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Informacje ogólne  
 IFMR jest jednym z największych z 64 ROTARY Fellowships  z liczbą 2150 członków w 30 różnych 
krajach. Działalność wspierana w ramach IFMR, najbardziej popularne są podnoszenie świadomości i 
środki do zwalczania polio oraz praca na rzecz lokalnych społeczności  
Wielkie przyjaźnie powstają między członkami IFMR zarówno wewnątrz krajów i między klubami na  
odległych kontynentach; prawdziwy ROTARY Exchange. 
ROTARY i jazda motocyklem jest spójna, wzmacnia ruch ROTARY i IFMR i jest zgodna wspólnym 
ideom.  
Cztery obszary służby stanowią filozoficzne i praktyczne ramy działalności klubu. Są to: służba na 
rzecz klubu, służba zawodowa, służba społeczna, służba międzynarodowa. Klub będzie działać w 
każdym z czterech obszarów.  
 

 Zasady uczestnictwa  Klubu IFMR-Polska  
 
Punkt. 1 Definicje 

1. Zarząd: Zarząd niniejszego klubu 
 

2. Członek Zarządu: Członek zarządu niniejszego klubu  
 

3. Czynny członek klubu: Członek założyciel i Członek niniejszego klubu, niebędący 
Członkiem honorowym i Członkiem wspierającym  

       3a.         Członek wspierający niebędący członkami ROTARY  
       3b         Członek honorowy 
 

4. IFMR- AGS: IFMR- Austria, Niemcy, Szwajcaria  
       4a.        IFMR- International – światowa organizacja IFMR 

5. Kadencja : Okres 3 letni rotariański  poczynając  od roku założenia 1 lipca  2018 r  
 
Punkt 2 Zarząd 
Społecznym organem zarządzającym klubem jest Zarząd, składający się z 6 członków klubu 
wybieranych poprzez wybór prezydenta klubu, który dobiera pozostały skład i przedstawia do 
akceptacji - w tym: wiceprezydent, sekretarz, skarbnik, media oficer i oficer do kontaktu-koordynacji 
z pozostałymi klubami.  
 
 
 
Punkt 3. Wybory członków Zarządu i funkcjonariuszy klubowych (oficerów) 
 
  

a) Kadencja Zarządu klubu trwa 3 lata wg Kalendarza rotariańskiego  (pierwsza kadencja 1 
lipca2018 do 30 czerwca 2021) 

b) Prawo wyborcze       posiada ustępujący Zarząd i Czynni członkowie klubu. 
 
 



 
 

c) Pierwszy Zarząd został sformułowany spośród Członków założycieli (w dniu 19 maja 2018 
podjął działania od dnia 1 lipca 2018) przy akceptacji zgromadzonych na pierwszym zlocie 
założycielskim. Inicjatorem powstania IFMR-Polska byli mieszkający w Polsce Członkowie 
IFMR-AGS i dokonali inauguracji Polskiego oddziału w obecności Prezydenta 
International  Dirka Jesinghausa (2018-2021). 
 
 

d)  
Po upływie 3-letniej kadencji Zarząd IFMR- Polska zgłosi propozycję kontynuacji prac i 
składu Zarządu. Propozycja składu Zarządu zostanie przesłana do 30-tego kwietnia 
ostatniego roku kadencji, pozostałym Czynny członek klubu z prośbą aprobaty lub 
przedstawienia własnych kandydatur. Każdy Czynny członek klubu ma prawo zgłosić przed 
upływem kadencji tj. do 31 maja ostatniego roku kadencji swoją propozycję kierując ją do 
sekretarza klubu emailem. Głosowanie na Prezydenta klubu i skład Zarządu odbywać się 
będzie drogą elektroniczną i rozstrzygany większością głosów.  
 

e) Ustępujący Zarząd przedstawi krótkie sprawozdanie z przebiegu kadencji, a nowo powołany 
Zarząd  przedstawi projekt planu pracy klubu. 

  
f) Wybrani funkcjonariusze i członkowie Zarządu będą co najmniej jeden raz w roku 

zwoływać posiedzenie i zajmować się sprawami klubu.  Wszelkie sprawy bieżące będą 
omawiane drogą elektroniczną.  

 
g) Wakat w składzie Zarządu zostaje wypełniony i wskazany przez Prezydenta klubu lub 

zostaje wypełniony poprzez działania pozostałych członków Zarządu. 
 
 
Punkt 4. Obowiązki funkcjonariuszy klubowych  

a) Prezydent Klubu. Obowiązkiem prezydenta jest przewodniczenie wszystkim spotkaniom 
klubu i Zarządu oraz wykonywanie innych obowiązków zazwyczaj przypisanych 
stanowisku prezydenta. 

 
b) Wiceprezydent. Obowiązkiem wiceprezydenta jest przewodniczenie spotkaniom klubu i 

Zarządu pod nieobecność prezydenta oraz wykonywanie innych obowiązków zazwyczaj 
przypisanych stanowisku wiceprezydenta. 
 

c) Sekretarz. Obowiązkiem sekretarza jest prowadzenie akt członków klubu, sporządzanie i 
przechowywanie protokołów ze spotkań, wysyłanie wymaganych sprawozdań do IFMR-
International do końca września każdego roku kalendarzowego, wykonywanie innych 
obowiązków zazwyczaj przypisanych stanowisku sekretarza. 

  
d) Skarbnik. Obowiązkiem Skarbnika jest sprawowanie pieczy nad finansami Klubu, 

prowadzenie zbiórek ustalonych składek członkowskich i innych funduszy z przebiegu 
akcji charytatywnych. Po upływie kadencji przedstawianie klubowi sprawozdania 
finansowego, oraz w innym terminie na wezwanie Zarządu. Wykonywanie innych 
obowiązków zazwyczaj przypisanych stanowisku skarbnika. Po zakończeniu kadencji 
skarbnik przekazuje wszystkie środki finansowe, rozliczenie rachunkowe i wszelkie inne 
składniki majątkowe klubu skarbnikowi następnej kadencji lub prezydentowi.   

 
e) Koordynator IFMR AGS. Wykonuje obowiązki komunikowania klubu IFMR-Polska z 

największym europejskim klubem IFMR-AGS i innymi klubami europejskimi oraz inne 
zadania zlecone przez prezydenta lub Zarząd 



 
f) Media. Wykonuje obowiązki związane z uruchomieniem i administrowaniem  strony 

internetowej  www.ifmr-polska.org, poczty elektronicznej oraz korespondencji do 
Zarządu i członków klubu.  

 
g) Czynni członkowie klubu. Wykonują obowiązki związane z ruchem rotariańskim   

przekładając to na wspólną pasję jazdy motocyklem, służby społecznej, wspierania się w 
grupie, dzielenia doświadczeniami  i pracy na rzecz klubu i całej organizacji  IFMR.  
 
 

  
Punkt 5. Spotkania  

a) Doroczne zloty i rajdy motocyklowe przedstawiane są wraz z programem  do akceptacji 
Zarządu z rocznym wyprzedzeniem, ogłaszane na stronie internetowej ifmr-polska.org i 
przesyłane w korespondencji drogą email wszystkim Członkom klubu . Koordynator IFMR-
AGS przedstawi propozycję zlotu lub rajdu grupie AGS jak też innym klubom z zaproszeniem 
do uczestnictwa. Zarząd Klubu wskaże i  zobowiąże osoby odpowiedzialne za organizację i 
przebieg zlotu, rajdu.  
 

b) Każdy z Członków klubu ma prawo przedstawić swoją propozycję uczestnictwa w rajdach i 
zlotach organizowanych przez inne kluby europejskie, a zwłaszcza AGS przy czym 
uczestnictwo i akceptacja udziału następuje po uwzględnieniu możliwości organizacyjnych i 
technicznych rajdu, zlotu. 
 

c) W rajdach i zlotach mogą uczestniczyć Członkowie wspierający zaproszeni przez Czynnego 
członka klubu, przy czym uczestnictwo i akceptacja udziału następuje po uwzględnieniu 
możliwości organizacyjnych i technicznych rajdu, zlotu.  

 
d) Członkowie klubu, którzy organizują indywidualnie wyjazdy, rajdy motocyklowe mogą, a 

wręcz powinni zapraszać innych Członków klubów do wspólnych wyjazdów. 
 

e) Terminy i przebieg zlotów, rajdów  zamieszczony jest w kalendarzu na stronie internetowej 
klubu ifmr-polska.org.  
 

f) Wszelkim okazjom do wspólnych wyjazdów powinny towarzyszyć wspólne  główne 
przesłania służby ROTARY, a w szczególności praca społeczna na rzecz potrzebujących.  
 
 

 
Punkt 6. Składki i opłaty członkowskie  

Wysokość składki na daną kadencję ustala Zarząd klubu  podejmując stosowną uchwałę  i 
podaje do wiadomości Członków klubu drogą elektroniczną. Wysokość opłat w okresie trwania 
kadencji w uzasadnionych przypadkach może być podniesiona lub obniżona z zastosowaniem do 
pełnego roku rotariańskiego trwania kadencji. Roczna składka może być dzielona na okresy półroczne.  
 
 
 
Punkt 7 Powoływanie członków  

Powoływani Członkowie klubu z racji swojej przynależności do ROTARY nie muszą 
podlegać dodatkowej weryfikacji, ale mile widziana jest osoba wprowadzająca będąca Członkiem 
IFMR-Polska. Każdy nowy Członek jest mile widziany i wszyscy obecni Członkowie IFMR-
Polska, a także wszyscy Członkowie ROTARY będą czynili starania co do powiększenia naszego 
grona jak i rozszerzenia pasji wspólnej jazdy motocyklem, a co za tym idzie przeniesienia idei IFMR 



na inne kraje, w których są Rotarianie a nie działają jeszcze kluby IFMR. Najlepszą drogą jest 
wspólna jazda i uczestnictwo w zlotach.  

 
 
       -członkowie  założyciele  tj. czynni członkowie ROTARY Dystrykt 2231  

jeżdżący na motocyklach, którzy wzięli udział w pierwszym zlocie założycielskim i 
zapisali się do klubu w pierwszym roku funkcjonowania. Lista członków założycieli 
zamieszczona jest w  załączniku Nr.1  
-czynni członkowie klubu to Członkowie założyciele i wszyscy kolejni czynni 
członkowie ROTARY i jeżdżący na motocyklach zapisani do klubu IFMR-Polska w 
późniejszym okresie. Czynnym członkiem klubu może być w uzasadnionych 
przypadkach partner Członka ROTARY jeżdżący na motocyklu wspólnie z Członkiem 
klubu. Czynni członkowie to Członkowie  opłacający coroczne składki i uczestniczący 
co najmniej raz w roku w zlotach lub rajdach motocyklowych klubu. 

 
-członkowie wspierający to partnerzy Członków klubu wspólnie uczestniczący w zlotach,  
motocykliści. przyjaciele klubu niebędący Czynnymi członkami klubu ROTARY. 
 
-członkowie honorowi to rotarianie innych dystryktów niżeli 2231  oraz osoby wskazane 
przez Zarząd klubu IFMR-Polska wnoszący wkład  w powstanie i działalność naszego 
klubu.   
 

 
       Z upoważnienia  Zarządu klubu podpisał 
 

            
        Sekretarz Klubu  

 

 


