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Uchwała Rady Siedmiu z dnia 18 października 2018
w sprawie interpretacji znajdujących się w Statucie i Ordonansach MKP

określeń statusu Brata w MKP
Wobec zgłaszanych wątpliwości interpretacyjnych, po przeprowadzeniu konsultacji, Rada Siedmiu podjęła,
poprzez głosowanie internetowe, uchwałę o właściwej interpretacji tych określeń:
1. Zwolniony (status określony jest przepisem Ordonansu)
7. ORDONANS SŁUŻBY I RADY
X. Bracia przebywający za granicą, lub w trudnej sytuacji życiowej, którzy wystąpili do Rady Siedmiu z uzasadnionym
pisemnym wnioskiem, mogą być zwolnieni z obowiązku udziału w zgromadzeniach lub uzyskać zmianę wysokości
obowiązującego ich Partu.
Interpretacja: Brat zwolniony z opłaty partu – jest Bratem „Uprawnionym” – posiada prawo głosu na Zafarrancho
Krajowym i Lokalnym. Brat zwolniony z uczestnictwa w zgromadzeniach – jest Bratem „Uprawnionym” – posiada
prawo głosu na Zafarrancho Krajowym i Lokalnym ( o ile na takie Zafarrancho się stawi).
2. Urlopowany (status określony jest przepisem Statutu)
Art. 12. Brat Wybrzeża
5. Status urlopowanego zwalnia Brata z opłat Partu, ale pozbawia go praw wyborczych. Wniosek o status
urlopowanego może być uzasadniony wyjazdem, stanem zdrowia lub wiekiem. Nie określa się z góry długości okresu
urlopowego.
Interpretacja: Brat Urlopowany – nie jest Bratem „Uprawnionym” – nie posiada obowiązku uczestnictwa ani prawa
głosu na Zafarrancho Krajowym i Lokalnym, nie ma też obowiązku opłacania partu. Taki status dany Brat uzyskuje
na własny wniosek (Kapitanowie Mes Lokalnych powinni zwrócić uwagę Braci jakie konsekwencje niesie status
urlopowanego). Jeżeli urlopowanie spowodowane jest tylko czasową niemożnością wypełniania obowiązków (np.
długi rejs lub tp.) to po ustaniu tych okoliczności Brat może zwrócić się do Rady Siedmiu o przywrócenie statusu
Brata uprawnionego.
3. Part (składka członkowska) ( określona jest przepisem Statutu)
Art. 16. Obowiązki Członków
3. Obowiązki dodatkowe dotyczące tylko Braci Wybrzeża.
1) Terminowe opłacanie Partu oraz przestrzeganie przepisu Art.16., ustęp 2, pkt.2. albo
2) Wnioskowanie i uzyskanie od R7 zwolnienia z któregoś z powyższych obowiązków.
Interpretacja: Brat który nie opłacił partu w wymaganym terminie i nie ma statusu zwolnionego z opłaty partu nie
ma statusu „Uprawnionego” – nie posiada prawa głosu na Zafarrancho Krajowym i Lokalnym.
4. Kontakt z Bractwem
Interpretacja: Jeżeli dany Brat nie posiada statusu URLOPOWANEGO, nie utrzymuje żadnego kontaktu z
Bractwem, nie spełnia statutowych obowiązków, nie aktualizuje swoich adresów i wielokrotnie nie odpowiada na
żadne próby i sposoby nawiązywania łączności ze strony Bractwa, to kwalifikuje się do skierowania do Trybunału
MKP z wnioskiem o usunięcie, urlopowanie lub inne postępowanie.
Rada Siedmiu i Rady Mes Lokalnych powinny wnikliwie rozpatrywać takie sytuacje i przed wystąpieniem do
Trybunału mieć pewność, że dany Brat z własnej woli zrywa kontakt z Bractwem, a nie jest to spowodowane
sytuacją życiową czy innymi okolicznościami od niego niezależnymi.
Głosowanie dało wyniki: - pięć głosów za przyjęciem (Barański, Kacała, Knabe, Lutosławski, Radomiński),
- jeden głos wstrzymujący się (Zazulin). Siódmy członek R7 (Pękala) w głosowaniu nie uczestniczył.
Uchwały R7 są przyjmowane większością czterech głosów zawierającą głos Kapitana. Uchwała niniejsza została
zatem przyjęta i obowiązuje.
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