
 

Ankieta Statutowa PYCC 2018 
 

Celem Ankiety jest uzyskanie odpowiedzi na wszystkie sporne sprawy, bądź nie uzgodnione przez 
Komisję Statutową punkty i to członkowie Klubu zdecydują jak ma być roztrzygnięta sporna treść w 
Statucie PYCC poprzez głosowanie. 

Po głosowaniu i po ogłoszeniu wyników tej Ankiety niezbędne poprawki zostaną uwzględnione w treści 
Statutu i podane do wiadomości członkom Klubu. 

Lista spraw do głosowania / uzgodnienia. 

1) Co ile lat powinny odbywać się wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Statutowej oraz Sądu 
Koleżeńskiego, innymi słowani, jak długo trwa kadencja władz i komisji Klubu? 

a) dwa lata 
b) trzy lata 

 
2) Ten sam członek Klubu może być ponownie wybrany i sprawować stanowisko Komandora Klubu? 

a) nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje 
b) przez dwie lub więcej kolejnych kadencji, czyli wolny wybór bez ograniczeń 

 
3) Przez ile kandencji członek Klubu może być ponownie wybrany i sprawować to samo stanowisko we 

władzach i komisjach Klubu poza stanowiskiem Komandora? 

a) nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje  

b) przez dwie lub więcej kolejnych kadencji, czyli wolny wybór bez ograniczeń  

4) Czy Komandor Klubu powinien być wymieniony osobno jako władza wykonawcza Klubu, czy 
wystarczy stwierdzenie, że Komandor jest członkiem Zarządu. Wybierz jak to ma być zapisane w 
Statucie w § 17 punkt 1: 

Władzami klubu są: 
 Walne Zebranie 

 Komandor     (czy Komandor ma być tutaj wymieniony, czy nie? ) 

 Zarząd  

 Komisja Rewizyjna 

 Sąd Koleżeński 
 

a) Tak, wymienic Komandora. 
b) Nie, Komandor nie jest wymieniony osobno. 

 
5) W jaki sposob wyłaniane są funkcje członków w Zarządzie Klubu? 

a) Po wyborze Komandora oraz składu Zarządu Klubu, podział funkcji w Zarządzie zostaje dokonany na 
wniosek Komandora, po uzyskaniu akceptacji Zarządu wyrażonej większością głosów w tajnym głosowaniu 
na pierwszym posiedzeniu Zarządu. 

b) Walne Zebranie wybiera Komandora Klubu, a następnie ustala się skład Zarządu Klubu poprzez 
dokonywanie wyboru kolejnych członków Zarządu na poszczególne funkcje w Zarządzie. 



 
6) Czy w Rozdziale VI, Działalność Finansowa należy dodać taki zapis jako § 36 punkt 2: 

  „ Pomoc finansowa dla członków Klubu, którzy znajdą się w szczególnie trudnej sytuacji 

losowej, materialnej czy zdrowotnej, może być udzielona tylko z funduszy zgromadzonych 

wyłącznie na ten cel, a nie ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Klubu.” 

a) Tak, trzeba dodać ten punkt. 

b) Nie, ten punkt nie jest potrzebny. 

7) Czy Sąd Koleżeński ma być wybrany przez Walne Zebranie podczas najbliższych Wyborów? 

a) Tak 

b) Nie, Sąd Koleżeński można wybrać w terminie późniejszym (nie podczas najbliższych Wyborów), 

kiedy zajdzie taka potrzeba. 

8) Czy czlonkowie Komisji Statutowej mogą wchodzić w skład Zarządu Klubu i innych organów Klubu? 

a) Tak 

b) Nie. 


