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STATUT STOWARZYSZENIA  
KLUB ROTARY Gdynia ORŁOWO 

 
Rozdział I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§1.  
 

1. Stowarzyszenie „Klub Rotary Gdynia Orłowo", zwane dalej „KLUBEM", posiada osobowość 
prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawa o stowarzyszeniach  j.t. Dz. 
U. z dnia 31 lipca 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm. 
 
2. Klub może używać angielskiej nazwy „Rotary Club Gdynia Orłowo". 
 

§2. 
 
Siedzibą KLUBU jest miasto Gdynia. 
 

§3. 
 

1. Dla właściwego realizowania swych celów KLUB może prowadzić działalność na całym   
 obszarze Rzeczypospolitej i poza jej granicami. 
 
2. KLUB może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji na warunkach  
 określonych w ich statutach. 
 
3. Z chwilą zarejestrowania KLUB jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Rotary  
  „Rotary International", 

 
§4. 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem obowiązuje Konstytucja Rotary  
  International zwaną dalej KONSTYTUCJĄ. 
 

 
Rozdział II  

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 
 

§5. 
 

1. Podstawowym celem KLUBU jest dążenie do osiągnięcia ogólnej pomyślności społeczeństw i  
 narodów. 
2. W szczególności KLUB propaguje i popiera idee: 
1)   działalności społecznej, jako podstawy użytecznych przedsięwzięć, 
2)   umacniania wysokich standardów etycznych wśród osób prowadzących działalność    
   gospodarczą lub wykonujących poszczególne zawody; 
3)   stosowania ideałów służby przez każdego Rotarianina w jego życiu osobistym,  
   zawodowym i społecznym; 
4)   propagowania porozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez    
   światową wspólnotę osób różnych zawodów, połączonych ideałem służby; 
5)   wspierania i umacniania wszelkich pożytecznych inicjatyw i przedsięwzięć, wiodących  
  do osiągnięcia wszystkich powyższych celów. 
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§6. 
 

KLUB realizuje swoje cele poprzez: 
1. Prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego przez działania w  zakresie: 
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz   
 wyrównywania szans tych rodzin i osób; 
2) działalności charytatywnej; 
3) działalności na rzecz integracji cudzoziemców; 
4) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
5) działalności   na   rzecz   dzieci   i młodzieży,   w tym   wypoczynku   dzieci  i młodzieży; 
6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
7) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 
8) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
9) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód  
  obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 
10) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za  
 granicą; 
11) działalności  na  rzecz  integracji  europejskiej  oraz  rozwijania  kontaktów   i współpracy  
 między społeczeństwami; 
12) promocji i organizacji wolontariatu; 
13) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
14) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;  
 
2. Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego przez działania w zakresie: 
1) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
2) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
4) turystyki i krajoznawstwa; 
5) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów  wymienionych w §6 
  Statutu w zakresie ustalonym w pkt. 1-2. 
 
3. Prowadzenie działalności gospodarczej przez działania w zakresie: 
1) organizowanie imprez charytatywnych 
2) prowadzenie wykładów i warsztatów 
3) prowadzenie aukcji i licytacji 

 
4. Pozostałą działalność statutową przez: 
1) opiekę nad grobami zasłużonych Rotarian 
 
5. Klub może współpracować z innymi organizacjami pozarządowymi w przedmiocie  
 wspólnej realizacji projektów w zakresie celów statutowych stron. 
 

Rozdział III  
CZŁONKOSTWO W KLUBIE 

 
§7. 

 
1. Członkiem Klubu może być osoba dorosła, która posiada dobry charakter, integralność i cechy  
     przywódcze, dobrą opinię w biznesie, zawodzie i społeczności oraz jest gotowa służyć swojej  
     społeczności i na całym świecie. 
 
2. KLUB posiada następujące rodzaje członkostwa: 
1)   członek czynny 
2)   członek honorowy. 
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§8. 
 

KLUB powinien posiadać odpowiednią równowagę zawodową czyli nie może być dominacji 
żadnego zawodu, biznesu czy działaczy samorządowych. KLUB nie powinien przyjmować 
nowego członka o klasyfikacji zawodowej reprezentowanej już w klubie przez 5 członków, 
chyba, że klub posiada powyżej 50 członków. Wtedy liczba członków o takiej samej klasyfikacji 
zawodowej nie powinna przekraczać 10% wszystkich członków KLUBU. Członkowie emeryci nie 
są wliczani do ogólnej klasyfikacji zawodowej.  
Powyższe limity nie dotyczą przyjmowania byłych członków KLUBU lub przechodzących z 
innych KLUBÓW, ani alumnów Rotary Foundation. Również zmiana klasyfikacji zawodowej 
członka czynnego nie ma wpływu na powyższe ograniczenia. 
 

§9. 
 

Na członka honorowego Klubu może być wybrana osoba, która wyróżniła się w działalności 
wspierającej realizację celów Klubów Rotary. 

§10. 
1.Członkowie honorowi: 
1)   są uprawnieni do uczestniczenia we wszystkich zebraniach Klubu, 
2)   nie mają obowiązku wnoszenia wpisowego i innych opłat członkowskich, 
3)   nie posiadają prawa głosu oraz nie mogą sprawować żadnych funkcji w KLUBIE, 
4)   nie należą w Klubie do żadnej kategorii działalności gospodarczej lub zawodowej, 
5)   korzystają ze wszelkich innych praw i przywilejów członka KLUBU. 
2.Członkowi honorowemu KLUBU nie przysługują żadne prawa ani przywileje w innych Klubach 
Rotary. 
 

§11 
 

Osoby reprezentujące działalność religijną, środki masowego przekazu oraz służby 
dyplomatyczne mogą być wybierane na członków czynnych, zgodnie z zasadami zaliczenia do 
określonej kategorii ustalonymi w niniejszym Statucie. 
 

§12. 
 

KLUB pozostawia na liście członków każdego członka, który został zatrudniony przez ROTARY 
INTERNATIONAL tak długo, jak długo będzie trwać jego zatrudnienie. 
 

§13. 
 

1. Każdy czynny członek KLUBU winien być zaliczony do określonej kategorii zgodnie z  
 prowadzoną działalnością gospodarczą lub wykonywanym zawodem. 
2. Kategoria, do której każdy członek czynny KLUBU zostaje zaliczony, odpowiada zasadniczo  
 działalności firmy lub instytucji z którą jest on związany, lub zawodowi, który wykonuje. 
3. Zarząd KLUBU może skorygować lub uściślić klasyfikację każdego członka, którego  
 członkostwo nie wygasło, a okoliczności wymagają takiego działania. Każdy członek powinien 
    być powiadomiony o projekcie takiej korekty, a także należy członkowi umożliwić zabranie  
  głosu w tej sprawie. 

 
§14. 

 
1. Każdy członek KLUBU akceptuje i realizuje cele działalności KLUBU oraz stosuje się do    
     STATUTU, KONSTYTUCJI. 
2. Członek ma obowiązek uczestniczenia co miesiąc w dwóch zebraniach KLUBU i  opłacania  
    składek. 
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3. W razie wątpliwości nie można uznać, że członek, któremu nie dostarczono STATUTU,  
     KONSTYTUCJI był zwolniony od ich przestrzegania. 
4. Członek przystępujący do KLUBU ma obowiązek wnieść opłatę wpisową, jeżeli Zarząd Klubu  
     tak postanowi. 
5. Członek Klubu wykonuje świadczenia na rzecz Klubu jako wolontariusz. 

 
§15. 

 
1. Członkostwo trwa przez cały czas istnienia KLUBU. 
2. Członkostwo czynne wygasa, gdy członek KLUBU przestaje spełniać warunki przynależności  
     do Klubu, chyba, że Zarząd Klubu w formie specjalnego zezwolenia usprawiedliwi  
     niespełnianie tych warunków przez członka w formie zezwolenia. 
3. Zezwolenie takie Zarząd może wydać na okres nie dłuższy niż jeden rok, w szczególności, gdy: 
a) członek czynny klubu przenosi się poza obszar działania KLUBU, w celu zapoznania się z  
     lokalnym Klubem ROTARY w nowym miejscu zamieszkania, jeżeli nadal jest aktywny w  
     swojej klasyfikacji gospodarczej lub zawodowej i nadal spełnia wszystkie warunki  
     członkostwa w klubie ROTARY. 
b) członek czynny traci swoją klasyfikację bez własnej winy oraz jest zdecydowany do podjęcia  
     nowego zatrudnienia, pod warunkiem, że nadal spełnia pozostałe warunki posiadania  
     członkostwa w Klubie ROTARY. 
c) w przypadku zdarzeń losowych 
 
4. Wygaśnięcie członkostwa nastąpi jedynie wraz z końcem udzielonego urlopu. 
 

§16. 
 

1. Jeżeli członkostwo członka czynnego wygaśnie,  osoba taka może złożyć nowe podanie o  
    przyjęcie w poczet członków, w ramach tej samej lub innej klasyfikacji. 
 
2. Jeżeli członkostwo zostanie przyznane, nie jest wymagane ponowne uiszczanie opłaty  
   wpisowej. 
 

§17. 
 

1. Każdy członek zalegający ze składkami powinien być w ciągu 30 dni od terminu płatności,  
    wezwany do ich zapłaty przez sekretarza KLUBU. 
2. Jeżeli składki nie zostaną opłacone w  określonym  terminie, Zarząd podejmie uchwałę co do  
    kontynuowania członkostwa w Klubie przez zobowiązanego. 
3. Były członek może na własną prośbę zostać przywrócony w szeregi członków KLUBU, pod  
    warunkiem uregulowania wszystkich należnych KLUBOWI opłat.  

 
§18. 

 
Członkostwo każdego członka, oprócz członka honorowego, wygasa, jeżeli bez zgody Zarządu 
Klubu: 
1)    opuści on i nie usprawiedliwi nieobecności na czterech kolejnych zebraniach Klubu 
2)   opuści on i nie usprawiedliwi nieobecności co najmniej 60% regularnych zebrań KLUBU  
   w  każdym roku rotariańskim 

§19 
 

1. Zarząd Klubu podejmuje większością głosów uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie członkostwa   
  na skutek jednej z przyczyn wymienionych w §15, §16, §17, §18. 
 
2. Członkostwo każdego członka może zostać przez ZARZĄD zniesione z innych uzasadnionych  
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 przyczyn, na drodze głosowania nie mniej niż 2/3 członków ZARZĄDU, na zebraniu zwołanym  
 w tym celu. 
 
3. W obu przypadkach wymienionych w ust. 1 i 2 członek powinien zostać powiadomiony na  
 minimum 10 dni przed podjęciem takiej decyzji, aby móc ZARZĄDOWI przedstawić pisemną  
 odpowiedź. Członek ten powinien również mieć możliwość wystąpienia przed ZARZĄDEM i  
 przedstawienia swoich racji. 
 

§20. 
 

1.  W przypadku podjęcia decyzji o wypowiedzeniu członkostwa, sekretarz KLUBU w ciągu 7 dni  
      od daty podjęcia takiej decyzji przez ZARZĄD, powinien powiadomić pisemnie członka o    
      podjęciu takiej decyzji. 
 
2. Członek, w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji, może złożyć pisemne odwołanie do Walnego  
   Zebrania Członków Zarządowi Klubu lub poddać się arbitrażowi zgodnie z § 41 niniejszego         
     Statutu. 
 
3. W przypadku odwołania od decyzji ZARZĄDU,  Zarząd Klubu wyznacza datę jego rozpatrzenia    
   na nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków, które powinno się odbyć nie później niż w  
     ciągu 21 dni od daty otrzymania odwołania na piśmie. Każdy członek KLUBU winien zostać   
     powiadomiony o takim zebraniu i jego specjalnym charakterze, nie później niż na 5 dni przed   
     jego terminem. 
 
4. W Walnym Zebraniu Członków, na którym będzie rozpatrywane odwołanie mogą uczestniczyć     
     jedynie członkowie KLUBU. 

§21. 
 

Jeżeli ZARZĄD podjął uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie członkostwa lub powodującą jego 
ustanie nie może zostać wybrany nowy członek w danej kategorii zanim Walne Zebranie 
Członków nie rozpatrzy odwołania w drodze podjęcia uchwały lub też nie zostanie podjęta 
decyzja w postępowaniu arbitrażowym. 
 

§22. 
 

1. Decyzja ZARZĄDU jest ostateczna, jeśli nie zostanie wniesione odwołanie lub nie zostało    
    wszczęte postępowanie arbitrażowe. 
2. W razie złożenia odwołania uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

 
§23. 

 
1. Rezygnacja z członkostwa  w KLUBIE powinna być złożona na piśmie na adres   
     prezydenta lub sekretarza zarządu. 
2. ZARZĄD wyraża zgodę na rezygnację pod warunkiem uiszczenia przez rezygnującego członka    
    wszystkich zaległych należności pieniężnych. 

 
§24. 

 
Każda osoba, której członkostwo w KLUBIE wygasła na jakiejkolwiek podstawie, traci wszelkie 
prawa do jego majątku. 
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Rozdział IV  
WŁADZE KLUBU. 

 
§25. 

1. Władzami KLUBU są: 
1) Walne Zebranie Członków; 
2)   Zarząd KLUBU; 
3)   Komisja Rewizyjna KLUBU 
 
2.   Kadencja władz KLUBU trwa jeden rok rotariański tj. od 01 lipca roku bieżącego do 30  
  czerwca roku następnego 
3. Uchwały wszystkich władz KLUBU, jeżeli STATUT nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą  
     większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków KLUBU, uprawnionych do  
     głosowania. 

§26. 
 

Najwyższą władzą KLUBU jest Walne Zebranie Członków. 
 

§27. 
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
1)   określanie głównych kierunków i form działalności KLUBU; 
2)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, udzielanie    
   absolutorium Zarządowi, zatwierdzanie sprawozdania finansowego Klubu; 
3)   wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w razie potrzeby powoływanie i     
     odwoływanie członków tych władz, z tym, że Prezydent Elekt obejmuje automatycznie    
   funkcję Prezydenta z chwilą zakończenia kadencji poprzedniego Zarządu. 
4)   przeznaczenie nadwyżki przychodów nad kosztami [zysku] lub sfinansowanie nadwyżki    
   kosztów nad przychodami [straty] 
5)   uchwalanie zmian w Statucie, podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu 
6)   podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji; 
7)   ustalanie zasad gospodarowania funduszami i majątkiem Klubu, 
8)   ustalanie wysokości składek członkowskich i opłaty wpisowej 
9)   rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Klubu, 
10)  akceptacja decyzji Zarządu przekraczających zakres zwykłego zarządu. 
 

§28. 
 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje raz w roku Zarząd do 30 listopada każdego  
     roku. 
 
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 
1)  z własnej inicjatywy 
2)   na wniosek Komisji Rewizyjnej 
3)  na wniosek 1/3 liczby członków czynnych. 
 
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania w ciągu 6 tygodni od terminu do jego zwołania lub  
   od chwili złożenia wniosku, zwołania dokonuje Komisja Rewizyjna. 
 
4. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia e-mailem 14    
  dni przed jego rozpoczęciem, wszystkich członków Klubu. 
 
5. Przy zwoływaniu nadzwyczajnego Walnego Zebrania termin, o którym mowa w ust.4, może   
     być skrócony do 7 dni. 
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6. Walne Zebranie Członków nie może się odbyć, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa  
    członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie może ono       
    skutecznie działać bez względu na liczbę uczestników. 
 
7. W przypadku niemożności przeprowadzenia Walnego Zebrania w pierwszym terminie, należy  
    je zwołać w drugim terminie po upływie 30 minut od ustalenia ilości członków  
    uniemożliwiającej odbycie Walnego Zebrania w pierwszym terminie. 
 
8. Szczegółowy tryb zwoływania i przeprowadzania Walnego Zebrania określa REGULAMIN. 

 
§29. 

 
1. KLUB odbywa regularne zebrania w dniach i godzinach zgłoszonych do Rotary International,  
     podanych do publicznej wiadomości  na stronie internetowej. 
 
2. W wyjątkowych wypadkach Zarząd Klubu może zmienić datę, godzinę lub miejsce regularnego  
    spotkania. 
 
3. Jeżeli regularne spotkanie wypada w dniu wolnym od pracy lub zajdą nadzwyczajne   
    okoliczności, Zarząd Klubu może odwołać spotkanie. 

 
§30. 

 
1. Zarząd KLUBU konstytuuje się na pierwszym swoim posiedzeniu po Walnym Zebraniu   
    Członków. 
 
2. Zarząd Klubu składa się 5 członków, w tym: 
1)   prezydenta KLUBU; 
2)   prezydenta-elekta; 
3)   sekretarza; 
4)   skarbnika; 
5)   past-prezydenta 

§31. 
 

1. Do kompetencji ZARZĄDU KLUBU należy w szczególności: 
1)   kierowanie pracami KLUBU; 
2)   reprezentowanie KLUBU na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 
3)   zarządzanie majątkiem i funduszami KLUBU; 
4)   wybór członków KLUBU oraz podejmowanie uchwał, stwierdzających wygaśnięcie   
   członkostwa lub powodujące jego ustanie; 
 
2. Szczegółowy tryb pracy ZARZĄDU KLUBU określa REGULAMIN. 

§32. 
1. KLUB jest reprezentowany na zewnątrz przez prezydenta lub upoważnionego przez  
     prezydenta członka Zarządu. 
2. Do reprezentowania Klubu oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest  
    działanie łącznie dwóch członków Zarządu, w tym prezydenta KLUBU. 
 

§33. 
 

1. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 3 członków, którzy nie pełnią jednocześnie innej funkcji  
     we władzach KLUBU. 
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 
1)   kontrola i ocena statutowej, organizacyjnej i finansowej działalności KLUBU; 
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2)   wydawanie opinii i zaleceń w razie stwierdzenia uchybień; 
3)   zwoływanie Walnego Zebrania Członków - w sytuacji nie zwołania go przez ZARZĄD   
   KLUBU w określonych terminach; 
4)   składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności. 
 
3. Działalność Komisji Rewizyjnej opiera się na jej regulaminie. 
 

§34. 
 

1. Prezydent, po uprzednim zatwierdzeniu przez ZARZĄD, może ustanowić następujące 
stałe KOMISJE: 
1)   komisję d/s członkostwa; 
2)   komisję d/s zarządzania i administracji 
3)   komisję d/s projektów klubowych 
5)   komisję d/s public relations 
6)   komisję d/s Rotary Foundation 
 
3. Szczegółowy zakres działalności KOMISJI określa REGULAMIN. 
 

§35. 
 

W przypadku rezygnacji z członkostwa w Klubie osoby pełniącej funkcje we władzach Klubu w 
trakcie trwania kadencji, w miejsce członka występującego, wstępuję osoba która uzyskała 
największą ilość głosów podczas wyborów Władz na ostatnim Walnym Zebraniu Członków. 
 

Rozdział V  
MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU. 

 
§36. 

1. Majątek Klubu powstaje z: 
1)   składek członkowskich, opłaty wpisowej 
2)   dotacji, darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej 
3)   wpływów z działalności statutowej oraz innych źródeł. 
4)   odsetek od lokat bankowych i innych z lokowanych dochodów KLUBU 
5)   prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku   
   publicznego i o wolontariacie 
 
2. Klub może nieodpłatnie otrzymywać na własność lub do używania ruchomości,   
  nieruchomości oraz inne prawa majątkowe. 
 
3. Klub może prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem, że dochód z działalności  
  gospodarczej będzie przeznaczony na realizację celów statutowych. 
 
4. Rokiem obrotowym jest okres kolejnych miesięcy kalendarzowych od 1 czerwca do 31 maja. 
 
5. Rok podatkowy pokrywa się z rokiem obrotowym. 
 
6. Za pierwszy rok obrotowy i rok podatkowy po zmianie uważa się okres od 1 stycznia 2013r.  
    do 31 maja -2014r. 
 
7. Klub może zatrudniać do realizacji celów statutowych inne osoby. Decyzję w tej sprawie  
     podejmuje Zarząd. 
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§37. 
1. Wysokość składki członkowskiej ustalana jest uchwałą Walnego Zebrania Członków. 
 
2. Każdy członek czynny, zobowiązany jest do uiszczania składek klubowych zgodnych z  
    postanowieniami REGULAMINU. 
 
3. Zarząd może ustalić wpisowe dla osób, które przystępują do KLUBU. 
 
4.  W usprawiedliwionych  losowo przypadkach Zarząd może: 
- ograniczyć wpłacone przez członka Klubu składki do wysokości składek przekazywanych do   
   Rotary International i innych zobowiązań Klubu 
- o graniczyć wpłacane przez członka składki do wysokości kwoty ustalonej przez Zarząd Klubu, 
- umorzyć zaległe składki członkowi, który swoją pracą przyczynił się do znacznego zwiększenia  
   majątku Klubu. 
- rozłożyć na raty wpłaty zaległych składek 

Rozdział VI  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 
§38. 

 
1. Klub zobowiązuje się przestrzegać statutu oraz reguł postępowania Międzynarodowego   
     Stowarzyszenia Rotary (Rotary International). 
 

§39. 
 
1. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów  
    przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
 
2. W uchwale o rozwiązaniu Klubu określa się przeznaczenie majątku oraz powołuje komisję  
    likwidacyjną. 

§40. 
 

Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów. 
 

§41. 
 

1. W przypadku powstania jakiegokolwiek sporu pomiędzy członkiem lub członkami, lub byłym  
     członkiem lub członkami a KLUBEM, bądź członkiem ZARZĄDU, dotyczącego członkostwa lub  
     jakiegokolwiek domniemanego złamania zasad KONSTYTUCJI lub STATUTU, lub wykluczenia  
     członka z KLUBU, lub dowolnej innej sprawy, nie mogącej być zadowalająco rozwiązanej w  
     ramach przewidzianej procedury, sprawy sporne rozstrzygane będą na drodze arbitrażu. 
 
2. W postępowaniu arbitrażowym każda ze stron wyznacza arbitra, zaś arbitrzy wybierają  
    superarbitra. 
 
3. Arbitrami mogą być jedynie członkowie klubu ROTARY. 
 
4. Decyzja podjęta przez arbitrów, a przy braku ich zgodności, przez superarbitra, będzie  
    ostateczna i wiążąca dla wszystkich stron postępowania. 
 

§42. 
 

Klub jest zobowiązany do uiszczania składek na rzecz organizacji, do których przynależność jest 
obligatoryjna. 


