
Definicje i wyjaśnienia 
 

Członek Klubu 

 
Członek Finansowy – członek Klubu mający składkę członkowską opłaconą na 

„bieżąco”, czyli do 30 czerwca 2020 roku. 
 

Członek Niefinansowy – członek Klubu zalegający ze składką. 

 
Ważność Członkostwa 

Ważność członkostwa Klubu liczy się zgodnie z australijskim „rokiem finansowym”, 

czyli do końca czerwca danego roku. 
 

Prawo do kandydowania 
 

Prawo do kandydowania na pozycje Dyrektora Klubu mają TYLKO Członkowie 

Finansowi - GENERAL MEMBERS. Kandydatury są weryfikowane przez Zarząd 
Klubu. 

 
Prawo do głosowania 

A. Prawo do głosowania w sprawie „ORDINARY RESOLUTION” (w tym i „Wybór 

Dyrektorów) mają wszyscy ORDINARY MEMBERS (czyli General Members i 
Social Members). 

B. Temporary i Associate Members nie mają prawa udziału w głosowaniu. 

 
Członkowie Niefinansowi (zalegający ze składkami) nie otrzymają drugiego listu, 

związanego z wyborami – zawierającego Kartę Wyborczą („Ballot Paper”) – jako że 
nie są prawnymi członkami Klubu i nie mają prawa do głosowania. 

 

Uwaga:   
 

• Ten list jest wysyłany do wszystkich członków Finansowych, oraz 
Niefinansowych, którzy maja składke klubową zapłaconą na rok 2018/2019 

ale jeszcze nie zapłacili składki na rok 2019/2020. 

• Kolejny list, zawierający „Ballot Paper” będzie wysłany wyłącznie do 
członków finansowych na rok 2019/2020. 

• Dla członków, którzy opłacą składkę klubową po wysłaniu listu z „Ballot 
Paper”, będą przygotowane tzw. zapasowe „Ballot Papers”. 

Można będzie je otrzymać od Zarządu Klubu lub Komisji Wyborczej po 

uaktualnieniu ważności członkowstwa Klubu, nie później niz w ostatnim dniu 
glosowania (godz 15:00 w sobote 30 listopada 2019 r.). 

 

Prosimy o sprawdzenie ważnosci swojej Karty Klubowej! 
 

W przypadku jakiejkolwiek niezgodności prosimy o wyjaśnienie z Zarządem Klubu  
(n.p., jeśli ktoś uważa, że opłacił składkę, a nie otrzymał listu lub „ballot paper”) 

 

 
                              Zarząd Klubu 

 
 



 

Definitions and explanations 
 

Club Member 

 
Financial Member – Club member with current paid up membership, that is until 30 

June 2020. 

 
Non-financial Member – Club Member with fees in arrears. 

 
Validity of Membership 

 

Membership validity is in line with the Australian ‘financial year’ –to June year end 
 

Right to candidate 
ONLY financial GENERAL MEMBERS have the right to stand for the position of 

CLUB DIRECTOR. Candidates will be verified by Board of Directors. 

 
Right to vote 

A. The right to vote on ordinary resolutions (including Directors election) are 
ORDINARY MEMBERS - namely: General and Social Members 

B. Temporary and Associate Members do not have voting rights. 

  
Non-financial members (those in arrears) will not receive the second letter 

associated with the election – containing the Ballot Paper – as they are not legal 

members of the Club and do not have the right to vote. 
 

• This letter is being sent to all Financial Members; and Non-Financial Members 
with Club fees paid for Financial Year 2018/19 but not yet paid for Financial 

Year 2019/20. 

• The next letter containing the ‘Ballot Paper’ will only be sent to Members 
that are financial for the year 2019/2020. 

• For Members who pay the Club fee after the ‘Ballot Paper’ letter is sent, so-
called reserve ‘Ballot papers’ will be prepared. These outstanding fees will be 

accepted up to the last day of voting (3.00pm on Saturday 30 November 

2019) with ballots available from the Clubs Manager or the Election 
Commission. 

 

If you are only paid up to 30 June 2019 you are requested to update your 
Club membership. 

  
 

In case of any queries please email the Club, (for example, if someone considers that 

Club fees have been paid, but did not receive the letter or ballot) 
 

 
                     Polish Club Limited - Board of Directors 
 


