
Załącznik nr 1 

 

Zgodnie z podjętą uchwałą nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 17.03.2019 roku Komisja 

Statutowa opracowała poprawki do Statutu w celu możliwości przyznania wynagrodzenia dla 

członka Zarządu.  

Zmianie ulegają jedynie punkty § 22 podkreślone w poniższym tekście Statutu YKP Gdynia.  

 

 

 

ROZDZIAŁ V 

Władze Klubu 

 

§ 22 

 

1. Władzami YKP GDYNIA są: 

1) Walne Zgromadzenie członków, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna, 

4) Sąd Koleżeński. 

2. Kadencja władz YKP GDYNIA trwa cztery kolejne lata, przy czym jako rok traktuje się 

kolejne 12 miesięcy. 

3. Członkowie wybieralnych władz YKP GDYNIA wykonują swoje obowiązki bez 

wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu Statutu. 

4. W umowach między YKP GDYNIA a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim YKP 

GDYNIA reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji 

Rewizyjnej. 

5. Jeżeli przepisy Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz YKP GDYNIA 

zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym dla ich prawomocności wymagana 

jest obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby 

głosów za i przeciw, decyduje głos przewodniczącego obrad. Treść uchwał, liczba 

uczestniczących w głosowaniu, jego 

wynik i data głosowania podlegają zarejestrowaniu w treści protokołu. 

6. W granicach postanowień Statutu, poszczególne władze Klubu mogą przyjąć własne 

regulaminy pracy. 

7. Komisja Rewizyjna, na podstawie wniosku Zarządu Klubu, może w drodze uchwały przyznać 

wynagrodzenie jednemu Członkowi Zarządu Klubu w wysokości i na zasadach określonych 

przez Komisję Rewizyjną. 
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