STATUT
STOWARZYSZENIA "WROCŁAWSKI K L U B K O S / Y K Ó W K I "
ROZDZIAŁ l
POSTANOWIENIA OGÓLNI';
§1'
l Stowarzyszenie Wrocławski Klub Koszykówki" w skrócie W K K , /wany dalej Klubem, jest
stowarzyszeniem kultury fizycznej działającym na podstawie pr/.episów ustaw:
- z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity D/.U, /, 2001 r, nr 79, po/,. 855 z
późn. zmianami)
z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity D/..U. nr 102 po/. 1 1 1 5 /, 2001 r. /.
późn. zmianami)
niniejszego statutu

2. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego w ro/umieniu ustawy /, 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

§2

Klub posiada osobowość prawną.
Nazwa Klubu jest prawnie zastrzeżona.
Klub zostaje utworzony na czas nieokreślony.
Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedziba, wlad?. miasto
Wrocław.
Klub może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w pr/episach s/c/ególnyeh.
Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o lym samym lub
podobnym profilu działania.
O przystąpieniu do organizacji bądź wystąpieniu z nich decyduje /ar/ud K l u b u .
Klub opiera swą działalność na pracy społecznej zrzeszonych w nim c/lonkow i d/ialac/y. Do
realizacji celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.
ROZDZIAŁ 2
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§3
1. Misją Klubu jest zrównoważony rozwój psychofizyczny c/lonków K l u b u (d/,ieci l młodzieży)
2. Głównym celem Klubu jest działalność na rzecz edukacji, wychowaniu, prawidłowego ro/woju
fizycznego i zdrowia swoich członków, głównie młodzieży popr/e/:
- organizowanie działalności sportowej,
- wychowanie i edukację,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- rekreację ruchową,
- rehabilitację ruchową,
- kształtowanie prawidłowych zachowań społecznych.

Klub realizuje swoje cele poprzez:

§4

1. Prowadzenie działalności zmierzającej do pozyskania środków finansowych na cele statutowe;
2. Współdziałanie z władzami województwa, miasta, samorządami lokalnymi, instytucjami,
uczelniami wyższymi oraz organizacjami w sprawach dotyczących sportu, kultury fizycznej,
rekreacji i edukacji;
3. Upowszechnianie i promowanie wiedzy na temat sportu, rekreacji oraz kultury fizycznej,
szczególnie wśród młodzieży;
4. Organizowanie szkolenia sportowego, kursów, zawodów, sympozjów, seminariów;
5. Inicjowanie i koordynacja imprez sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych;
6. Rozwijanie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez zapewnienie warunków do uprawiania
sportu;
7. Współpracę z pokrewnymi Stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi;
8. Prowadzenie doradztwa w dziedzinie rozwoju kultury fizycznej, doskonalenia zawodowego,
rekreacji i wypoczynku, rehabilitacji ruchowej oraz edukacji;
9. Uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym;
10. Promowanie, wspieranie i organizowanie działań oświatowych;
11. Zarządzanie obiektami sportowymi, rekreacyjnymi ł oświatowymi;
§5

1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Klub prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
1) Reklama - PKD 74.40.Z
2) Transport lądowy pozostały - PKD 60.2
ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§6

1. Członkostwo w Klubie otwarte jest dla wszystkich osób pragnących realizacji jego celów
statutowych.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Klubu.
§7

Członkowie Klubu dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych
2. Członków wspierających
3. Członków honorowych
4. Członków uczestników
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§8

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca
statutowe cele Klubu.
2. Osoba niepełnoletnia może być członkiem Klubu za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością
Klubu, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa
w Klubie przez swojego przedstawiciela.
4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei
Klubu lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Klubu.
5. Członkiem uczestnikiem może być osoba fizyczna, w tym małoletnia, objęta szkoleniem
sportowym Klubu.
6. Członków zwyczajnych, wspierających i uczestników przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na
podstawie pisemnej deklaracji.
7. Decyzja o przyjęciu w poczet członków lub odmowie powinna być podjęta w terminie trzech
miesięcy od daty złożenia deklaracji członkowskiej. Od uchwały Zarządu osoba zainteresowana
może odwołać się w terminie 14 dni do Walnego Żebrania Członków.
8. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek
Zarządu.
§9.
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu,
,4fc 2) uczestniczenia w treningach, zawodach, zebraniach i konferencjach organizowanych przez
władze Klubu.
3) zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Klubu
4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Klubu oraz dodatkowych zajęć oświatowych,
kulturalnych organizowanych przez Klub
5) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały o skreśleniu z listy członków
6) wystąpienia z Klubu
7) posiadania legitymacji organizacyjnej i używania ewentualnej odznaki organizacyjnej

2. Członek zwyczajny ma obowiązek:
1) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Klubu oraz do godnego reprezentowania
go
2) czynnego popierania celów Klubu
3) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Klubu
4) przestrzegania zasad etycznych
5) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązującyc

§10.
1. Członek wspierający, członek honorowy i członek uczestnik posiadaj ą prawa określone w §9
ust.l z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego
2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych
władzach Klubu.
3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych
świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał władz
Klubu.
4. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
5. Członek uczestnik ma obowiązki określone w §9 ust.2 pkt 1) - 7). Ponadto członek uczestnik jest
zobowiązany do uczestniczenia w treningach i zawodach sportowych.

§111. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po
uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań;
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 3 miesiące;
4) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę
dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych;
2. W przypadku określonym w ust. l orzeka Zarząd, który zobowiązany jest zawiadomić członka o
skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo
wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia
stosownej uchwały.
3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.
4. Członek może zostać zawieszony w swoich prawach członkowskich uchwałą Walnego Zebrania
Członków, w przypadku podjęcia przez niego pełnienia funkcji publicznej lub sprawowania urzędu,
który kolidowałby z pełnieniem przez niego funkcji członka Klubu lub nie płacenia składek
członkowskich.

ROZDZIAŁ 4
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§12.
Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Komisja Rewizyjna
3. Zarząd
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§13.
l . Kadencja Komisji Rewizyjnej i Zarządu trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym, zwykłą większością głosów.
2. Uchwały władz Klubu, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) ogólnej liczby
członków uprawnionych do głosowania (ąuorum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie
tajne.
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członków władz Klubu w trakcie kadencji, skład
osobowy tych władz jest uzupełniany przez członków organu, którego skład uległ zmniejszeniu. Liczba
dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków
pochodzących z wyborów. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji
pozostało więcej niż sześć miesięcy. Właściwy organ podejmuje uchwałę zwykłą większością głosów.
Walne Zebranie Członków

§15.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków zwyczajnych co najmniej na
14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
1) w pierwszym terminie - liczby członków określonej w §13 ust.2
2) w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 60 minut później od pierwszego
terminu - bez względu na liczbę obecnych osób.

§16.
1.
2.
3.
4.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz do roku.
Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w szczególnie uzasadnionych
przypadkach.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej
3) na umotywowane żądanie co najmniej jednej dziesiątej członków zwyczajnych Klubu,
złożone Zarządowi na piśmie przynajmniej na miesiąc przed proponowanym terminem
Walnego Zebrania Członków.
6. W przypadkach określonych w ust.5 pkt 2 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być
zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku
Zarządowi, z zachowaniem postanowień §15 ust.3
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad spca^anfij-dja^których zostało
zwołane.

§17.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1. Określenie głównych kierunków działania i celów Klubu
2. Uchwalenie statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby;
3. Udzielenie absolutorium władzom Klubu oraz zatwierdzenie bilansu za poprzedni rok
obrachunkowy;
4. Wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej;
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu;
6. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych
składek lub świadczeń;
7. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Klubu lub jego władze;
8. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich;
9. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;
10. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
11. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady;
12. Powołanie Komisji do załatwiania określonych spraw;
13. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku;
14. Interpretacja postanowień niniejszego statutu.
Komisja Rewizyjna
§18.

1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Klubu powołaną do sprawowania kontroli nad jego
działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu
wybierany jest przewodniczący oraz jego zastępca i sekretarz.
3. Osoby wybrane do Komisji Rewizyjnej:
nie mogą być członkami Zarządu Klubu ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
nie mogą być i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy
umyślnej
mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów
lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art.8 pkt 8 ustawy 3 marca
2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi osobami prawnymi.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)
2)
3)
4)

§19.

Powołanie Zarządu Klubu, przy czym pierwszy Zarząd powoływany jest przez założycieli JClubu;
Kontrolowanie działalności Klubu;
/•'o^Cp^T^^
Występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji; /^jX'Tr<77^A, «\
Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie /twj^rd:zenfą nie^ \
H
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wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo ^|4 .fe.ź^61^hia j 31
zebrania (posiedzenia) Zarządu.
W v-, ' ' ; • ' : , >V /„ ff

r

5) Zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub
trybie ustalonym statutem;
6) Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)
absolutorium Zarządowi Klubu, bądź w stosunku do każdego członka Zarządu oddzielnie;
7) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
8) Udzielanie zgody na sprzedaż lub nabycie przez Klub akcji lub udziałów spółek prawa
handlowego;
9) Na wniosek Zarządu zatwierdzenie budżetów i preliminarzy oraz wydatków na cele statutowe;
10) Zatwierdzenie regulaminu Zarządu;
11) Zatwierdzenie umów o pracę z etatowymi członkami Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń;
12) Rozpatrywanie odwołań komisji dyscyplinarnej.
13) Podejmowanie decyzji w sprawie powoływania komisji dyscyplinarnych oraz opracowanie
regulaminu ich działania.

§20.
1. Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem
doradczym, w posiedzeniach Zarządu;
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu;
3. Komisja Rewizyjna zbiera się co najmniej dwa razy w roku i działa na podstawie uchwalonego
przez siebie regulaminu;

Zarząd

§21.
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania
Członków, reprezentuje je na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem
Członków;
4

2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków: Prezesa i Wiceprezesów. Prezes i Wiceprezesi
Zarządu wybierani są przez Zarząd spośród jego członków na pierwszym posiedzeniu po
wyborze przez Komisję Rewizyjną. Pierwsze posiedzenie Zarządu powinno odbyć się nie później
niż w ciągu 14 dni po wyborze Zarządu;
3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu;
4. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną;
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;
6. Zarząd do prowadzenia spraw Klubu może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników określając
zasady ich wynagrodzenia i regulamin pracy;

§22.

•
Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Klubu oraz spełniać swoje
Starannością wymaganą w obrocie gospodarczo-finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu plf/ępisóty
prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez władze Klubu.

m

§23.

1. Do reprezentowania Klubu i do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków
majątkowych oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu upoważniony jest każdy z
członków Zarządu samodzielnie.
2. W przypadku zawierania umów i zaciągania.zobowiązań powyżej kwoty 50.000,00 PLN
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa.
3. W przypadku zaciągania zobowiązań przekraczających 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy
złotych) nie zaprolongowanych w budżecie wymagana jest zgoda Komisji Rewizyjnej.
4. Zarząd Klubu w drodze uchwały może udzielić osobom trzecim pełnomocnictwa ogólnego,
obejmującego umocowanie do zwykłego Zarządu w imieniu Klubu.

a

§24.

Do zakresu Zarządu należy:

v

1. Realizacja statutowych celów Klubu;
2. Określenie szczegółowych kierunków działania;
3. Ustalenie budżetu i preliminarzy;
4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu;
5. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie;
6. Powoływanie Komisji, zespołów oraz określanie ich zadań;
7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
8. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślenie)
9. Prowadzenie dokumentacji Klubu;

%

10. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Klubu;
11. Opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
12. Występowanie z inicjatywąuchwałodawcząoraz opracowywanie projektów uchwał i
regulaminów;
13. Podejmowanie decyzji w sprawie powoływania i rozwiązywania sekcji sportowych.

ROZDZIAŁ 5
MAJĄTEK I FUNDUSZE
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§25.

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek Klubu przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.
§26.

1. Źródłami powstawania majątku Klubu są:

j

1) Opłaty wpisowe i składki członkowskie
2) Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu
Klubu
3) Dotacje
4) Dywidendy należne Klubowi w spółkach kapitałowych
5) Darowizny
6) Zapisy
7) Spadki
8) Korzyści z ofiarności publicznej
9) Dochody z działalności gospodarczej
10) Wpływy w własnej działalności przeznaczonej na realizację celów statutowych
11) Praca społeczna członków
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie w
banku na koncie Klubu. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb,
jak najszybciej przekazane na konto.
3. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o
przyjęciu na członka Klubu, natomiast pozostali członkowie Klubu, wg zasad określonych przez
Zarząd.
4. Klub może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z
osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.
5. Klub prowadzi działalność finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
6. Zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Klubu w
stosunku do członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w l i n i i
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo jeżeli są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych osobami b l i s k i m i ,
7. Zabronione jest przekazywanie majątku na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
8. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie majtku Klubu na rzecz członków, c/lonków'firjjflnńw lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osóo trzecich, chyl
że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,

9. Niedopuszczalne jest dokonywanie przez Klub zakupu na szczególnych zasadach towarów lub
usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie organów Klubu lub
pracownicy oraz ich osoby bliskie.
§27.

1. Wysokość składki członkowskiej na dany rok jest ustalana przez Walne Zgromadzenie Członków
w podjętej uchwale.
2. Klub z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować darowizny, spadki i zapisy.
3. Klub może prowadzić działalność oświatową.
4. Działalność pożytku publicznego podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą
identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym.
5. Klub sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swej działalności, z zastrzeżeniem
przepisów odrębnych oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie
się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.

ROZDZIAŁ 6
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU
§28.

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne
Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości dwóch trzecich głosów.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Klubu mogą być przedmiotem obrad
Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku
obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia należy załączyć projekt stosowanych
uchwał.
3. Uchwalenie lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od chwili jej podjęcia
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku;
5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Klubu nie uregulowanych w statucie mają
odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach
(Dz. U. nr 20, póz. 104 z późniejszymi zmianami).
Wrocław 06.10.2007
Sekretarz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków :
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