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Rozdział 1

Postanowienia ogólne
§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Polskich kibiców Manchester United
Football Club "MUSC Poland", w dalszych postanowieniach statutu, nazywane MUSC
Poland.
§ 2. MUSC Poland jest zrzeszeniem osób fizycznych, powstałym dla jednoczenia polskich
kibiców klubu piłkarskiego Manchester United.
§ 3. Siedzibą MUSC Poland jest miejscowość Łowicz.
§ 4. Nazwa i symbole zawarte są w załączniku nr 1 i są objęte ochroną prawną.
§ 5. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. MUSC Poland w ramach
prawnych działań może również działać poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 6. MUSC Poland jest zawiązane na czas nieokreślony.
§7. MUSC Poland posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)
oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857).
§ 8. MUSC Poland może należeć do innych krajowych i zagranicznych organizacji o
podobnych celach, o ile nie narusza to przepisów prawa polskiego.
§ 9. Oficjalną stroną internetową MUSC Poland jest strona www.musc.pl. Stanowi ona
główne źródło informacji na temat Stowarzyszenia.
§ 10. Oficjalne forum internetowe MUSC Poland znajduje się pod adresem
www.forum.musc.pl. Stanowi ono wirtualne miejsce spotkań członków Stowarzyszenia.
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Rozdział 2

Cele i środki działania
§ 11. Cele MUSC Poland to, w szczególności:
zrzeszanie polskich kibiców klubu piłkarskiego Manchester United,
nawiązywanie kontaktów z kibicami na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
pomoc przy nawiązywaniu kontaktów z kibicami w innych krajach,
propagowanie dobrego imienia i sukcesów oraz dbałość o tradycję klubu Manchester
United na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
e) organizacja wyjazdów na mecze Manchester United,
f) rozwijanie i propagowanie idei czynnego kibicowania, inicjatyw, postaw i działań
sprzyjających integracji kibiców klubu piłkarskiego Manchester United,
g) wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych,
które podejmują wyżej wymienione działania.
a)
b)
c)
d)

§ 12. MUSC Poland realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
różnego typu spotkania kibiców Manchester United,
kontakty nawiązane w sieci Internet,
współpracę z mediami,
prowadzenie strony internetowej, która spełnia rolę głównego źródła informacji
MUSC Poland,
e) uczestnictwo jego członków (indywidualnie lub drużynowo) w imprezach o
charakterze sportowym.
a)
b)
c)
d)

§ 13. MUSC Poland nie prowadzi działalności gospodarczej.
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Rozdział 3.

Członkowie- prawa i obowiązki
§ 14. Członkowie MUSC Poland dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.
§ 15. Członkiem zwyczajnym, MUSC Poland może być każda osoba fizyczna, która:
a) (wykreślony)
b) jest kibicem drużyny piłkarskiej Manchester United F.C.,
c) nie jest członkiem innego Stowarzyszenia, zrzeszającego kibiców innych drużyn

(wyjątek stanowią Stowarzyszenia kibiców, klubów zrzeszonych w Polskim Związku
Piłki Nożnej),
d) złoży wypełnioną deklarację członkowską,
e) w dniu składania deklaracji ma ukończone 16 lat lub poniżej 16 lat, ale jedynie za
zgodą przedstawiciela ustawowego, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych
zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do
władz Stowarzyszenia, z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w art. 3 ust. 2 ustawy z
dnia 7 kwietnia 1989 „Prawo o stowarzyszeniach”.
§ 16. Członek przyjmowany jest decyzją Zarządu po złożeniu pisemnej deklaracji, której wzór
zawarty jest w załączniku nr 2 oraz po wpłaceniu pierwszej składki.
§ 17. Członkowie zwyczajni przyjmowani są w ciągu naboru powszechnego, który odbywa się
raz do roku, w miesiącach kwietniu i maju.
§ 18. Informacje organizacyjne o naborze powszechnym zostaną podane do wiadomości na
30 dni przed rozpoczęciem naboru poprzez stronę informacyjną.
§ 19. Członek zwyczajny ma prawo:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz MUSC Poland na zasadach
b)
c)

d)
e)
f)

określonych w niniejszym statucie,
zgłaszania wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawie działalności
MUSC Poland,
uczestnictwa w zebraniach, spotkaniach, wyjazdach i imprezach organizowanych
przez MUSC Poland, z uwzględnieniem ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o
bezpieczeństwie imprez masowych,
korzystania z majątku i dorobku MUSC Poland,
posiadania legitymacji MUSC Poland oraz noszenia odznaki MUSC Poland,
współtworzenia strony internetowej www.musc.pl oraz forum internetowego
www.forum.musc.pl.

§ 20. Członek zwyczajny ma obowiązek:
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a)
b)
c)
d)

przestrzegania statutu MUSC Poland oraz uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
brania czynnego udziału w działaniach MUSC Poland i realizacji jego zadań i celów,
opłacania w terminie składek członkowskich,
dbałości o dobre imię MUSC Poland.

§ 21. Składki należy opłacać raz do roku w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym
zostało uzyskane członkostwo.
§ 21a. Wysokość składki ustala Zarząd w miesiącu marcu na podstawie następującego wzoru:
Składka = koszt One united x kurs funta (powiększony o 5%) z dnia podjęcia uchwały +
roczny średni koszt utrzymania stowarzyszenia przypadający na osobę (opłaty, domeny,
legitymacje itp.) liczony na podstawie 3 ostatnich lat.
§ 22 Członkostwo zwyczajne ustępuje na skutek:
a) decyzji dobrowolnej, zgłoszonej w formie pisemnej,
b) wykluczenia przez Zarząd:
̶
z powodu nie przestrzegania statutu, oraz uchwał władz MUSC Poland,
̶
z powodu nie opłacenia składki w wyznaczonym terminie,
̶
na pisemny wniosek co najmniej 20 członków MUSC Poland,
c) utraty praw obywatelskich na podstawie prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka, bądź utraty przez członka zdolności do czynności prawnych. W

przypadku osób prawnych utrata osobowości prawnej.
§ 23. Członkowie honorowi:
a) członkiem honorowym może zostać osoba zasłużona dla MUSC Poland, jak również

osoba zasłużona dla klubu piłkarskiego Manchester United,
b) godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu,
c) członek honorowy nie posiada czynnego oraz biernego prawa wyborczego, posiadają

jednak prawo uczestnictwa w zjazdach MUSC Poland z głosem doradczym, a ponadto
zwolniony jest z obowiązku opłacania składek, poza tym posiadają prawa takie jak
członkowie zwyczajni.
§ 24. Członkowie wspierający:
a) członkiem wspierającym MUSC Poland może zostać osoba fizyczna lub prawna, która

b)
c)
d)
e)
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deklaruje wsparcie finansowe na rzecz MUSC Poland i zostanie przyjęta na podstawie
deklaracji pisemnej przez Zarząd,
członkiem wspierającym może być także osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje
udzielenie pomocy w innej formie niż finansowa,
członek wspierający ma prawo uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia z głosem
doradczym,
członek wspierający korzysta ze wszystkich praw przysługujących członkom
zwyczajnym z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego,
członkostwo wspierające ustaje na takich samych zasadach jak w przypadku ustania
członkostwa zwykłego.

§ 25. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia kandydata w poczet MUSC Poland, a także
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
Członków w terminie do 14 dni roboczych. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
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Rozdział 4.

Władze MUSC Poland
§ 26. Władzami MUSC Poland są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 27. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata; dopuszczalna jest reelekcja.
§ 28. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.
§ 29. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, niezależnie od
liczby członków uczestniczących w głosowaniu, chyba że postanowienia statutu mówią
inaczej. Poprzez głosy rozumie się głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się” oddane
podczas danego głosowania.
§ 30. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
§ 31. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą:
a) członkowie zwyczajni – posiadają oni głos stanowiący,
b) członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście – posiadają oni

głos doradczy.
§ 32. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 33. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz
na rok. Zarząd podaje miejsce i termin obrad do wiadomości wszystkich członków drogą
mailową lub poprzez stronę internetową przynajmniej na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
§ 34. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w każdym terminie przez
Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek przynajmniej
3/5 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
§ 35. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, bezwzględną
większością głosów, niezależnie od liczby członków uczestniczących w Walnym Zebraniu
Członków.
§ 36. Kompetencje Walnego Zebrania Członków:
a) określanie głównych kierunków rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
udzielanie absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
uchwalanie wysokości składek członkowskich i wszelkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
rozpatrywanie wniosków złożonych przez władze lub członków Stowarzyszenia,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 37. Pierwsze władze MUSC Poland są powoływane na zebraniu założycielskim.
§ 38. Zarząd jest powoływany do kierowania całą działalnością MUSC Poland, zgodnie z
uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje także MUSC Poland na zewnątrz.
§ 39. W skład Zarządu wchodzą:
a)
b)
c)
d)
e)

prezes,
wiceprezes,
sekretarz,
skarbnik,
od 1 do 6 członków Zarządu.

§ 39a. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie któregoś z dotychczasowych członków
w trakcie trwania kadencji, Zarząd jest upoważniony do nowego przydzielenia stanowisk
funkcyjnych do końca kadencji spośród osób ze swojego grona, w drodze uchwały Zarządu.
§ 40. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej dwa razy w roku. Posiedzenia Zarządu
zwołuje prezes.
§ 41. Kompetencje Zarządu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

realizacja celów MUSC Poland, wyrażonych w rozdziale 2 pkt 1,
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
sprawowanie Zarządu nad majątkiem MUSC Poland,
podejmowanie decyzji o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu jego majątku,
sporządzanie planów działania i budżetu Stowarzyszenia,
zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
przyjmowanie i skreślanie członków MUSC Poland,
reprezentowanie MUSC Poland na zewnątrz,
rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków MUSC Poland.

§ 42. Prezes, a w razie nieobecności wiceprezes, jest przedstawicielem Zarządu na zewnątrz.
§ 43. Zobowiązania, rachunki, dowody kasowe podpisuje Prezes, lub - w razie jego
nieobecności - Wiceprezes.
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§ 44. Komisja Rewizyjna powoływana jest w celu sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
§ 45. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
a) przewodniczący,
b) zastępca przewodniczącego,
c) członek Komisji Rewizyjnej.

§ 46. Kompetencje Komisji Rewizyjnej:
a)
b)
c)
d)

kontrola działalności Stowarzyszenia,
składanie wniosków i sprawozdań z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu.

§ 47. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż
raz do roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący Komisji.
§ 48. 1. W razie rezygnacji członków Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji bądź nie
wywiązywania się przez nich z obowiązków. Komisja Rewizyjna ma prawo do odwołania ich
i powołania w ich miejsce tymczasowych członków Komisji Rewizyjnej bezwzględną
większością głosów.
2. W razie rezygnacji członków Zarządu w trakcie kadencji bądź nie wywiązywania
się przez nich z obowiązków Zarząd ma prawo do odwołania ich i powołania w ich miejsce
tymczasowych członków Zarządu bezwzględną większością głosów.
3. Tymczasowy członek Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej podlega zatwierdzeniu na
najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
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Rozdział 5.

Majątek i Fundusze MUSC Poland
§ 49. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach

publicznych
§ 50. MUSC Poland może otrzymywać dotacje według zasad określonych w Ustawie o
Stowarzyszeniach.
§ 51. Środki składające się na majątek Stowarzyszenia mogą być przechowywane wyłącznie
na koncie bankowym Stowarzyszenia.
§ 52. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
§ 53. Do kontroli finansów MUSC Poland, Zarząd prowadzi księgę zgodnie z prawem i
przyjętymi w rachunkowości zasadami.
§ 54. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w
sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub
Wiceprezesa.
§ 55. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w
sprawach innych niż majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym
Prezesa lub Wiceprezesa.

11

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe
§ 56. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków
kwalifikowaną większością 3/4 głosów, niezależnie od liczby członków uczestniczących w
Walnym Zebraniu Członków.
§ 57. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
§ 58. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji, przeznaczenie majątku Stowarzyszenia oraz wyznacza likwidatora.
§ 59. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
Prawa o Stowarzyszeniach.
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