STATUT Wspólnoty „Młoda Polonia”
My, młodzież polskiego pochodzenia, zrzeszeni we Wspólnocie „Młoda Polonia” w Grodnie,
poprzez uchwalenie danego Statutu, zobowiązujemy się do przestrzegania zawartych w nim
zasad.
Celem sporządzenia danego statutu jest nadanie mocy prawnej wszystkim przedsięwzięciom
organizowanym przez Wspólnotę „Młoda Polonia” w Grodnie.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
Wspólnota „Młoda Polonia” w Grodnie (zwana w dalszej części statutu WMP) jest organizacją,
skupiającą młodzież polskiego pochodzenia w wieku od 20 do 30 lat, przeważnie już pracująca i
po studiach wyższych, wychowaną w duchu poznawania wartości chrześcijańskich, szanująca
polskie tradycje, język, historię, chętną do pracy jak z dziećmi tak i ze starszą generacją
Polaków.
Działalność WMP opiera się na pracy społecznej ogółu Członków.
WMP organizuje swoje życie klubowe w sposób demokratyczny i kooperatywny oraz kultywuje
związki z innymi klubami.
Młoda Polonia aktywnie uczestniczy w życiu Polskiej Macierzy Szkolnej, okazuje pomoc w
organizacji obchodów świąt, dat historycznych, koncertów oraz oświatowych przedsięwzięć
PMS.
WMP organizuje zajęcia z języka polskiego, lektoraty, konferencje młodzieżowe i wyjazdy
edukacyjne.
Czas trwania i działalności WMP jest nieograniczony.
WMP działa na podstawie niniejszego statutu i innych przepisów ustawowych.
WMP jest organizacją niezależną i działa przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie z siedzibą
przy ul. Horodniczańskiej 40.
Wspólnota Młodej Polonii współpracuje z „Fundacją na rzecz pomocy dzieciom z
Grodzieńszczyzny”, z młodzieżą polską z Klubu Studentów Polskich oraz innymi środowiskami
polonijnymi jak na Białorusi, tak i za granicą.
Opiekunami merytorycznymi WMP są: Fundacja Semper Polonia, Polska Macierz Szkolna na
Białorusi oraz Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie.

Rozdział 2
Cele i założenia WMP
Celami WMP są:















wychowanie patriotyczne i etyczne,
kultywowanie polskiej kultury i tradycji narodowych oraz działanie na rzecz środowiska
polskiego,
kreowanie i szerzenie dobrego wizerunku Polski,
promocja twórczości Polaków na świecie,
promocja regionu, jego historii, kultury i tradycji,
doskonalenie języka polskiego,
działania na rzecz integracji młodych Polaków,
rozwijanie kontaktów między innymi polonijnymi organizacjami młodzieżowymi,
pomoc w realizacji inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez młodzież w celu
nabywania nowych umiejętności niezbędnych do urzeczywistnienia celów WMP,
tworzenie możliwości kontaktów zawodowych i pozazawodowych wśród członków
WMP,
upowszechnie idei zbliżenia, pojednania i współpracy między narodami w duchu
pokojowego współżycia, twórczej wizji przyszłości, szacunku dla dokonań kultury i nauki
polskiej oraz światowej,
organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego młodzieży.

WMP realizuje swoje cele poprzez:










organizowanie spotkań i imprez kulturalnych oraz życia klubowego,
wzajemną wymianę doświadczeń członków WMP,
organizowanie treningów, szkoleń, seminarów, wystaw oraz innych form poszerzania
wiedzy,
inicjowanie ekspedycji naukowo-poznawczych na terenie kraju oraz zagranicą,
umożliwiających zapoznanie się z kulturą, historią oraz zwyczajami społeczności
regionalnych,
współpracę z innymi osobami, instytucjami oraz organizacjami krajowymi i
zagranicznymi o celach i zakresie działania zgodnymi z celami WMP,
zapewnienie przepływu informacji między członkami WMP,
inne działania zgłoszone przez członków WMP.

Rozdział 3

Członkowie WMP, ich prawa i obowiązki
Członkostwo w WMP jest dobrowolne.

Członkiem WMP może być każdy człowiek, którego zainteresowania są zgodne z celami WMP.
Warunkiem przynależności do WMP jest wypełnienie ankiety.
Pozyskiwanie nowych członków WMP odbywa się poprzez informacje umieszczane na stronie
internetowej Polskiej Macierzy Szkolnej, dzięki członkom WMP, którzy pomagają w
propagowaniu jej działalności.
Członkostwo w WMP rozpoczyna się z chwilą wypełnienia ankiety i rozpatrzeniem kandydatury
podczas posiedzenia Zarządu. Po zaakceptowaniu kandydatury przez członków Zarządu,
kandydat jest uważany za pełnoprawnego członka WMP.

Członkowie mają prawo:











uczestniczyć w Walnych Zebraniach z prawem głosu,
wybierać i być wybieranym do Zarządu,
występowanić z postulatami i wnioskami do władz WMP,
współdecydować o zmianach w Statucie,
korzystać ze szkoleń prowadzonych przez WMP,
uczestniczyć w młodzieżowych spotkaniach w kraju i zagranicą,
współorganizować przedsięwzięcia kreowane przez WMP,
nawiązywać współpracę z instytucjami i organizacjami, których profil jest zbieżny z
celami i aktywnością WMP, za wiedzą i zgodą Zarządu.
korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością WMP.

Członki WMP mają obowiązek:








promować dobry wizerunek Polskiej Macierzy Szkolnej,
godnie reprezentować WMP,
brać udział w pracach WMP i upowszechniać jej zasady ideowe,
regularnie opłacać składki członkowskie,
dawać przykład właściwej postawy moralnej,
prowadzić działania zgodnie ze Statutem WMP.

Członkowie WMP nie mają prawa występować w imieniu WMP bez uprzedniej zgody Prezesa
WMP.

Członek lub osoba zasłużona dla WMP może otrzymać wyróżnienie w postaci:




pochwały na piśmie, której udziela Zarząd,
dyplomu zasłużonego dla WMP, który przyznaje Zarząd.

Członkostwo ustaje wskutek:






dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
systematycznego opuszczania przedsięwzięć organizowanych z ramienia WMP lub
przekraczanie zasad obowiązujących członków WMP. (Zarząd ma prawo zawiesić
członkostwo w WMP do wykluczenia z listy członków włącznie),
nieopłacenia składki członkowskiej.

Członek WMP ma prawo do rezygnacji z członkostwa w WMP w każdym czasie, po uprzednim
powiadomieniu o tym Zarządu WMP osobiście.

Rozdział 4
Władze WMP i zasady ich działania
Władzami WMP są:




Walne Zgromadzenie Członków WMP,
Zarząd WMP.

W skład Zarządu Klubu wchodzą:






Prezes,
Wiceprezes,
Sekretarz,
2 członków.

Najwyższą władzą WMPjest Walne Zebranie, w skład którego wchodzą wszyscy członkowie
WMP.
Walne Zebranie zwołuje Zarząd. Walne Zebranie zwołuje się podając termin, miejsce i
proponowany porządek obrad w formie ogłoszenia na stronie internetowej PMS lub innymi
sposobami.
Walne Zebranie odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 2 lata.

Do kompetencji Walnego Zebrania należą:







wybór władz WMP,
udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Prezesowi,
uchwalenie wytycznych programowych działalności WMP,
uchwalenie zmian statutu WMP,
rozpatrywanie spraw i wniosków wniesionych przez Członków lub władze WMP,





ustalenie godła i barw WMP,
rozpatrywanie odwołań Członków od decyzji Zarządu,
uchwalanie wysokości składek członkowskich.

Poza tym Walne Zebranie zbiera się w celach dla których zostało zwołane.
Do kompetencji Walnego Zebrania należą także inne sprawy przypisane postanowieniami
Statutu oraz wszystkie inne sprawy, które nie zostały przypisane do kompetencji innych władz
WMP.
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykła większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków WMP.

Wybory władz WMP:

Władze WMP są wybierane głosowaniem tajnym lub jawnym Członków WMP podczas Walnego
Zebrania.

Zarząd Wspólnoty „Młoda Polonia”

Głównym założeniem Zarządu jest realizacja programu WMP.
Kadencja Zarządu wynosi 2 lata.
W przypadku stwierdzonego naruszenia prawa oraz w razie niewywiązywania się przez członka
Zarządu z zadań, określonych w Statucie, może on zostać odwołany przez WMP w drodze
uchwały, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.
Zebrania Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak co najmniej raz na miesiąc i zwoływane
są przez Prezesa, a w przypadku niemożności zwołania przez Wiceprezesa.
Zarząd WMP jest organem wykonawczym Walnego Zebrania i jest odpowiedzialny przed nim za
swoją działalność.

Do obowiązków Zarządu WMP należy:









kierowanie działalnością WMP, reprezentacja go na zewnątrz,
przygotowanie i realizacja planu działań na bieżący rok,
zgłaszanie potrzeb związanych z planowaną działalnością WMP,
przyjmowanie, zawieszanie, usuwanie członków WMP,
organizowanie spotkań oraz współpracy z organizacjami polonojnymi w kraju i za
granicą,
prowadzenie ewidencji członków WMP,
tworzenie i prowadzenie bazy danych Członków WMP,




przygotowywanie i przedstawianie sprawozdania z działalności i rozliczenia z
otrzymanych przez WMP środków,
przygotowzwanie informacji na stronę internetową oraz wspomaganie organizacji
bieżących działań WMP.

Zarząd WMP uprawniony jest do:





występowania w imieniu członków WMP,
decydowania w sprawach bieżących,
organizowania dla członków WMP wyjazdów krajowych i zagranicznych (konferencje,
zjazdy, praktyki).

Do kompetencji Prezesa WMP należy:








kierowanie bieżącymi pracami WMP i reprezentowanie WMP,
delegowanie poszczególnych członków WMP do konkretnej działalności,
podejmowanie za Zarząd decyzji w sprawach nagłych,
kierowanie bieżącą polityką WMP,
kontrola prac pozostałych członków zarządu, wynikających z uchwał Walnego
Zgromadzenia,
regularne kontakty z innymi organizacjami polonijnymi.

Do kompetencji wiceprezesa WMP należą:





wspieranie Prezesa w jego obowiązkach,
zastępowanie prezesa w czasie jego nieobecności, pełniąc jego obowiązki,
pilnowanie spraw formalno - administracyjnych, związanych z deklaracjami członków,
sprawozdaniami z działalności WMP.

Do obowiązków sekretarza WMP należą:








dbanie o dyscyplinę i porządek w siedzibie WMP,
organizacja pracy i wykorzystywania zestawu komputerowego WMP,
aktualność, przejrzystość i merytoryczność strony internetowej WMP,
informowanie o spotkaniach,
prowadzenie korespondencji WMP,
protokołowanie.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe
Statut WMP jest ogłaszany poprzez umieszczenie na stronie internetowej Polskiej Macierzy
Szkolnej.
Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.
WMP zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
Zmiany będą udostępniane członkom WMP na stronie internetowej PMS w Grodnie.
Dany Statut obowiązuje od momentu jego uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków WMP.
Statut uchwala się poprzez głosowanie zwykłą większością głosów 0 50% + 1 głos.
Zmiany w danym Statucie mogą być inicjowane przez zarząd WMP lub przez grupę członków,
ilość której przekracza 30% ogólnej ilości członków WMP i obowiązuje po uchwaleniu przez
Walne Zgromadzenie Członków WMP.
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