia w okresie kadencji, nowego Prezesa ze 

swego grona wybiera Zarząd. 

  

§25 

1. Zarząd zbiera się na posiedzenie w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na rok, a zwołuje je 

Prezes, a w przypadku niemożności zwołania przez Prezesa - Wiceprezes. Udział 

w zebraniu zarządu i podejmowanie uchwał jest możliwe również z wykorzystaniem 

środków komunikacji elektronicznej przy zapewnieniu co najmniej:  

1) transmisji obrad zebrania oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, 

w ramach której członek zarządu może wypowiadać się w toku obrad;  

2) wykonywania osobiście prawa głosu w toku obrad. 

2. Do ważności uchwał Zarządu jest niezbędna obecność przynajmniej połowy ich członków 

w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 

3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów a w przypadku równej ilości głosów 

decydujący jest głos Prezesa Stowarzyszenia, a w dalszej kolejności Wiceprezesa, 

następnie Sekretarza, następnie Skarbnika. 

4. Zarząd uchwala Regulamin Zarządu  w którym określa w szczególności: 

1) Sposób wyznaczania terminów i tryb odbywania posiedzeń Zarządu; 

2) Sposób powiadamiania członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej o terminach 

i trybach odbywania posiedzeń; 

3) Sposób podejmowania uchwał, w tym w trybie obiegowym, telekonferencji lub innych 

środków komunikacji elektronicznej; 

4) Sposób obwieszczania uchwał Zarządu członkom Stowarzyszenia. 

5. Zarząd uchwala Regulamin Stowarzyszenia, w którym określa w szczególności: 
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1) Sposób podawania do wiadomości członków Stowarzyszenia uchwał, sprawozdań,  

ogłoszeń lub innych regulacji i spraw dotyczących ogółu członków; 

2) Sposób powiadamiania członków Stowarzyszenia o podjęciu uchwał lub innych 

regulacji i spraw bezpośrednio ich dotyczących; 

3) Sposób zgłaszania projektów uchwał przez członków Stowarzyszenia oraz sposób 

wyrażania poparcia tych projektów przez członków Stowarzyszenia. 

6. Zarząd podaje do wiadomości członków Stowarzyszenia Regulamin Zarządu. Sposób 

podania do wiadomości określa Regulamin Stowarzyszenia. 

7. Zarząd podaje do wiadomości członków Stowarzyszenia Regulamin Stowarzyszenia 

poprzez zamieszczenie go na forum internetowym Stowarzyszenia dostępnym dla 

członków. 

8. Zaciąganie w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań oraz rozporządzanie prawami 

i majątkiem Stowarzyszenia o wartości przekraczającej kwotowo 50 tys. zł wymaga 

uprzedniego podjęcia uchwały Zarządu, z zastrzeżeniem §22 ust. 1 pkt. 13. Walne 

Zebranie Członków może w drodze uchwały zdecydować o innej wysokości kwoty, 

o której mowa w pierwszym zdaniu. 

 

 

§26 

Do kompetencji Zarządu w szczególności należy: 

1. Zapewnienie wykonania uchwał Walnego Zebrania Członków. 

2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. 

3. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i statutem Stowarzyszenia. 

4. Przyjmowanie członków i orzekanie o ustaniu członkostwa zgodnie z 18 ust 1. 

5. Nakładanie kar na członków Stowarzyszenia, którzy naruszyli statut, regulaminy lub inne 

uchwały Stowarzyszenia zgodnie z §17. 

6. Występowanie do odpowiednich organów z wnioskami o nadanie odznaczeń dla 

wyróżniających się członków Stowarzyszenia. 

7. Rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia. 

8. Rozstrzyganie odwołań członków i uczestników zawodów i imprez od decyzji 

organizatorów powołanych przez Zarząd. 

9. Rozstrzyganie innych sporów (np. wynikłych z interpretacji kodeksów sportowych, 

regulaminów imprez czy zawodów). 

10. Uchwalanie planów działania, kalendarzy imprez. 

11. Uchwalanie planów finansowych Stowarzyszenia. 

12. Powoływanie sekcji i komisji, ustalanie ich składu osobowego oraz zakresu ich 

działalności, a także osób dla kierowania określonymi dziedzinami działalności 

statutowej. 

13. Uchwalanie regulaminów sekcji oraz komisji, o których mowa w ust. 12. 

14. Nadawanie szczegółowych uprawień i kompetencji oraz rozliczanie z realizacji zadań 

powierzonych sekcjom oraz komisjom, o których mowa w ust. 12. 

15. Nadzorowanie i kontrolowanie działalności statutowej Stowarzyszenia, bez uszczerbku 

dla działań Komisji Rewizyjnej określonych w §29. 

16. Inicjowanie nowych kierunków i sposobów działania. 

17. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia i prowadzenie bezpośrednich działań 

w zakresie realizacji celów o której mowa w §9. 

18. Sporządzanie sprawozdań, w szczególności sprawozdania finansowego i sprawozdania 
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z działalności Stowarzyszenia. 

19. Przygotowanie i zwołanie Walnego Zebrania Członków z zastrzeżeniem §21 ust. 8. 

20. Ustalanie warunków zatrudnienia i wynagrodzenia osób zatrudnionych dla potrzeb 

statutowych Stowarzyszenia z wyłączeniem członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

21. Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do innych organizacji 

i związków stowarzyszeń. 

22. W okresie między Walnymi Zebraniami Członkowie Zarządu uprawnieni są do wykładni 

postanowień statutu. Na treść wykładni dokonanej przez Członka Zarządu członkom 

Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej. 

23. Uchwalanie Regulaminu Stowarzyszenia. 

24. Ustalanie warunków zatrudnienia i wynagrodzenia osób zatrudnionych dla potrzeb 

spółek, w których Stowarzyszenie posiada udziały lub akcje. 

 

§27 

1. Zarząd sporządza roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe ze swojej działalności 

i przedkłada je Komisji Rewizyjnej do skontrolowania i zaopiniowania. 

2. Po zatwierdzeniu przez Walne Zebranie sprawozdań, o których mowa w ust. 1 Zarząd 

niezwłocznie podaje je do wiadomości członków Stowarzyszenia poprzez zamieszczenie 

na stronie internetowej Stowarzyszenia lub na forum internetowym Stowarzyszenia 

dostępnym dla członków. Szczegółowy sposób podania do wiadomości określa 

Regulamin Stowarzyszenia. 

3. Po podjęciu uchwał przez Walne Zebranie Członków lub przez Nadzwyczajne Zebranie 

Członków Zarząd niezwłocznie podaje je do wiadomości członków Stowarzyszenia 

poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia lub na forum 

internetowym Stowarzyszenia dostępnym dla członków Stowarzyszenia. Szczegółowy 

sposób podania do wiadomości określa Regulamin Stowarzyszenia. 

  

§28 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do udziału w posiedzeniach Zarządu. 

Komisja Rewizyjna powinna być poinformowana o posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia 

za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w terminie z nim uzgodnionym, 

w sposób określony w regulaminie, o którym mowa w §25 ust. 4. 

2. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział zaproszeni goście. 

3. Posiedzenia Zarządu na których podejmuje się uchwały muszą być protokołowane. 

 

 

KOMISJA REWIZYJNA 

§29 

1. Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna jest wybierana w głosowaniu jawnym z pośród członków zwyczajnych. 

3. Komisja Rewizyjna w liczbie 3-6 osób wybierana jest przez Walne Zebranie Członków na 

3 letnią kadencję. 

4. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu w terminie do 7 dni od dnia 

wyboru. 

5. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

1) Nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku 
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pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienie, 

2) Nie mogą być w stosunku pracy ze Stowarzyszeniem, 

3) Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 

4) Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie są pozbawieni praw 

publicznych, co potwierdzili oświadczeniem ważnym w chwili wyboru na członków 

Komisji Rewizyjnej, 

5) Nie mogą być członkami organów spółek, w których Stowarzyszenie posiada udziały 

lub akcje. 

7. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej jest niezbędna obecność przynajmniej połowy jej 

członków w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 

8. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów a w przypadku równej ilości głosów 

decydujący jest głos Przewodniczącego, a w dalszej kolejności Wiceprzewodniczącego. 

Członek Komisji Rewizyjnej może zgłosić do protokołu zdanie odrębne. Udział 

w zebraniu komisji rewizyjnej i podejmowanie uchwał jest możliwe również 

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przy zapewnieniu co najmniej:  

1) transmisji obrad zebrania oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, 

w ramach której członek komisji rewizyjnej może wypowiadać się w toku obrad;  

2) wykonywania osobiście prawa głosu w toku obrad. 

9. Komisja Rewizyjna uchwala Regulamin Komisji Rewizyjnej w którym określa 

w szczególności: 

1) Sposób wyznaczania terminów i tryb odbywania posiedzeń Komisji Rewizyjnej; 

2) Sposób podejmowania uchwał, w tym w trybie obiegowym lub telekonferencji; 

3) Sposób przekazywania wyników działalności, uchwał i sprawozdań członkom 

Stowarzyszenia oraz Zarządowi; 

4) Sposób składania wniosków i zażaleń Komisji Rewizyjnej przez członków 

Stowarzyszenia. 

10. Komisja Rewizyjna publikuje Regulamin Komisji Rewizyjnej na stronie internetowej 

Stowarzyszenia lub na forum internetowym Stowarzyszenia, dostępnym dla członków 

Stowarzyszenia. 

11. W przypadku, gdyby w trakcie kadencji, liczba Członków Komisji Rewizyjnej zmniejszyła 

się do poziomu poniżej statutowego minimum, Komisja Rewizyjna uprawniona jest 

uzupełnić swój skład do poziomu statutowego minimum, jednak w liczbie nie większej niż 

jedna osoba przez cały okres kadencji. 

 

§30 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 

1. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności 

Stowarzyszenia oraz spółek, w których Stowarzyszenie posiada udziały lub akcje, ze 

szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i rzetelności gospodarowania. 

2. Dokonywanie oceny działalności Stowarzyszenia oraz spółek, w których Stowarzyszenie 

posiada udziały lub akcje we własnym zakresie lub przy pomocy biegłych, w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. Koszty najęcia biegłych pokrywa się ze środków 

Stowarzyszenia. 

3. Żądanie od członków Stowarzyszenia oraz od spółek, w których Stowarzyszenie posiada 

udziały lub akcje wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia. 

4. Żądanie od członków Zarządu Stowarzyszenia oraz spółek, w których Stowarzyszenie 

posiada udziały lub akcje złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień dotyczących 

prowadzonej działalności. 
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5. Określanie terminu i sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz 

weryfikowanie faktu usunięcia nieprawidłowości w Stowarzyszeniu lub spółkach, 

w których Stowarzyszenie posiada udziały lub akcje. 

6. Przedstawienie Zarządowi wyników i wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia 

oraz spółek, w których Stowarzyszenie posiada udziały lub akcje. 

7. Występowanie do Walnego Zebrania Członków z opinią  w sprawie absolutorium dla 

Zarządu Stowarzyszenia oraz w sprawie sprawozdań, o których mowa w §27 ust. 1. 

8. Sporządzanie sprawozdania ze swojej działalności i przedstawianie go do zatwierdzenia 

Walnemu Zebraniu wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium. 

9. Wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w trybie 

nadzwyczajnym. 

10. Rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od działania, decyzji i uchwał 

Zarządu, a w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości przedstawianie Zarządowi 

zaleceń w zakresie, określonym w ust. 5. 

11. Występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z opinią w sprawie absolutoriów dla organów 

spółek, w których Stowarzyszenie posiada udziały lub akcje. 

 

§31 

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz do 

roku, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Komisję Rewizyjną. 

2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący a w przypadku niemożności 

zwołania przez Przewodniczącego – Wiceprzewodniczący. 

3. Obrady Komisji Rewizyjnej są protokołowane. 

 

ROZDZIAŁ VI 

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA 

§32 

1. Na majątek i fundusze Stowarzyszenia mogą się składać: 

1) ruchomości i nieruchomości; 

2) wpływy z wpisowego i składek członkowskich; 

3) wpływy z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie; 

4) dotacje; 

5) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, udziałów lub akcji w spółkach; 

6) środki finansowe przekazane od organów administracji publicznej i jednostek 

samorządu terytorialnego na wykonanie zleconych zadań własnych; 

7) darowizny, spadki, zapisy; 

8) wpływy od sponsorów; 

9) dochody z lokat i z obrotu papierami wartościowymi; 

10) dochody z ofiarności publicznej; 

11) dochód z odpłatnej działalności statutowej; 

12) dochód z prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

SPOSÓB REPREZENTACJI STOWARZYSZENIA 

§33 

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia 

oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagany podpis Prezesa lub 

dwóch pozostałych Członków Zarządu łącznie, lub osób przez nich upoważnionych. 
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ROZDZIAŁ VII 

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

§34 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, 

podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków zwyczajnych 

w głosowaniu jawnym. 

 

§35 

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej na 

następnym Walnym Zebraniu, zwołanym w terminie 3 miesięcy od dnia odbycia Walnego 

Zebrania, na którym zgłoszono wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia. 

2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków 

powoła komisję likwidacyjną, która zgodnie z wytycznymi oraz ustawą określoną w §1 

przeprowadzi likwidację. 

3. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków przeznaczy 

pozostały majątek Stowarzyszenia na cel zgodny ze statutem. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§36 

Niniejszy tekst statutu został zatwierdzony uchwałą Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Mustang Klub Polska w dniu 30 września 2017 roku. 

 

 §37 

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Statutu stosuje się odpowiednie przepisy, 

w szczególności ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach. 

 

 

 


