STATUT STOWARZYSZENIA 4FUN RALLY TEAM
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1.
Stowarzyszenie nosi nazwę 4Fun Rally Team, w dalszych częściach statutu zwane
Stowarzyszeniem.
§2.
Stowarzyszenie działa zgodnie ze statutem, uchwałami władz Stowarzyszenia oraz w zgodzie
z przepisami prawa, w szczególności Prawa o stowarzyszeniach (ustawa z dnia 7 kwietnia
1989 roku Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104 z późn. zm.).
§3.
1. Stowarzyszenie jest Dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem powołanym
do propagowania działalności sportowej, motoryzacyjnej i turystycznej, także do
podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podnoszenia kwalifikacji jego
uczestników.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, samodzielnie określa swoje cele,
programy, działania oraz struktury organizacyjne. W tym celu Stowarzyszenie
uchwala akty wewnętrzne.
3. Terenem działalności statutowej Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Stowarzyszenie może działać również poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, jeżeli wymagają tego inne cele statutowe.
4. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Nowy Sącz 33-300, ul. Podwale 28/17.
5. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji
i stowarzyszeń o podobnym zakresie działania.
6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą we własnym zakresie lub
poprzez udział w innych podmiotach gospodarczych zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa. Zysk z tej działalności przekazywany jest na cele
statutowe.
§ 4.
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków.
2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, zlecać odpłatne wykonanie czynności
członkom Stowarzyszenia lub osobom trzecim dla realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia.
§ 5.
1. Stowarzyszenie posiada własne logo, którego wzór znajduje się poniżej:
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2. Stowarzyszenie posiada własną domenę internetową pod adresem:
http://www.4funrallyteam.com

Rozdział II
Cele i środki działania
§ 6.
Cele stowarzyszenia są następujące:
a. Propagowanie, organizacja i rozwój działalności sportowej oraz motoryzacyjnej,
b. Popularyzowanie sportów motoryzacyjnych, w szczególności „off-road” i „drift”,
c. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz „off-road” i „drift”’
d. Podnoszenie kwalifikacji wśród uczestników ruchu drogowego,
e. Rozwijanie wiedzy motoryzacyjnej wśród społeczeństwa,
f. Ochrona praw i interesów pasjonatów sportów motoryzacyjnych,
g. Integracja społeczeństwa motoryzacyjnego.
§ 7.
Cele powyższe Stowarzyszenie realizuje poprzez:
a. Organizowanie sportowych i turystycznych zawodów motoryzacyjnych
b. Udział w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych oraz
motoryzacyjnych,
c. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej,
instytucjami i organizacjami w zakresie zapobiegania wypadkom drogowym,
podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
d. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej,
instytucjami i organizacjami ekologicznymi w zakresie propagowania kultury
sportu
i motoryzacji,
e. Prowadzenie działalności gospodarczej, usługowej i handlowej oraz
podejmowanie innych działań mających na celu zdobycie środków finansowych
niezbędnych dla realizacji zadań statutowych,
f. Wykonywanie innych zadań z dziedziny motoryzacji powierzonych przez organy
administracji państwowej i samorządowej, lub inne organizacje.
§ 8.
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:
29.10.B – Produkcja samochodów osobowych
33.19.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
45.11.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli
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45.31.Z – Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli
45.32.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli
45.40.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz
sprzedaż hurtowa i detaliczna części do nich
47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet
56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
(katering)
56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
63.12.Z - Działalność portali internetowych
73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych
73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet)
73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach
74.20.Z - Działalność fotograficzna
77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli
81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem
93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
93.12.Z - Działalność klubów sportowych
93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki
§ 9.
Członkowie dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Honorowych
3. Wspierających
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§ 10.

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, interesująca się sportami motoryzacyjnymi, w szczególności „off-road”
i „drift” oraz zagadnieniami związanymi z motoryzacją, która podpisze i złoży
stosowną deklarację przystąpienia. Osoba nieposiadająca pełnej zdolności do
czynności prawnych może zostać członkiem Stowarzyszenia tylko za pisemną zgodą
opiekunów prawnych.
2. Członkiem honorowym może być długoletni i szczególnie zasłużony w zakresie
motoryzacji działacz Stowarzyszenia lub inna zasłużona dla celów Stowarzyszenia
osoba.
3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia i opłacająca zadeklarowaną składkę członkowską.
4. Cudzoziemcy mogą być członkami Stowarzyszenia niezależnie od tego, czy posiadają
miejsce zamieszkania na terytorium Polski.
§ 11.
1. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu deklaracji, wpłaceniu wpisowego
i obowiązującej składki członkowskiej,
2. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie złożonej deklaracji i opłaceniu
zadeklarowanej składki.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze
uchwały Zarządu.
4. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na
wniosek Zarządu.
5. Deklaracja członkowska powinna zawierać oświadczenie o przystąpieniu do
Stowarzyszenia i zobowiązanie do opłacania składki, a ponadto imię, nazwisko, datę
i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania serię i numer dowodu osobistego, numer
PESEL osoby fizycznej – opatrzone własnoręcznym podpisem. W przypadku osoby
prawnej wymagane dane to: nazwa (firma), siedziba, numer REGON, numer NIP,
numer KRS lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej wraz z aktualnym odpisem.

§ 12.

1. Członkowie zwyczajni i honorowi maja prawo:
a. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia oraz czynnego
i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,
b. Zgłaszania postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia,
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c. Reprezentowania i propagowania działalności Stowarzyszenia
d. Brania udziału w zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie.
2. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych i honorowych z
wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Mają też prawo w sposób
wyraźny informować, że są członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
§ 13.

1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani:
a. Brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia oraz przestrzegać postanowień
Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b. Regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości i terminach ustalanych
Zarząd,
c. Chronić własność Stowarzyszenia jako wspólne dobro,
d. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
e. Propagować działalność sportową i motoryzacyjną w szczególności „off-road”
i „drift”
2. Członkowie honorowi zobowiązani są przestrzegać postanowień Statutu i uchwał
władz Stowarzyszenia
3. Członkowie honorowi zwolnieni są od obowiązku płacenia składek członkowskich.
4. Członkowie wspierający obowiązani są regularnie opłacać składkę członkowską
w wysokości i terminach ustalanych przez zarząd, przestrzegać postanowień Statutu
i uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 14.
1. Członkostwo ustaje wskutek:
a. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
b. Skreślenia z listy członków z powodu niezapłacenia składki członkowskiej przez okres
przekraczający 12 miesięcy,
c. Wykluczenia ze Stowarzyszenia
d. Śmierci członka,
e. Rozwiązania stowarzyszenia.
2. Członek może być wykluczony na podstawie decyzji Zarządu za działalność na szkodę
Stowarzyszenia lub umyślne nieprzestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz
Stowarzyszenia.
§ 15.
1. Za działalność naruszającą postanowienia niniejszego Statutu, regulaminów, uchwał
władz Stowarzyszenia lub działalność na szkodę Stowarzyszenia Zarząd może
nakładać na członków zwyczajnych następujące kary:
a. Upomnienie,
b. Naganę,
c. Zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres do 2 lat,
d. Wykluczenie ze Stowarzyszenia
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2. Od decyzji o ukaraniu przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od Walnego Zebrania
Członków, co nie wstrzymuje orzeczenia Zarządu.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 16.
1.
a.
b.
c.
2.
3.

4.

5.
6.
a.
b.
c.

Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
W czasie trwania kadencji Zarząd, Komisja Rewizyjna mają prawo do uzupełniania
członków w miejsce ustępujących, z tym, że liczba członków uzupełniających nie
może przekraczać ½ liczby członków władz pochodzących z wyboru.
Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Uchwały Walnego
Zebrania Członków i Zarządu podjęte w drugim głosowaniu są ważne bez względu na
liczbę obecnych. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego
Walnego Zebrania lub Prezesa Zarządu.
Głosowanie nad wyborem władz Stowarzyszenia i w sprawach personalnych jest
tajne.
Mandat członka Zarządu, członka Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem
kadencji na skutek:
Wystąpienia ze Stowarzyszenia
Pisemnej rezygnacji,
Odwołania mocą uchwały Walnego Zebrania Członków.
§ 17.

1.
2.
3.
4.
5.
a.
b.
c.
6.

7.

8.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest jego najwyższą władzą.
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Walne Zebranie Członków odbywa się co 4 lata.
Walne Zebranie Członków o charakterze sprawozdawczym zwoływane jest raz na rok,
celem rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
Z własnej inicjatywy,
Na wniosek Komisji Rewizyjnej,
Na wniosek 1/3 liczby członków.
Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od daty
złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd podając
te dane do wiadomości członków nie później niż na 2 tygodnie przed terminem
Walnego Zebrania.
Do kompetencji uczestników Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
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a. Uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia
b. Rozpatrywane i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i ich
działalności, wniosków zgłoszonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz
podejmowanie uchwał w tym zakresie,
c. Zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia,
d. Udzielanie absolutorium Zarządowi po wysłuchaniu wniosków i rekomendacji
Komisji Rewizyjnej,
e. Ustalenie liczby, powoływanie i odwolywanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej
f. Uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
g. Uchwalanie regulaminów
h. Podejmowanie innych uchwał w sprawach wniesionych przez członków lub władze
Stowarzyszenia,

§ 18.
1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem decydującym członkowie
zwyczajni i honorowi.
2. Walnym Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący wybrany spośród osób
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków z głosem
decydującym.

§ 19.
1. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i kieruje jego bieżącą działalnością.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków spośród
członków zwyczajnych. Liczbę członków ustala uchwała Walnego Zebrania
Członków.
3. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa. Pozostali członkowie Zarządu pełnią
funkcje Wice Prezesów. Dwóch członków Zarządu pełni jednocześnie funkcję
Sekretarza
i Skarbnika.
4. Dla ważności oświadczeń w zakresie zaciągani a praw, podejmowania zobowiązań
majątkowych i niemajątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest
współdziałanie co najmniej 3 osób spośród Zarządu.
5. Do zakresu działania Zarządu, poza innymi sprawami wymienionymi w statucie
należy:
a. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia i reprezentowane go na zewnątrz,
b. Zarządzanie majątkiem i funduszami,
c. Uchwalanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia
d. Ustalanie wysokości składki członkowskiej i wpisowego oraz terminów ich
uiszczania,
e. Tworzenie i rozwiązywanie jednostek terenowych oraz zatwierdzanie zasad ich
działania,
f. Zwoływanie i przygotowanie Walnego Zebrania Członków,
g. Zwoływanie i przygotowanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
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6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 20.
1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie
Członków i wybiera spośród siebie Przewodniczącego, zastępcę Przewodniczącego
i Sekretarza.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą członkowie zwyczajni i honorowi.
3. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia ze
szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej oraz przygotowanie stosownych
sprawozdań przekazywanych następnie Walnemu Zebraniu,
b. występowanie do Zarządu z wnioskami i propozycjami,
c. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności oraz
występowanie z wnioskiem w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 21.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział we wszystkich posiedzeniach
Zarządu i jego Prezydium z głosem doradczym.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków jeżeli wynik corocznej kontroli, uzasadnia wniosek o podjęcie uchwały o
odwołaniu członków Zarządu.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić jednocześnie funkcji członków
Zarządu.

Rozdział V.
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 22.
1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości i ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze stowarzyszenia składają się w szczególności:
a. Wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
b. Wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej,
c. Dotacje,
d. Wypływy z prowadzonej działalności sportowej lub imprez,
e. Wpływy od sponsorów Stowarzyszenia,
f. Darowizny, spadki i zapisy,
g. Dochody z ofiarności publicznej,
h. Dochody z lokat i obrotu papierami wartościowymi.
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§ 23.
Dochody Stowarzyszenia, w tym także z działalności gospodarczej, służą wyłącznie realizacji
celów statutowych. Nie mogą być przeznaczone bezpośrednio do podziału między członków.

§ 24.
Szczegółowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§ 25.
Przyjęcie spadku może nastąpić wyłącznie z dobrodziejstwa inwentarza.
Rozdział VI.
Zasady reprezentacji.

§ 26.
Do ważności oświadczenia woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia
wymagane są podpisy przynajmniej trzech osób spośród członków Zarządu.

§ 27.
1. Zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 100 000 złotych wymaga uchwały
Walnego Zebrania Członków.
2. Zbycie lub obciążenie nieruchomości będącej składnikiem majątku Stowarzyszenia
wymaga dla swej ważności uchwały Walnego Zebrania członków.
3.
§ 28.
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio w przypadku zaciągania zobowiązań,
zbycia lub obciążania nieruchomości będącej składnikiem majątku jednostki terenowej
Stowarzyszenia.

Rozdział VII.
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 29.
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków
podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków
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uprawnionych do glosowania, w drugim głosowaniu wystarczająca jest zwykła większość
niezależnie od liczny obecnych.
§ 30.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VIII
Przepisy końcowe i przejściowe

§ 31.
Statut został przyjęty uchwałą nr 2/2013 Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia odbytego
w dniu 01.10.2013 w Nowym Sączu.
§ 32.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach (ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku, Dz. U. 1989 Nr 20 poza. 104
z późn. Zm).
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