STATUT STOWARZYSZENIA
ROTARY CLUB SOPOT INTERNATIONAL
Z SIEDZIBĄ W SOPOCIE

Artykuł I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o
stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 79, poz. 855).
§ 2. Stowarzyszenie nosi nazwę „ROTARY CLUB SOPOT INTERNATIONAL”.
W dalszej części Statutu Stowarzyszenie nazywane jest „Klubem”.
§ 3. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub
podobnym profilu działania, a w szczególności Światowego Związku Klubów Rotariańskich –
„ROTARY INTERNATIONAL”.
Artykuł II. TERYTORIUM DZIAŁANIA
Siedzibą Klubu jest Sopot, a terenem działalności – województwo pomorskie.
Artykuł III. CEL I SPOSOBY DZIAŁANIA
I. Celem Klubu jest przede wszystkim działalność charytatywna, wspieranie oraz umacnianie
ideału służby jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć, a w szczególności
wspieranie i umacnianie:
1) lokalnej i międzynarodowej społeczności,
2) rozwoju wzajemnych kontaktów jako sposobności do niesienia pomocy;
3) wysokiego poziomu etycznego w działalności gospodarczej i zawodowej każdego członka
Klubu jako możliwości służenia społeczeństwu;
4) rozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez światową wspólnotę osób
różnych zawodów, połączonych ideałem służby.
II. Realizacja celów Klubu następuje poprzez:

a) wspieranie i umacnianie wszelkich pożytecznych inicjatyw i przedsięwzięć,
b) dbałość o rozwój i wykorzystanie posiadanych kontaktów międzyludzkich jako
możliwości sprawowania służby dla społeczeństwa,
c) propagowanie i stosowanie przez każdego członka Klubu w życiu osobistym,
zawodowym i społecznym idei służby i wykorzystanie ich działalności zawodowej jako
możliwości służenia społeczeństwu,
d) propagowanie porozumienia międzynarodowego,
e) współtworzenie światowej wspólnoty ludzi wszelkich zawodów połączonych ideałem
działalności społecznej.
III. Klub prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
a) pozostałej działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z),
b) drukowania i działalności związanej z poligrafią (PKD 18.1),
c) działalności komercyjnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 82.9)

IV. Klub prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
a) produkcji ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych (PKD 23.41.Z),
b) produkcji i obróbki szkła, włączając szkło techniczne (PKD 23.19.Z),
c) kucia, prasowania, wytłaczania i walcowania metali; metalurgii proszków (PKD
25.50.Z),
d) produkcji pozostałych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD
25.99.Z),
e) produkcji wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów, (PKD 32.1),
f) produkcji gier i zabawek (PKD 32.40.Z),
g) naprawy pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.29.Z),
h) pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD
47.19.Z)
i) hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
j) restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych (PKD 56.10.A)
k) działalności agentów turystycznych (PKD 79.11.A),

l) działalności organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z)
m) działalności w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B)
n) działalności fotograficznej (PKD 74.20.Z),
o) działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
p) nauki języków obcych (PKD 85.59.A),
q) pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania (PKD 88.9)
r) pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD 93.29.Z),
s) działalności bibliotek (PKD 91.01.A),
t) działalności związanej z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.00.Z).

Artykuł IV. ZEBRANIA
§ 1.

Klub odbywa regularne zebrania raz w tygodniu, w dniu i o godzinie ustalonej w

regulaminie wewnętrznym. W nagłym przypadku lub z uzasadnionej przyczyny Zarząd Klubu
może zmienić datę regularnego spotkania na inny dzień, między datami regularnych spotkań, a
także zmienić godzinę i miejsce regularnego spotkania.
§ 2. Doroczne zebranie poświęcone wyborowi osób pełniących funkcje w Klubie powinno
odbyć się nie później niż 31 grudnia każdego roku, zgodnie z postanowieniami regulaminu
wewnętrznego.
Artykuł V. CZŁONKOSTWO
§ 1. Klub złożony jest z osób pełnoletnich, nieskazitelnego charakteru i o nieskazitelnej opinii
dotyczącej działalności gospodarczej i zawodowej. Członkami Klubu mogą być również
cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 2. Członkowie Klubu dzielą się na:
-

czynnych,

-

honorowych.

§ 3. Członek czynny.
Członkiem czynnym może być osoba wybrana przez Klub, która:

a) działa jako właściciel, wspólnik, członek zarządu lub kierownik w uznanej prawnie
działalności gospodarczej lub w wykonywanym zawodzie;
b) zajmuje ważne stanowisko z prawem podejmowania decyzji w uznanej prawnie działalności
gospodarczej lub w wykonywanym zawodzie;
c) działa jako miejscowy przedstawiciel uznanej prawnie działalności zawodowej, mając
uprawnienia do reprezentowania i kierowania w określonym zakresie, jest osobiście czynna w
działalności gospodarczej lub zawodowej, do której została zaliczona w Klubie oraz zamieszkuje
lub pracuje w obrębie terytorialnego działania Klubu.
Do Klubu może należeć co najwyżej dwóch członków reprezentujących określony rodzaj
działalności zawodowej, z wyjątkiem działalności religijnej, dziennikarskiej i dyplomatycznej,
oraz z zastrzeżeniem dodatkowego członkostwa czynnego przewidzianego w § 4 niniejszego
artykułu.
§ 4 Członek honorowy.
Osoba, która wyróżnia się w działalności będącej popieraniem ideałów rotariańskich, może być
wybrana na członka honorowego Klubu. Członkowie honorowi nie są obciążeni obowiązkiem
wnoszenia opłat wpisowych ani innych, nie mają prawa głosu i nie mogą być wybierani na żadne
funkcje w Klubie, nie reprezentują też żadnej kategorii działalności gospodarczej lub
zawodowej, ale są uprawnieni do uczestniczenia we wszystkich zebraniach Klubu oraz do
uczestniczenia i korzystania ze wszystkich innych uprawnień i przywilejów. Członkowi
honorowemu Klubu nie przysługują żadne prawa ani przywileje w innych klubach.

Artykuł VIII. WŁADZE KLUBU, OSOBY PEŁNIĄCE FUNKCJE
§ 1. Władze Klubu stanowi:
-

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU

-

ZARZĄD KLUBU

- KOMISJA REWIZYJNA.
§ 2. Walne Zebranie Członków Klubu.
a) Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu. Do wyłącznych kompetencji Zebrania należy
określanie głównych kierunków działań i celów Klubu coroczny wybór Zarządu i Komisji

Rewizyjnej, rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, ustalanie wysokości opłat i składek,
decydowanie o zmianach statutu i likwidacji Klubu oraz przyjmowanie nowych członków
Klubu.
b) W Walnym Zebraniu Członków Klubu biorą udział:
z głosem stanowiącym - członkowie czynni,
z głosem doradczym - członkowie honorowi i zaproszeni goście.
c) O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni
przed Walnym Zebraniem Członków Klubu.
d) Uchwały Zebrania są ważne, jeśli zostały podjęte przy udziale co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania, zwykłą większością głosów, chyba że Statut przewiduje inne
warunki ważności.
e) Walne Zebranie Członków Klubu może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
f) Walne Zebranie Członków Klubu obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydent Klubu.
g) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w
szczególnie uzasadnionych przypadkach. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje
Zarząd:
1) z własnej inicjatywy
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej
3) na umotywowane żądanie, co najmniej 5 członków Klubu.
1. W przypadkach określonych w pkt. 7 2 i 3 Nadzwyczajne Walne zebranie Członków Klubu
winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku
Zarządowi. O miejscu, terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków Klubu Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed Walnym
Zebraniem Członków Klubu.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
§ 3. Zarząd Klubu.
Zarząd Klubu składa się z pięciu członków tego Klubu, a mianowicie: prezydenta,
wiceprezydenta, sekretarza, skarbnika, członka Zarządu Klubu.

Członkiem zarządu może zostać osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego lub przestępstwo skarbowe.
Zarząd Klubu decyduje o wszelkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zebrania
Członków Klubu.
§ 4. Komisja Rewizyjna.
1.

Komisja Rewizyjna składa się z dwóch do trzech członków (w tym przewodniczącego oraz
sekretarza). Komisja Rewizyjna kontroluje działalność statutową i finansową Klubu.

2.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
-

kontrolowanie działalności Klubu,

-

występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji,

-

prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu w razie
stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a
także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.

-

Składanie na Walnym Zebraniu Członków Klubu wniosków o udzielenie (lub odmowę
udzielenia) absolutorium władzom Klubu,

-

Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Klubu.

3. Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu Klubu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni.
4. Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem
doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.

§ 5. Sposób reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz oraz sposób zaciągania zobowiązań
finansowych.
1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu oraz
podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu wymagane jest współdziałanie dwóch
członków Zarządu - w tym prezydenta.
2. Zarząd może udzielić -

członkowi Klubu - pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego

umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Klubu.

ARTYKUŁ IX. WYBORY CZŁONKÓW ZARZĄDU
§ 1. Na regularnym zebraniu, na jeden miesiąc przed zebraniem wyborczym członków Zarządu.
przewodniczący zebrania poprosi członków Klubu o przedstawienie nominacji na: prezydenta,
wiceprezydenta, sekretarza, skarbnika i członka Zarządu Klubu. Nominacje mogą zostać
przedstawione przez komitet nominacyjny lub przez samych członków, zgodnie z
postanowieniami Klubu.
Kandydaci na urząd prezydenta, wiceprezydenta, sekretarza, skarbnika i członka Zarządu Klubu,
którzy otrzymają największą liczbę głosów, będą ogłoszeni jako wybrani na poszczególne
urzędy. Prezydent wybrany podczas takiego głosowania działać będzie na zasadzie członka
Zarządu, jako prezydent-elekt przez okres jednego roku i obejmuje urząd prezydenta dnia 1
lipca, natychmiast po upływie roku działania w Zarządzie jako prezydent-elekt.
§ 2. Członkowie Zarządu tak wybrani, wraz z zstępującym prezydentem będą stanowić Radę
Dyrektorów.

ARTYKUŁ X. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZARZĄDU
§ 1. PREZYDENT.
Obowiązkiem prezydenta Jest przewodniczyć wszystkim zebraniom Klubu i Zarządu oraz
wypełniać wszystkie inne obowiązki typowe dla urzędu prezydenta.
§ 2. WICEPREZYDENT.

Obowiązkiem wiceprezydenta jest przewodniczyć zebraniom Klubu i Zarządu Klubu pod
nieobecność prezydenta, oraz wypełniać

wszystkie

inne

obowiązki

typowe

dla

urzędu

wiceprezydenta.
§ 3. SEKRETARZ.
Obowiązkiem sekretarza jest prowadzić akta członków, odnotowywać obecność

członków

na

zebraniach, wysyłać zawiadomienia o zebraniach klubu, zarządu - rady i komitetów, rejestrować
i zachowywać zapis przebiegu takich zebrań; przygotowywać wymagane

raporty

dla

Międzynarodowego Stowarzyszenia Rotary (Rotary International) włączając półroczne raporty
członkostwie, które powinny być wysyłane do Sekretarza generalnego Międzynarodowego
Stowarzyszenia Rotary (Rotary International) dnia l stycznia i 1 lipca każdego roku; jak również
raporty do sekretarza generalnego dnia 1 października i 1 kwietnia o każdym członku czynnym,
starszym czynnym lub w stanie spoczynku, który został przyjęty w poczet członków klubu po
rozpoczęciu półrocznych okresów raportowania; przesyłać informacje o zmianach w
członkostwie do Sekretarza Generalnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Rotary (Rotary
International): przesyłać sprawozdania co miesiąc do gubernatora dystryktu o frekwencji na
zebraniach klubu, zbierać i przekazywać do Międzynarodowego Stowarzyszenia Rotary (Rotary
International) opłaty za prenumeratę "Rotarianina" ["The Rotarian"), oraz wypełniać wszystkie
inne obowiązki typowe dla urzędu sekretarza.
§ 4. SKARBNIK.
Obowiązkiem skarbnika jest sprawowanie pieczy nad wszystkimi funduszami Klubu i
prowadzenie rachunków Klubu oraz wypełnianie wszystkich innych obowiązków typowych dla
urzędu skarbnika. Przed odejściem z urzędu skarbnik zobowiązany jest przekazać wstępującemu
skarbnikowi lub prezydentowi wszystkie fundusze, księgi rachunkowe lub każdą inną własność
klubu. Do obowiązków Skarbnika należy przygotowanie wspólnie z Prezydentem Klubu
sprawozdania finansowego z rocznej działalności Klubu.
§ 5. CZŁONEK ZARZĄDU D/S ORGANIZACYJNYCH
Członek zarządu d/s organizacyjnych powinien wypełniać obowiązki zwyczajowo przypisane
temu urzędowi oraz obowiązki przydzielone mu przez prezydenta lub Zarząd .
§ 6 KOMPETENCJE ZARZĄDU.
Zarząd Klubu podejmuje decyzje w drodze uchwał. Z wyjątkiem przypadków, zastrzeżonych w

niniejszym statucie, uchwała Zarządu jest ostateczna. Można się od niej odwołać tylko do
zebrania Klubu.
Zarząd sprawuje ogólny nadzór nad wszystkim osobami pełniącymi funkcje w Klubie oraz
komitetami i może w uzasadnionym przypadku decydować o wakatach na tych stanowiskach.
Zarząd jest ciałem odwoławczym w stosunku do zarządzeń wszystkich osób pełniących funkcje i
decyzji podjętych przez komitety klubowe. W takich przypadkach, decyzja, od której następuje
odwołanie może być uchylona jedynie w drodze głosowania, większością dwóch trzecich
obecnych członków na zebraniu regularnym zwołanym przez zarząd, w obecności quorum i pod
warunkiem, że członkowie Klubu zostali powiadomieni o odwołaniu przez sekretarza co
najmniej na pięć dni przed zebraniem.
Każda osoba pełniąca funkcje w Klubie obejmuje swoje funkcje pierwszego lipca, bezpośrednio
po dacie swojego wyboru i sprawuje ją do końca kadencji, albo też do czasu wyboru swego
następcy. Prezydent jest wybierany nie wcześniej niż dwa lata i nie później niż osiemnaście
miesięcy przed datą objęcia funkcji prezydenta.
ARTYKUŁ XI. OPŁATA WPISOWA I SKŁADKI
Każdy czynny członek, czynny członek senior i członek w stanie spoczynku wnosi opłatę
wpisowa i składkę miesięczną w wysokości określonej regulaminem Klubu. Jeżeli czynny
członek senior lub członek w stanie spoczynku był dotychczas członkiem czynnym Klubu, to nie
musi powtórnie wnosić opłaty wpisowej.
Środki finansowe Klubu pochodzą z opłat wpisowych, składek i darowizn na rzecz Klubu.
Wysokość opłaty wpisowej i składki jest ustalana corocznie uchwala podejmowana na zebraniu
Klubu.
ARTYKUŁ XII. METODA GŁOSOWANIA
Sprawy Klubu rozwiązywane będą w drodze głosowania ustnego, za wyjątkiem wyborów
członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, które odbywać się będą droga głosowania pisemnego.
Przyjęcie nowych członków odbywać się będzie w głosowaniu tajnym.
ARTYKUŁ XIII. KOMITETY KLUBOWE
§ 1. W ramach działalności Klubu ustanawia się następujące stale Komitety:

- Komitet d/s Klubowych,
- Komitet d/s Zawodowych,
- Komitet d/s Społecznych,
-

Komitet d/s Międzynarodowych.

§ 2. Szczegółowy zakres działalności poszczególnych Komitetów Klubowych zawiera
Regulamin Klubu.
ARTYKUŁ XV. CZAS TRWANIA CZŁONKOSTWA.
§ 1. Członkostwo trwa przez cały czas istnienia Klubu, chyba, że wygaśnie na skutek
wymienionych niżej przyczyn.
§ 2. 1.Członkostwo wygasa automatycznie, gdy członek przestaje spełniać warunki
przynależności do Klubu ( z wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd udzieli na to specjalnego
zezwolenia) w następujących przypadkach:
a) nie płacenia składek
b) opuszczenia ponad 60 % zebrań.
2. Członkostwo honorowe wygasa automatycznie z dniem 30 czerwca po dacie wybrania
go na członka honorowego. Zarząd może według swego uznania w drodze uchwały z roku na
rok, przedłużać członkostwo honorowe na rok następny.
§ 3. Jeśli członkostwo członka wygaśnie, jak to określono w § 2, taka osoba może podjąć
starania o ponowne członkostwo, w tej samej lub innej kategorii. Jeśli zostanie ponownie
przyjęta na członka, nie musi wnosić opłaty wpisowej.
§ 4. Skreślenie z listy członków w związku z niepłaceniem składek.
Każdy członek zalegający ze składkami winien być w ciągu 30 dni po upływie terminu
powiadomiony o tym fakcie na piśmie przez sekretarza, na ostatni znany adres. Jeśli opłaty nie
zostaną wniesione w ciągu dziesięciu dni od daty wezwania, członkostwo automatycznie
wygasa. Taki były członek może być na swoja prośbę ponownie przyjęty decyzją Zarządu, pod
warunkiem uregulowania zadłużenia wobec Klubu, z tym jednak zastrzeżeniem, że żaden były
członek Klubu nie może być przyjęty na członka czynnego, jeśli jego miejsce w danej kategorii
zostało zajęte.

ARTYKUŁ XVI. URLOP CZŁONKA KLUBU
Na podstawie pisemnego podania złożonego do Zarządu, przy uzasadnionych przyczynach,
członkowi Klubu może zostać udzielony specjalny urlop, zwalniający członka z obecności na
zebraniach klubowych w ustalonym okresie czasu.
ARTYKUŁ XVII. PRZYJMOWANIE NOWYCH CZŁONKÓW DO KLUBU
§ 1. Imię i nazwisko ewentualnego członka, zaproponowanego przez członka Klubu powinno
zostać przedstawione Zarządowi w formie pisemnej poprzez sekretarza Klubu. W tym czasie
propozycja taka powinna pozostać tajna, chyba, że niniejsza procedura przewiduje inaczej.
§ 2. Zarząd upewni się czy proponowana kandydatura spełnia wszystkie wymogi odnośnie
klasyfikacji i członkostwa, ujęte w statucie Klubu, a następnie przedstawi kandydaturę na
Zebraniu Członków Klubu.
§ 3. Zarząd Klubu zaakceptuje bądź odrzuci proponowaną kandydaturę w ciągu trzydziestu dni
od jej przedłożenia, a następnie przez sekretarza Klubu powiadomi osobę proponującą o swej
decyzji. Przyjęcie nowego członka nastąpić może wyłącznie na podstawie uchwały Zarządu
Klubu podjętej większością głosów przy obecności minimum 2/3 wszystkich członków Zarządu.
ARTYKUŁ XVIII REZOLUCJE
Żadna rezolucja ani wniosek o zaangażowaniu się Klubu w jakakolwiek kwestie nie może być
rozważana przez Klub, dopóki nie zostanie rozważona przez Zarząd. Takie rezolucje lub
wnioski, przedstawione na zebraniu Klubu, będą przekazane Radzie bez dalszej dyskusji.
ARTYKUŁ XIX. FINANSE.
§ 1. Skarbnik będzie przechowywał wszelkie fundusze Klubu w banku wskazanym przez Zarząd.
§ 2. Rok finansowy Klubu zaczyna się 1 lipca o kończy się 30 czerwca.
§ 3. Majątek Klubu stanowią: nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i fundusze.
§ 4. Właścicielem całego majątku jest Klub działający jako stowarzyszenie posiadające
osobowość prawną.
§ 5. Dochód z działalności Klubu służy wyłącznie realizacji celów statutowych oraz na pokrycie
niezbędnych kosztów działalności Klubu i nie może być przeznaczony na inne cele, ani do

podziału między jego członków.
§ 6. Klub nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami
bliskimi”,
b) przekazywać majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich,
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
c) wykorzystywać majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,
d) nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.

ARTYKUŁ XX. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA.
Statut niniejszy może być przedmiotem poprawek na każdym regularnym zebraniu, w obecności
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania i dwóch trzecich (2/3) oddanych głosów
obecnych członków, z zastrzeżeniem, że zawiadomienia o proponowanych poprawkach zostało
przesłane do wszystkich członków, minimum na dziesięć (10) dni przed terminem takiego
zebrania. Poprawki i uzupełnienia do niniejszego statutu, które nie są zgodne z prawem polskim i
Statutem Międzynarodowego Stowarzyszenia Rotary (Rotary International), nie mogą być
wniesione.
Klub może zostać rozwiązany uchwałą ogólnego Zebrania Członków Klubu większością dwóch
trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Podejmując
uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Klubu określa sposób

przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku stowarzyszenia.
ARTYKUŁ XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 1. Zgłoszenie przez członka Klubu zamiaru przejścia do innego Klubu działającego w tym
samym mieście lub w obszarze działalności Klubu, powoduje skreślenie z listy członków Klubu,
zgodnie z uchwałą Zarządu Klubu wydaną na skutek pisemnego wystąpienia takiego członka
Klubu.
Sopot, dnia 12-12 2018r.
Za zgodność
Bendt Haverberg
Prezydent

