Uchwała Prezydium Zarządu Krajowego
Nr 02/2017
W sprawie zmian w Regulaminie Sekcji Młodzieżowej
przyjęta 3 stycznia 2017 r.

1. Zgodnie z § 42 pkt. 4 Statutu Partii Wolnośd Regulamin Sekcji Młodzieżowej otrzymuje nowe
brzmienie.
2. Statut Sekcji Młodzieżowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 1
Regulamin Młodych dla Wolności
I . Postanowienia ogólne
§1
Regulamin Młodych dla Wolności – zwany dalej Regulaminem - oraz zmiany w nim
dokonywane uchwalane są przez Prezydium Zarządu Krajowego Wolności.
II. Umocowanie prawne
§2
1. Sekcja Młodych dla Wolności (dalej: Sekcja) – działa na podstawie uchwały Prezydium
Zarządu Krajowego Wolności z dn. 16.03.2016 i zgodnie z § 42 pkt 4 Statutu Partii
politycznej Wolność (dalej: Partia)
2. Sekcja działa w ramach Partii.

1.

2.

3.

4.

III. Cel powstania i działania
§3
Celem działania Sekcji jest prowadzenie działań Partii w których uczestniczą młodzi
członkowie i sympatycy Partii, a w szczególności formowanie intelektualne i
organizacyjne młodych Polaków gotowych wziąć czynny i efektywny udział w życiu
politycznym, społecznym i kulturalnym Polski w duchu wartości na rzecz których działa
Partia.
Narzędziami do osiągnięcia powyższych celów są przede wszystkim: ujęcie w formy
organizacyjne młodzieży utożsamiającej się z Deklaracją Ideową i Programem Partii;
zdobywanie oraz propagowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych w sprawowaniu
funkcji publicznych i zawodowych w społeczeństwie; kultywowanie wartości
wypływających z norm i zasad cywilizacji łacińskiej i polskiej tradycji.
Działania organizacyjne nastawione są na uczciwe, przemyślane i skuteczne
pozyskiwanie poparcia dla poglądów oraz projektów ustaw przedstawianych przez Partię,
a także wszelkich podejmowanych przez nią inicjatyw w wymiarze lokalnym,
regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
Władze Sekcji każdego szczebla dbają o to, by jej członkowie zostawali członkami Partii.

IV . Struktura organizacyjna

§4
Podstawową jednostką strukturalną Sekcji jest Koło.
§5
1. Koła podlegają Prezesom Zarządów Okręgów Partii na terenie których działają.

2. Koła działają na terenie gminy, powiatu, miasta na prawach powiatu lub dzielnicy m.st.
Warszawy, położonych w Polsce lub ich odpowiednikach poza granicami kraju.
§6
Prezes Zarządu Okręgu Partii powołuje Prezesa Koła odpowiedzialnego za pracę Koła na
danym terenie oraz za stały kontakt i współpracę z właściwym terytorialnie Zarządem
Okręgu Partii oraz Prezesem Zarządu Krajowego Sekcji. Koło liczy co najmniej trzech
członków.
§7
1. Prezes Koła Sekcji w przypadku, gdy koło liczy co najmniej 5 członków, może
powołać w drodze uchwały, po konsultacji z Prezesem Zarządu Okręgu Partii
Sekretarza Koła Sekcji (zwanego dalej Sekretarzem).
2. Prezes Koła Sekcji w przypadku, gdy koło liczy co najmniej 10 członków, może
powołać w drodze uchwały, po konsultacji z Prezesem Zarządu Okręgu Partii
Wiceprezesa Koła Sekcji (zwanego dalej Wiceprezesem).
3. Prezes Koła Sekcji w przypadku, gdy koło liczy co najmniej 25 członków, może
powołać w drodze uchwały, po konsultacji z Prezesem Zarządu Okręgu Partii
kolejnego Wiceprezesa.
4. Prezes Koła Sekcji ma obowiązek powołać Sekretarza i Wiceprezesa na wniosek
połowy członków Koła lub Prezesa Zarządu Okręgu Partii.
5. Sekretarz i Wiceprezes mogą złożyć pisemną rezygnację z pełnienia funkcji na ręce
Prezesa Koła Sekcji, lub zostać przez niego odwołani w drodze uchwały za
wcześniejszym skonsultowaniem z Prezesem Zarządu Okręgu.

§8
1.

Prezes Koła Sekcji:
1)
Odpowiada za pracę Koła Sekcji na danym terenie oraz za stały kontakt i
współpracę z właściwym terytorialnie Zarządem Okręgu Partii oraz
Zarządem Krajowym Sekcji i Prezesem Sekcji.
2)
Podejmuje uchwały o przyjęciu członków Koła Sekcji, powołaniu i
odwołaniu Sekretarza i Wiceprezesa z zastrzeżeniem § 7 .
a)
Oryginał podjętej uchwały przekazuje w ciągu 14 dni Prezesowi
Zarządu Okręgu lub wyznaczonej przez niego osobie celem
archiwizacji.
b)
Kopię elektroniczną podjętej uchwały przesyła w ciągu 14 dni na
wskazany przez Zarząd Krajowy Sekcji adres poczty
elektronicznej.
c)
Prezes Zarządu Okręgu Partii może w drodze uchwały
unieważnić w ciągu 14 dni od otrzymania uchwałę Prezesa Koła

3)

4)

Sekcji, o unieważnieniu informuje Prezesa Koła Sekcji i Zarząd
Krajowy Sekcji.
d)
W przypadku unieważnienia uchwały Prezes Koła Sekcji może
zwrócić się do Zarządu Krajowego Sekcji z wnioskiem o podjęcie
mediacji.
Przekazuje w ciągu 14 dni deklaracje członkowskie, oświadczenia o
rezygnacji z członkostwa, oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji
Sekretarza i Wiceprezesa Prezesowi Zarządu Okręgu lub osobie przez
niego wyznaczonej celem archiwizacji.
Przekazuje w formie kopii elektronicznej Zarządowi Krajowemu Sekcji
oświadczenia o rezygnacji z członkostwa, oświadczenia o rezygnacji z
pełnienia funkcji Sekretarza i Wiceprezesa na wskazany adres poczty
elektronicznej.

2.

Sekretarz:
1)
Informuje członków Koła o spotkaniach i przeprowadzanych działaniach z
odpowiednim wyprzedzeniem, na ustalony wewnętrznie sposób.
2)
Wspomaga prowadzenie profili Sekcji i Partii w mediach
społecznościowych.
3)
Przygotowuje i organizuje materiały potrzebne do przeprowadzania
bieżących działań.
4)
Kontaktuje się z mediami.

3.

Wiceprezes:
1)
Wspomaga w wykonywaniu zadań Prezesa Koła Sekcji i Sekretarza Koła
Sekcji.
2)
Wskazuje możliwe do podjęcia przez Koło inicjatywy mając na uwadze
aktualne wydarzenia w kraju i na terenie działania Koła.
3)
Zastępuje Prezesa Koła Sekcji w razie jego nieobecności.

V. Członkostwo
§9
1. Członkiem Sekcji może być każda osoba w wieku od 15 do 25 lat, która wypełniła
deklarację członkowską i została przyjęta w poczet Członków Sekcji przez członka
Zarządu Krajowego Sekcji lub Prezesa Koła.
2. Członek ma obowiązek przestrzegania postanowień Regulaminu Sekcji, a także
aktywnego udziału w jej działalności.
3. Każdy członek jest przypisany tylko do jednego Koła.

4. Wymagane jest, by Członkowie reprezentowali Sekcję, a w swym postępowaniu kierowali
się koleżeństwem, honorem oraz szacunkiem wobec wartości cywilizacji łacińskiej i
polskiej tradycji.
5. Członek Sekcji może być jednocześnie członkiem Partii.
6. Członkostwo w Sekcji jest dobrowolne i nieodpłatne.
§ 10
Utrata członkostwa w Sekcji następuje w wyniku:
1. decyzji Prezesa Zarządu Krajowego Sekcji,
2. złożenia przez Członka pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Krajowego Sekcji,
3. na wniosek właściwego terytorialnie Prezesa Zarządu Okręgu Partii składany do Prezesa
Zarządu Krajowego Sekcji, rozpatrywany w terminie 7 dni,
4. wykluczenia z Partii, o ile Członek Sekcji był członkiem Partii.
VI. Władze Sekcji
§ 11
Władzami Sekcji są: Prezes Sekcji oraz Zarząd Krajowy składający się z Prezesa,
Sekretarza, Skarbnika i czterech Członków.
§ 12
Prezes Sekcji:
1. kieruje bieżącą działalnością Sekcji,
2. mianuje Koordynatorów projektów i zadań o charakterze ogólnopolskim,
3. powołuje Zarząd Krajowy Sekcji,
4. podejmuje decyzje w sprawach nieprzypisanych innym władzom Sekcji przez Regulamin.
§ 13
Prezes Sekcji powoływany jest uchwałą Prezydium Zarządu Krajowego Partii.
§ 14
Zarząd Krajowy Sekcji:
1. jest władzą wykonawczą Sekcji, powołuje Koła i wspiera Prezesa Sekcji w kierowaniu jej
bieżącą pracą.
2. na wniosek Komisji Rewizyjnej Partii udostępnia jej do wglądu wszelkie żądane
dokumenty związane z działalnością Sekcji.
3. reprezentuje Sekcję na zewnątrz.

VII. Postanowienia końcowe
§ 15
1. Prezes Koła Sekcji zobowiązany jest na życzenie przedstawić pełny raport z bieżącej i
planowanej działalności Koła. Planowane przejawy aktywności publicznej Sekcji powinny być
każdorazowo przedstawiane Prezesowi odpowiedniego Okręgu Partii oraz przez niego
zatwierdzane.

