Federacja Młodych Socjaldemokratów
Statut Stowarzyszenia
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1
1.Federacja Młodych Socjaldemokratów jest stowarzyszeniem działającym na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym i posiada osobowość
prawną.
2.Siedziba Krajowych władz Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
3.Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o celach
niesprzecznych z celami Stowarzyszenia.

Art. 2
1.Skrótem nazwy stowarzyszenia "Federacja Młodych Socjaldemokratów" jest "FMS".
2.Symbolem stowarzyszenia jest znak graficzny Federacji Młodych Socjaldemokratów,
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
Nazwa, skrót nazwy i symbol graficzny stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej
przewidzianej dla dóbr osobistych. Posługiwanie się nimi wymaga zgody Zarządu Krajowego
FMS. Obowiązek ten nie dotyczy organów i jednostek organizacyjnych stowarzyszenia.

Art. 3
1. Jednostki organizacyjne stowarzyszenia tworzy się w oparciu o podział terytorialny kraju i
składają się na nie województwa i koła powiatowe.
2. Województwa mogą posiadać osobowość prawną za zgodą Zarządu Krajowego.
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ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

Art. 4
1. Celami Stowarzyszenia są:

a. propagowanie wśród młodzieży idei socjaldemokratycznych: wolności, równości i
sprawiedliwości społecznej,

b. działanie na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu publicznym, propagowanie
postaw świadomego uczestnictwa w działalności społecznej i politycznej,

c. pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających ludziom młodym spełnianie
funkcji społecznych i zawodowych w społeczeństwie, wspieranie samokształcenia,

d. upowszechnianie zasad wzajemnego poszanowania i współpracy między narodami na
płaszczyźnie europejskiej i ogólnoświatowej,

e. inspirowanie młodych do podejmowania działalności gospodarczej i promocja
przedsiębiorczości,

f. edukacja prawna w zakresie praw pracowniczych i walka z bezrobociem,
g. ułatwianie młodym kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi,
h. promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej,
i. ochrona praw człowieka,
j. propagowanie idei samorządności wśród ludzi młodych,
k. promocja ekologii i ochrony środowiska,
l. promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki, szczególnie wśród ludzi młodych,
m. i inne zbieżne z celami stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a. organizowanie spotkań, kursów, szkoleń, seminariów oraz innych form poszerzania
wiedzy służących promocji programu Stowarzyszenia,
b. gromadzenie środków finansowych na cele statutowe stowarzyszenia,
c. aktywne uczestnictwo w życiu publicznym RP, we współpracy z organizacjami
realizującymi zbliżone cele,
d. prowadzenie działalności wydawniczej,
e. organizacje wymiany międzynarodowej ludzi młodych,
f. współpracę

i

uczestnictwo

w

organizacjach

międzynarodowych,
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krajowych,

zagranicznych

i

g. promocję młodych, wykwalifikowanych kadr wśród instytucji i osób zainteresowanych
tworzeniem socjaldemokratycznej wizji państwa i społeczeństwa,
h. podejmowanie inicjatyw mających na celu ochronę i propagowanie praw człowieka i
obywatela,
i.

inne działania, które dążą do realizacji celów.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

Art. 5
1. Członkami Stowarzyszenia są:
a. członkowie zwyczajni,
b. członkowie wspierający,
c. członkowie honorowi.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemcy.
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba w wieku od 16 do 30 lat.

Art. 6
1.Przyjęcie członka zwyczajnego do Stowarzyszenia następuje po złożeniu prawidłowo
wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej oraz rekomendacji pisemnej jednego
członka, należącego do Stowarzyszenia co najmniej od sześciu miesięcy. Wzór deklaracji
członkowskiej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego statutu.
Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków podejmuje zarząd właściwego koła
powiatowego w terminie miesiąca od złożenia deklaracji.
2.Decyzja odmawiająca przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia musi zawierać
uzasadnienie i adnotacje o możliwości i sposobie złożenia odwołania się do zarządu
wojewódzkiego. Brak podjęcia uchwały lub brak powiadomienia o możliwości odwołania
uznaje się za zgodę w sprawie przyjęcia w poczet członków.
3.Od uchwały zarządu koła powiatowego odmawiającej przyjęcia w poczet członków
przysługuje odwołanie do zarządu wojewódzkiego w terminie miesiąca od doręczenia decyzji
zarządu koła powiatowego. Odwołanie to musi być rozpatrzone w ciągu miesiąca od dnia jego
złożenia.
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4. Uchwałę w sprawie przyjęcia członków tworzących nowe koło powiatowe podejmuje
zarząd wojewódzki.
5. Zarząd Wojewódzki prowadzi rejestr członków w oparciu o potwierdzone przez
przewodniczących kół powiatowych kopie deklaracji członkowskich. Przewodniczący kół
powiatowych zobowiązani są do przekazania kopii deklaracji

osób przyjętych w poczet

stowarzyszenia w terminie miesiąca od podjęcia uchwały przez koło powiatowe.

Art. 7
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia staje się każdy członek Stowarzyszenia z chwilą
ukończenia 30 roku życia, który wyrazi na piśmie taką wolę.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która
przyczynia się do rozwoju Stowarzyszenia, uznając cele zawarte w Statucie. Członkowie
wspierający mogą deklarować płacenie składek lub w inny sposób wspierać działalność
Stowarzyszenia. Uchwałę o przyznaniu członkostwa wspierającego w przypadku osób nie
będących wcześniej członkami Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Wojewódzki.

Art. 8
Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne, które w sposób
szczególny zasłużyły się rozwojowi stowarzyszenia lub realizacji celów stowarzyszenia.
Uchwałę o przyznaniu członkostwa honorowego podejmuje Zarząd Krajowy.

Art. 9
1.Ustanie członkostwa zwyczajnego w stowarzyszeniu następuje w przypadku:
a. wystąpienia ze stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Koła
Powiatowego,
b. prawomocnego orzeczenia przez sąd koleżeński kary wykluczenia ze
stowarzyszenia,
c. ukończenia 30 roku życia,
d. śmierci członka,
e. skreślenia, uchwałą zarządu Koła Powiatowego, z listy członków FMS z powodu
nieusprawiedliwionego nieobecności na zebraniach Koła przez okres co najmniej 6
miesięcy. Uchwałę o skreśleniu należy doręczyć osobie zainteresowanej ze wskazaniem
sposobu odwołania.
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2. Od uchwał, o których mowa w ust. 1 lit. e) przysługuje członkowi stowarzyszenia
odwołanie do wojewódzkiego sądu koleżeńskiego w terminie miesiąca od dnia doręczenia
uchwały. Decyzja o skreśleniu staje się prawomocna po jej podtrzymaniu przez wojewódzki
sąd koleżeński lub po upływie terminu odwołania się od decyzji zarządu koła powiatowego.

Art. 10
1. Członek zwyczajny stowarzyszenia może zawiesić członkostwo w stowarzyszeniu z
ważnych powodów.
2. Zawieszenie członkostwa zgłasza się na piśmie. Zawieszenie stwierdza przewodniczący koła
powiatowego stosowną adnotacją.
3. Zawieszenie członkostwa powoduje utratę pełnionych w stowarzyszeniu funkcji oraz utratę
biernego i czynnego prawa wyborczego w stowarzyszeniu.
4. Nabycie czynnego i biernego prawa wyborczego następuje po 3 miesiącach od dnia ustania
zawieszenia członkostwa.
5. Zawieszenie członkostwa nie wyklucza postępowania przed sądem koleżeńskim.

Art. 11
1. Członkowie zwyczajni maja prawo:
a. uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
b. zgłaszać postulaty wobec władz Stowarzyszenia,

c. biernego i czynnego wyboru do władz Stowarzyszenia po upływie 3 miesięcy od dnia
uzyskania członkostwa,

d. korzystać ze wsparcia ze strony Stowarzyszenia w szczególnie trudnych sytuacjach
życiowych.
2. Członkowie zwyczajni maja obowiązek:
a. propagować

cele Stowarzyszenia,

b. przestrzegać

postanowień Statutu i regulaminów oraz stosować się do uchwał władz

Stowarzyszenia,
c. aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia,
d. prowadzić działalność społeczna w ramach Stowarzyszenia,
e. godnie i rzetelnie sprawować funkcje pochodzące z wyboru,
f. dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
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Art. 12
Członkowie nie mogą należeć do organizacji o celach sprzecznych z celami Stowarzyszenia.
Art. 13
1. Kary członkom stowarzyszenia wymierza właściwy sąd koleżeński.
2. Karami są:
a) nagana,
b) pozbawienie prawa pełnienia funkcji w stowarzyszeniu przez okres do dwóch lat,
c) wykluczenie ze stowarzyszenia.
3. Koło powiatowe może udzielić członkowi stowarzyszenia upomnienia.
4. Kary określone w ust. 2 lit. a) i c) oraz upomnienie, o którym mowa w ust. 3 ulegają
zatarciu po roku, odpowiednio od dnia wydania orzeczenia albo udzielenia upomnienia. Kara
określona w ust. 2 lit. b) ulega zatarciu po okresie, na jaki została orzeczona.
5. Osoba wykluczona ze stowarzyszenia może ponownie ubiegać się o przyjęcie do
stowarzyszenia po upływie 2 lat od dnia orzeczenia kary wykluczenia.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE UCHWAŁODAWCZE I WYKONAWCZE
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 14
1. Uchwały władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile statut nie stanowi
inaczej. W przypadku braku kworum, po upływie godziny od planowanego rozpoczęcia obrad,
organ jest uprawniony do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej jednej trzeciej
uprawnionych do głosowania.
2. W sytuacjach nadzwyczajnych Uchwały władz stowarzyszenia mogą być także
podejmowane za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania takich jak telefon czy
poczta elektroniczna. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał tą droga określa Regulamin
danego organu.
3. Kadencja władz uchwałodawczych i wykonawczych stowarzyszenia szczebla krajowego i
wojewódzkiego trwa dwa lata. Kadencja kół powiatowych trwa dwa lata.
4. Wszystkich funkcji w stowarzyszeniu nie można pełnić dłużej niż dwie kolejne kadencje.
5. Władze stowarzyszenia sprawują mandat do wyboru nowych władz.
6. Nie można łączyć pełnionych funkcji we władzach uchwałodawczych, rewizyjnych i
sądowych w tej samej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia.
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Art. 15
1. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje delegatowi na kongres lub zjazd, z wyjątkami
określonymi w statucie.
2. Wszystkie głosowania, w których dokonuje się wyboru lub odwołania władz, wyboru
delegatów oraz w sprawie udzielenia wotum zaufania, są tajne.
3. Wyboru dokonuje się spośród nie ograniczonej liczby kandydatów, chyba że statut stanowi
inaczej.
4. Wybranym do władz kolegialnych stowarzyszenia jest ten kandydat, który uzyskał kolejno
największą liczbę głosów i znalazł się w liczbie osób wybieranych do określonego organu.
5. Jeżeli w wyniku głosowania dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów i
w ten sposób została przekroczona liczba osób wybieranych do określonego organu, zjazd
decyduje o przeprowadzeniu kolejnej tury wyborów.
6. Wybranym na funkcję jest ten kandydat, który otrzymał bezwzględną większość ważnie
oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
7. Jeżeli w wyniku głosowania żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości
ważnie oddanych głosów, przeprowadza się wybory ponowne, umieszczając na karcie do
głosowania nazwiska dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Brak
rozstrzygnięcia

w

drugiej

turze

wymaga

ponownego

zgłoszenia

kandydatów

i

przeprowadzenia wyborów. W tej turze mogą być zgłaszani dotychczasowi oraz nowi
kandydaci.
8. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się do trybu wyboru delegatów.
Art. 16
Zjazd niższego szczebla wybiera delegatów na zjazd wyższego szczebla, w przypadkach
określonych w statucie.
Art. 17
1. Wotum zaufania, w przypadkach określonych w statucie, udziela się bezwzględną
większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Nieudzielanie wotum zaufania jest równoznaczne z natychmiastowym odwołaniem z
pełnionej funkcji.
2. Uzupełnienie składu organów stowarzyszenia oraz wybór na wakującą funkcję w trakcie
kadencji jest dokonywane przez właściwe organy statutowe stowarzyszenia.
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WŁADZE KRAJOWE

Art. 18
1. Organami Krajowymi Stowarzyszenia są:
a. Kongres,
b. Rada Krajowa,
c. Zarząd Krajowy,
d. Krajowy Komitet Wykonawczy
e. Sekretariat ds. Międzynarodowych
f. Krajowa Komisja Rewizyjna
g. Krajowy Sąd Koleżeński.
Art. 19
1. Kongres jest zwoływany w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Kongres w trybie zwyczajnym zwołuje Zarząd Krajowy na co najmniej 2 miesiące przed
planowanym terminem Kongresu. Kongres zwołany w trybie zwyczajnym odbywa się nie
wcześniej niż po upływie 22 miesiąca i nie później niż przed upływem 26 miesiąca od
poprzedniego Kongresu zwołanego w trybie zwyczajnym.
3. Kongres w trybie nadzwyczajnym jest zwoływany przez Zarząd Krajowy za zgodą Rady
Krajowej w celu rozpatrzenia konkretnych spraw, podanych we wniosku o zwołanie
Kongresu. Z inicjatywa zwołania Kongresu w trybie nadzwyczajnym może wystąpić Rada
Krajowa, Zarząd Krajowy, Krajowa Komisja Rewizyjna lub zarządy co najmniej 1/3
województw. Kongres w trybie nadzwyczajnym odbywa się nie później niż 2 miesiące od
wyrażenia zgody przez Radę Krajowa, przy czym Rada Krajowa ma miesiąc na rozpatrzenie
wniosku. Po bezskutecznym upływie tego okresu Zarząd Krajowy samodzielnie zwołuje
Kongres w trybie nadzwyczajnym.
4. Zarząd Krajowy zwołuje Kongres w trybie nadzwyczajnym bez zgody Rady Krajowej w
przypadku konieczności:
a. wyboru Przewodniczącego lub Sekretarza Generalnego,
b. konieczności uzupełnienia składu Rady Krajowej o co najmniej 1/4 składu,
c. konieczności uzupełnienia składu Krajowej Komisji Rewizyjnej o co najmniej 2/5
składu,
d. konieczności uzupełnienia składu Krajowego Sadu Koleżeńskiego o co najmniej 2/5
składu,
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Art. 20
1. Delegatów na Kongres w proporcji ustalonej przez Radę Krajowa wybierają zjazdy
wojewódzkie.
2. Delegatami na Kongres zwołany w trybie nadzwyczajnym są delegaci wybrani przez zjazdy
wojewódzkie na ostatni Kongres zwołany w trybie zwyczajnym oraz członkowie Krajowych
Organów Stowarzyszenia.
3. Informacje o Kongresie rozsyła delegatom oraz województwom Zarząd Krajowy na co
najmniej cztery tygodnie przed planowanym terminem Kongresu. W przypadku zwołania
Kongresu w trybie nadzwyczajnym informacje powinny być rozesłane na co najmniej dwa
tygodnie przed planowanym Kongresem.
4. Kongres w szczególności:
a.

uchwala Statut Stowarzyszenia,

b.

uchwala program i kierunki działania Stowarzyszenia,

c.

wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Stowarzyszenia,

d.

wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczących, Sekretarza Generalnego i
sekretarza do spraw międzynarodowych,

e.

wybiera ze swojego grona Radę Krajowa, pięciu członków Krajowej Komisji
Rewizyjnej oraz pięciu członków Krajowego Sadu Koleżeńskiego,

f.

ustala liczbę członków Rady Krajowej i liczbę wiceprzewodniczących,

g.

uchwala swój regulamin,

h.

rozpatruje kadencyjne sprawozdania Rady Krajowej, Zarządu Krajowego,
Krajowego Sądu Koleżeńskiego i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz udziela
Zarządowi Krajowemu absolutorium na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej,

i.

podejmuje uchwałę o rozwiązaniu lub przekształceniu Stowarzyszenia,

j.

rozpatruje sprawy i podejmuje uchwały w sprawach przedstawionych przez
władze Stowarzyszenia oraz przez delegatów.
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Art. 21
Członkami Rady Krajowej są:
a. Przewodniczący FMS,
b. Sekretarz Generalny FMS,
c. Sekretarz do spraw międzynarodowych,
d. Wiceprzewodniczący,
e. Skarbnik i pozostali członkowie Zarządu,
f. Członkowie wybrani przez Kongres oraz dokooptowani w skład Rady Krajowej w
trybie art. 22 lit. o.

Art. 22
1. Posiedzenia Rady Krajowej zwołuje Przewodniczący Stowarzyszenia co najmniej raz na trzy
miesiące lub na wniosek 1/3 członków Rady Krajowej w każdej chwili.
2. Rada Krajowa:
a. uchwala szczegółowe programy działania Stowarzyszenia stanowiące rozwinięcie
programu uchwalonego przez Kongres,
b. ustala liczbę członków Zarządu Krajowego, wybiera i odwołuje członków Zarządu
Krajowego i Skarbnika Krajowego;
c. wybiera na wniosek Sekretarza Generalnego FMS pięciu członków Krajowego Komitetu
Wykonawczego,
d. wybiera na wniosek Sekretarza do spraw międzynarodowych FMS pięciu członków
Sekretariatu Międzynarodowego,
e. w połowie kadencji dokonuje oceny funkcjonowania Zarządu Krajowego i podejmuje
uchwałę o udzieleniu jego członkom wotum zaufania,
f. zezwala na zwołanie Kongresu w trybie nadzwyczajnym,
g. uchwala kalendarz wyborczy i zasady wyboru delegatów na Kongres,
h. na wniosek Zarządu Krajowego ustala zasady polityki finansowej Stowarzyszenia,
i.

uchwala zasady bieżącej polityki Stowarzyszenia,

j. na wniosek Zarządu Krajowego i po zasięgnięciu opinii Krajowego Sądu Koleżeńskiego
podejmuje uchwały o rozwiązaniu władz Regionu i powołaniu pełnomocnika do spraw
tworzenia struktur FMS w rozwiązanym regionie,
k. uchwala swój regulamin,
l.

zatwierdza regulaminy Zarządu Krajowego,
10
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ł.

powołuje i odwołuje pełnomocników lub zespoły programowe do realizacji
określonych zadań,

m. zatwierdza przedstawione przez Przewodniczącego Stowarzyszenia sprawozdanie
kadencyjne Zarządu Krajowego i Rady Krajowej,
n. podejmuje uchwały o wstąpieniu i występowaniu Stowarzyszenia do

organizacji

krajowych i międzynarodowych oraz upoważnia Zarząd Krajowy do występowania o
członkostwo w tych organizacjach,
o. w uzasadnionych przypadkach na wniosek Przewodniczącego FMS dokooptowuje nie
więcej niż pięć osób do swego składu w czasie trwania kadencji,
p. podejmuje uchwały w innych sprawach wniesionych przez Zarząd Krajowego lub
członków Rady Krajowej.
Art. 23
1. W skład Zarządu Krajowego wchodzą:
a. Przewodniczący Stowarzyszenia,
b. Wiceprzewodniczący i Sekretarz Generalny Stowarzyszenia,
c. Sekretarz do Spraw Międzynarodowych,
d. członkowie Zarządu Krajowego, w tym Skarbnik wybrani przez Radę Krajowa ze
swojego grona,
2. Posiedzenia Zarządu Krajowego zwołuje Przewodniczący Stowarzyszenia co najmniej raz
na dwa miesiące lub w przeciągu dwóch tygodni na wniosek co najmniej 1/3 członków
Zarządu Krajowego.

Art. 24
1. Zarząd Krajowy:
a. zapewnia realizację uchwał Zjazdu Delegatów i Rady Krajowej,
b. zajmuje

stanowiska

w

sprawach

będących

przedmiotem

zainteresowania

Stowarzyszenia,
c. zwołuje Zjazd Delegatów,
d. powołuje pełnomocników lub zespoły programowe do realizacji określonych zadań,
e. w razie stwierdzenia braku jakiejkolwiek działalności władz Województwa lub łamania
przez te władze statutu stowarzyszenia występuje do Rady Krajowej z wnioskiem o
rozwiązanie władz województwa i powołanie pełnomocnika do spraw tworzenia
struktur FMS w rozwiązanym województwie,
f. koordynuje bieżącą działalność Stowarzyszenia,
11
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g. zatwierdza

sprawozdanie

kadencyjne

przygotowane

przez

Przewodniczącego

Stowarzyszenia,
h. opracowuje regulamin prac Zarządu Krajowego, ze szczególnym uwzględnieniem
zadań Wiceprzewodniczących Stowarzyszenia, Sekretarza Generalnego, Sekretarza do
Spraw Międzynarodowych i Skarbnika Krajowego.
Art. 25
1. Przewodniczący Stowarzyszenia:
a. kieruje Stowarzyszeniem,
b. reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
c. zwołuje posiedzenia Rady Krajowej, proponuje porządek obrad oraz kieruje jej
pracami,
d. zwołuje posiedzenia Zarządu Krajowego, proponuje porządek obrad oraz kieruje jego
pracami,
e. może upoważniać na piśmie innych członków Zarządu Krajowego do reprezentowania
Stowarzyszenia w określonym zakresie,
f. w uzasadnionych przypadkach występuje do Rady Krajowej z wnioskiem o
dokooptowanie do składu Rady Krajowej do pięciu członków,
g. przedstawia Radzie Krajowej sprawozdanie z działalności Zarządu Krajowego w rok po
Kongresie Krajowym.

Art. 26
1. Pracami organizacyjnymi stowarzyszenia kieruje Sekretarz Generalny stowarzyszenia.
2. Organem pomocniczym w wykonaniu obowiązków Sekretarza Generalnego jest Krajowy
Komitet Wykonawczy powoływany i odwoływany na wniosek Sekretarza Generalnego przez
Radę Krajową.

Art. 27
1. W kontaktach międzynarodowych stowarzyszenie reprezentuje Sekretarz do spraw
międzynarodowych wybierany i odwoływany przez Kongres Krajowy.
2. Organem pomocniczym w wykonaniu obowiązków Sekretarza do spraw międzynarodowych
jest Sekretariat Międzynarodowy powoływany i odwoływany na wniosek Sekretarza do spraw
międzynarodowych przez Radę Krajową.
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WŁADZE WOJEWÓDZKIE

Art. 28
1. Organami województwa są:
a. Zjazd Wojewódzki,
b. Rada Wojewódzka,
c. Zarząd Wojewódzki,
d. Wojewódzka Komisja Rewizyjna
e. Wojewódzki Sąd Koleżeński
2. Siedzibą władz wojewódzkich jest miasto będące siedzibą władz samorządowych
województwa, chyba, że właściwy zjazd wojewódzki postanowi inaczej uchwałą podjętą
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy delegatów.
3. Zjazd wojewódzki jest zwoływany w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
4. Zjazd wojewódzki w trybie zwyczajnym zwołuje zarząd wojewódzki na co najmniej 2
miesiące przed upływem kadencji władz wojewódzkich.
5. Zjazd wojewódzki w trybie nadzwyczajnym jest zwoływany przez zarząd wojewódzki w
celu rozpatrzenia konkretnych spraw, podanych we wniosku o zwołanie zjazdu
wojewódzkiego. Z inicjatywą zwołania zjazdu wojewódzkiego w trybie nadzwyczajnym może
wystąpić Zarząd Krajowy, rada wojewódzka, zarząd wojewódzki, wojewódzka komisja
rewizyjna lub zarządy co najmniej 1/3 kół powiatowych wchodzących w skład województwa.
Zjazd wojewódzki w trybie nadzwyczajnym odbywa się nie później niż dwa miesiące od
złożenia wniosku przez właściwy organ
6. Zarząd wojewódzki zwołuje zjazd wojewódzki w trybie nadzwyczajnym, w przypadku:
a. konieczności wyboru przewodniczącego lub sekretarza województwa,
b. konieczności uzupełnienia składu rady wojewódzkiej o co najmniej 1/5 składu
pochodzącego z wyboru,

c. konieczności uzupełnienia składu wojewódzkiej komisji rewizyjnej o co najmniej 3/5
składu,

d. konieczności uzupełnienia składu wojewódzkiego sadu koleżeńskiego o co najmniej 3/5
składu,
7. Delegatów na zjazd wojewódzki w proporcji ustalonej przez radę wojewódzką wybierają
walne zebrania członków kół powiatowych.
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8. Delegatami na zjazd wojewódzki zwołany w trybie nadzwyczajnym są delegaci wybrani
przez walne zebrania członków na ostatni zjazd wojewódzki zwołany w trybie zwyczajnym
oraz członkowie organów wojewódzkich.
9. Informacje o zjeździe wojewódzkim rozsyła kołom powiatom i delegatom zarząd
wojewódzki na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem zjazdu wojewódzkiego. W
przypadku zwołania zjazdu wojewódzkiego w trybie nadzwyczajnym informacje powinny być
rozesłane na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym zjazdem wojewódzkim.

Art. 29
1. Zjazd wojewódzki w szczególności:
a. uchwala regulamin województwa,
b. wybiera delegatów na Kongres,
c. uchwala program i kierunki działania Stowarzyszenia w województwie,
d. wybiera przewodniczącego województwa,
e. wybiera wiceprzewodniczących i sekretarza,
f. wybiera członków rady wojewódzkiej,
g. wybiera i odwołuje od trzech do pięciu członków wojewódzkiej komisji rewizyjnej oraz
od trzech do pięciu członków wojewódzkiego sądu koleżeńskiego,
h. uchwala swój regulamin,
i.

rozpatruje kadencyjne sprawozdania, zarządu wojewódzkiego, wojewódzkiego sądu
koleżeńskiego

i

wojewódzkiej

komisji

rewizyjnej

oraz

udziela

zarządowi

wojewódzkiemu absolutorium na wniosek wojewódzkiej komisji rewizyjnej,
j.

rozpatruje sprawy i podejmuje uchwały w sprawach przedstawionych przez organy
wojewódzkie oraz przez delegatów,

k. ustala liczbę wiceprzewodniczących.

Art. 30
1. Członkami rady wojewódzkiej są:
a. członkowie wybrani przez zjazd wojewódzki,
b. przewodniczący województwa,
c. sekretarz wojewódzki i wiceprzewodniczący województwa,
d. przewodniczący kół powiatowych lub wyznaczona uchwałą rady koła powiatowego
osoba,
e. członkowie dokooptowani zgodnie z punktem art. 30 ust.3 lit l).
14
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2. Posiedzenia rady wojewódzkiej zwołuje Przewodniczący wojewódzki co najmniej raz na
trzy miesiące lub na wniosek 1/3 członków rady wojewódzkiej w każdym terminie.
3. Rada wojewódzka:
a. uchwala

szczegółowe

programy

działania

Stowarzyszenia

w

województwie,

stanowiące rozwinięcie programu uchwalonego przez zjazd wojewódzki,
b. ustala liczbę członków zarządu wojewódzkiego, wybiera i odwołuje członków zarządu
wojewódzkiego i skarbnika województwa,
c. zezwala na zwołanie zjazdu wojewódzkiego w trybie nadzwyczajnym,
d. uchwala kalendarz wyborczy i zasady wyboru delegatów na zjazd wojewódzki,
e. uchwala zasady polityki finansowej województwa,
f. uchwala zasady bieżącej polityki Stowarzyszenia w województwie,
g. zatwierdza regulaminy kół powiatowych,
h. powołuje pełnomocników lub zespoły programowe albo do realizacji określonych
zadań,
i.

w połowie kadencji udziela Zarządowi wojewódzkiemu wotum zaufania,

j.

zatwierdza przedstawione przez przewodniczącego wojewódzkiego sprawozdanie
kadencyjne zarządu wojewódzkiego i rady wojewódzkiej,

k. na wniosek Przewodniczącego wojewódzkiego dokooptowuje członków do swojego
składu,
l.

w uzasadnionych przypadkach na wniosek Przewodniczącego rady wojewódzkiej
dokooptowuje nie więcej niż trzy osoby do swego składu w czasie trwania kadencji.

Art. 31
1. W skład zarządu wojewódzkiego wchodzą:
a. przewodniczący województwa,
b. wiceprzewodniczący i sekretarz województwa,
c. członkowie wybrani przez radą wojewódzką,
d. skarbnik województwa.
2. Posiedzenia zarządu wojewódzkiego zwołuje przewodniczący województwa co najmniej
raz na dwa miesiące lub na wniosek co najmniej 1/3 członków zarządu wojewódzkiego w
każdym terminie,
3. Zarząd Wojewódzki w szczególności:
a.

zapewnia realizację uchwał Zjazdu wojewódzkiego i Rady wojewódzkiej,
15
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b.

zwołuje Zjazd Wojewódzki,

c.

zajmuje stanowiska w sprawach będących przedmiotem zainteresowania
województwa,

d.

powołuje pełnomocników lub zespoły programowe do realizacji określonych
zadań,

e.

tworzy i rozwiązuje koła powiatowe,

g.

koordynuje bieżącą działalność województwa,

j.

informuje koła powiatowe o bieżącej działalności władz Stowarzyszenia.

Art. 32
1. Przewodniczący województwa:
a. kieruje pracami województwa,
b. reprezentuje województwo,
c. zwołuje posiedzenia rady wojewódzkiej, proponuje porządek obrad oraz kieruje jego
pracami,
d. zwołuje posiedzenia zarządu wojewódzkiego, proponuje porządek obrad oraz kieruje
jego pracami,
e. może

upoważnić

na

piśmie innych członków zarządu

wojewódzkiego

do

reprezentowania województwa w określonym zakresie,
f. w uzasadnionych wypadkach występuje do Rady wojewódzkiej o dokooptowanie do
składu rady wojewódzkiej trzech nowych członków tego organu,
g. przedstawia

zjazdowi

wojewódzkiemu

wojewódzkiego
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kadencyjne

sprawozdanie

zarządu

WŁADZE LOKALNE
Art. 33
1. Koła powiatowe są podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia, którą tworzy
minimum 5-ciu członków. W każdym powiecie może istnieć tylko jedno koło powiatowe.
2. Za zgodą zarządu koła powiatowego można utworzyć grupę działania Stowarzyszenia.
Grupa działania Stowarzyszenia tworzy minimum 5 członków z terenu jednej gminy lub
dzielnicy w przypadku powiatów grodzkich. Przewodniczącego grupy działania wybierają jej
członkowie, a zatwierdza zarząd koła powiatowego. Przewodniczący grupy działania
koordynuje działalność członków Stowarzyszenia na terenie gminy (dzielnicy). Na terenie
jednej gminy lub dzielnicy nie może działać więcej niż jedna grupa działania.
3. Powstanie koła powiatowego zatwierdza zarząd wojewódzki na wniosek przedstawiciela
osób tworzących koło powiatowe zawierający:
a. listę co najmniej 5 osób tworzących koło powiatowe z podaniem ich imion, nazwisk, dat
urodzenia, adresów zamieszkania, numerów telefonu,
b. protokół zebrania założycielskiego koła powiatowego.
4. Zarząd wojewódzki rozpatruje wniosek na najbliższym posiedzeniu od chwili otrzymania
wniosku, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Zarząd
wojewódzki odmawia zatwierdzenia powstania koła powiatowego, jeżeli wniosek zawiera
uchybienia formalne.
W takim przypadku Zarząd Wojewódzki zwraca wniosek z wyszczególnieniem uchybień i
wyznacza miesiąc na ich poprawienie.
Wnioskodawca ma prawo odwołania się do rady wojewódzkiej w razie wątpliwość trafności
decyzji podjętych przez Zarząd wojewódzki. Rada wojewódzka podejmuje ostateczną decyzję
w przedmiotowej sprawie na najbliższym posiedzeniu.
5. Koło powiatowe może zostać rozwiązane uchwałą zarządu wojewódzkiego w przypadku:
a. zmniejszenia się liczby członków do mniej niż 5 osób na okres dłuższy niż 3 miesiące,
b. uznania przez Krajowy Sąd Koleżeński działalności koła za sprzeczną ze Statutem.
6. W przypadku określonym w punkcie 5 pozostali członkowie powinni niezwłocznie złożyć
swe deklaracje członkowskie w dowolnym istniejącym kole powiatowym Stowarzyszenia.
Kołu powiatowemu przysługuje w ciągu miesiąca od dnia otrzymania na piśmie uchwały o
rozwiązaniu, odwołanie do rady wojewódzkiej, która rozpatruje sprawę na najbliższym
posiedzeniu.
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Art. 34
1. Organami koła powiatowego są:
a. walne zebranie członków,
b. rada koła
c. zarząd koła,

Art. 35
1.Rada koła powiatowego:
a. uchwala szczegółowe programy działania Stowarzyszenia w powiecie,
b. ustala liczbę członków zarządu koła powiatowego, wybiera i odwołuje członków
zarządu koła powiatowego i skarbnika koła powiatowego,
c. zezwala na zwołanie zjazdu walnego w trybie nadzwyczajnym,
d. uchwala zasady bieżącej polityki Stowarzyszenia w powiecie,
e. powołuje pełnomocników lub zespoły programowe do realizacji określonych zadań,
f. zatwierdza przedstawione przez przewodniczącego koła sprawozdanie kadencyjne
zarządu koła powiatowego i rady koła powiatowego,
g. na wniosek Przewodniczącego koła powiatowego dokooptowuje nie więcej niż trzech
członków do swojego składu,
2. Walne zebranie członków w szczególności:
a. wybiera delegatów na zjazd wojewódzki,
b. wybiera przewodniczącego koła powiatowego,
c. wybiera sekretarza i wiceprzewodniczących koła powiatowego,
d. ustala liczbę członków rady koła powiatowego i wiceprzewodniczących
e. wybiera radę koła powiatowego,
f. rozpatruje kadencyjne sprawozdania z działalności koła powiatowego oraz udziela
absolutorium ustępującemu zarządowi,
g. występuje z wnioskami do władz Stowarzyszenia,
h. podejmuje uchwały we wszystkich sprawach koła powiatowego oraz rozpatruje sprawy
i podejmuje uchwały w innych sprawach przedstawionych przez organy koła lub przez
członków koła,
i.

uchwala regulamin koła powiatowego,

j.

podejmuje uchwałę o rozwiązaniu koła powiatowego,

k. podejmuję uchwałę w przedmiocie składek członkowskich;
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Art. 36
1. Posiedzenie zarządu koła powiatowego zwołuje przewodniczący koła powiatowego co
najmniej raz na miesiąc lub w każdym terminie na wniosek co najmniej 1/3 członków zarządu
koła powiatowego.
2. Zarząd koła powiatowego:
a. zwołuje walne zebranie członków,
b. zapewnia realizację uchwał walnego zebrania członków,
c. zajmuje stanowiska w sprawach będących przedmiotem zainteresowania koła,
d. informuje członków koła powiatowego o działalności koła powiatowego i organów
Stowarzyszenia,
e. organizuje działalność koła powiatowego,
f. zatwierdza sprawozdanie kadencyjne przygotowane przez

przewodniczącego

koła,
g. może podejmować uchwały o wykreśleniu z listy członków

zwyczajnych w

przypadkach w określonych Statucie,
h. ma obowiązek przestawić sprawozdanie z pół rocznej działalności koła powiatowego
do zarządu wojewódzkiego w terminie 30 dni po upływie tego okresu,
Art. 37
1. Przewodniczący koła powiatowego:
a. kieruje pracami kołem,
b. reprezentuje koło na zewnątrz,
c. zwołuje posiedzenia zarządu koła, proponuje porządek obrad oraz kieruje jego
pracami,
d. może upoważnić innych członków zarządu koła do reprezentowania koła w
określonym zakresie,
e. przedstawia walnemu zebraniu członków kadencyjne sprawozdanie zarządu koła.
2.

Przewodniczący koła powiatowego jest zobowiązany raz na sześć miesięcy przesłać

zarządowi wojewódzkiemu:
a. sprawozdanie finansowe,
b. aktualne dane członków organów koła.
3. Kadencja organów koła powiatowego trwa dwa lata.
4. Sprawy nie objęte Statutem określa regulamin koła powiatowego. Regulamin koła
powiatowego zatwierdza rada wojewódzka.
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ROZDZIAŁ V
ORGANY KONTROLNE i SĄDOWE

Art. 38
1. Organem Sądowym w stowarzyszeniu są Wojewódzkie Sądy Koleżeńskie i Krajowy Sąd
Koleżeński.
2. Członkowie sądów koleżeńskich nie mogą być pociągani do odpowiedzialności za
czynności podejmowane w ramach pełnionych obowiązków.

Art. 39
1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu i regulaminów, nie stosowanie się do uchwał
władz Stowarzyszenia, postępowanie w sposób sprzeczny z celami Stowarzyszenia członek
może być ukarany przez sąd koleżeński.
2. Sąd koleżeński może orzekać wobec członków następujące kary:
a) nagana,
b) pozbawienie prawa pełnienia funkcji w stowarzyszeniu przez okres do dwóch lat,
c) wykluczenie ze stowarzyszenia.
2. Osoba wykluczona ze stowarzyszenia może ponownie ubiegać się o przyjęcie do
stowarzyszenia po upływie 2 lat od dnia orzeczenia kary wykluczenia.
3. Władze Stowarzyszenia są zobowiązane do niezwłocznego wykonania prawomocnej
uchwały sądu koleżeńskiego.

Art. 40
1. W skład Krajowego Sądu Koleżeńskiego wchodzi pięć osób wybranych przez Kongres
Krajowy Stowarzyszenia.
2. Ze swego grona Krajowy Sąd Koleżeński wybiera Przewodniczącego, jego zastępcę i
sekretarza.
3. Krajowy Sąd Koleżeński w przeciągu miesiąca od swojego

ukonstytuowania

zobowiązany jest przyjąć regulamin postępowania przed Krajowym i Wojewódzkimi Sądami
Koleżeńskimi.
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Art. 41
Krajowy Sąd Koleżeński rozpatruje:
a. odwołania od decyzji wojewódzkich sądów koleżeńskich,
b. jako sąd pierwszej instancji rozpatruje sprawy członków Zarządu wojewódzkiego
oraz Krajowego, w drugiej instancji w zmienionym składzie,
c. spory kompetencyjne pomiędzy władzami Stowarzyszenia,
d. wnioski o wykładnię Statutu,
e. wnioski o stwierdzenie nieważności uchwał władz Stowarzyszenia,
f. wnioski o uznanie działalności władz Stowarzyszenia za sprzeczną ze Statutem i
uchwałami.

Art. 42
1. Wojewódzki Sąd Koleżeński, za wyjątkiem wskazanym w art. 41 lit b, rozpatruje w
pierwszej instancji przypadki naruszenia Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
2. W skład Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego wchodzi trzech do pięciu członków
wybranych przez Zjazd Wojewódzki.
3.

Ze

swego

grona

Wojewódzki

Sąd

koleżeński

wybiera

przewodniczącego,

wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Art. 43
1. Organami kontrolnym w stowarzyszeniu są Krajowa Komisja Rewizyjna i
Wojewódzkie Komisje Rewizyjne.
2. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być pociągani do odpowiedzialności za
czynności podejmowane w ramach pełnionych obowiązków.
Art. 44
1. W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej wchodzi pięciu członków.
2. Krajowa Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę
oraz sekretarza.
3. Krajowa Komisja Rewizyjna:
a. przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności krajowych i
wojewódzkich organów Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności
finansowej, a sprawozdania z kontroli przedstawia Radzie Krajowej i Zarządowi
Krajowemu,
b. występuje do Rady Krajowej i Zarządu Krajowego z wnioskami pokontrolnymi;
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c. kieruje wnioski do Krajowego Sądu Koleżeńskiego w razie stwierdzenia naruszenia
Statutu;
d. występuje na Zjeździe Delegatów z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium
ustępującemu Zarządowi Krajowemu,
e. kontroluje działalność Zarządu Krajowego z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady
Krajowej, Krajowego

Sądu Koleżeńskiego, lub co najmniej 1/3 zarządów

wojewódzkich,

f. kontroluje działalność województw z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Krajowej,
Zarządu Krajowego, Krajowego

Sądu Koleżeńskiego, Wojewódzkiej Komisji

Rewizyjnej, zarządu wojewódzkiego, lub co najmniej 1/3 zarządów kół powiatowych
wchodzących w skład województwa;

g. występuje do Zarządu Krajowego z wnioskiem o zwołanie Kongresu w trybie
nadzwyczajnym.
3. Posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na sześć
miesięcy, jej członkowie mają dostęp do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.
4. Szczegółowy tryb prac komisji rewizyjnych określa regulamin uchwalony przez Krajową
Komisję Rewizyjną.

Art. 45
1. Wojewódzka komisja rewizyjna jest organem kontrolnym województwa.
2. W skład Wojewódzkiej komisji rewizyjnej wchodzi trzech do pięciu członków.
3. Wojewódzka Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę
przewodniczącego i sekretarza.
4. Wojewódzka komisja rewizyjna:
a. przeprowadza co najmniej raz w roku kontrole całokształtu działalności organów
województwa i kół powiatowych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności
finansowej, a sprawozdania z kontroli przedstawia radzie wojewódzkiej i zarządowi
wojewódzkiemu,
b. występuje do rady wojewódzkiej i zarządu wojewódzkiego z wnioskami
pokontrolnymi,
c. kieruje wnioski do wojewódzkiego sadu koleżeńskiego w razie stwierdzenia
naruszenia Statutu,
d. występuje na zjeździe wojewódzkim z wnioskami w sprawie udzielenia
absolutorium ustępującemu zarządowi wojewódzkiemu,
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e. kontroluje działalność województwa z własnej inicjatywy lub na wniosek rady
wojewódzkiej, zarządu wojewódzkiego, wojewódzkiego sadu koleżeńskiego lub co
najmniej 1/3 zarządów kół powiatowych wchodzących w skład województwa,
f. występuje do zarządu wojewódzkiego z wnioskiem o zwołanie zjazdu
wojewódzkiego w trybie nadzwyczajnym,
g. kontroluje działalność kół powiatowych z własnej inicjatywy lub na wniosek rady
wojewódzkiej, zarządu wojewódzkiego, wojewódzkiego sadu koleżeńskiego,
komisji rewizyjnej koła, zarządu koła lub co najmniej 1/3 członków koła
powiatowego.
5. Posiedzenia wojewódzkiej komisji rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na sześć
miesięcy, jej członkowie mają dostęp do wszystkich dokumentów województwa.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

Art.46.
Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

a. składki członkowskie,
b. dochody z majątku,
c. darowizny i dotacje,
d. spadki,
e. dochody z ofiarności publicznej,
f. dochody z działalności gospodarczej,
g. inne wpływy.

Art. 47
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są Przewodniczący
Stowarzyszenia i Skarbnik Krajowy działający wspólnie, bądź Sekretarz Generalny i Skarbnik
Krajowy działający wspólnie. W województwach posiadających osobowość prawną są to
odpowiednio Przewodniczący województwa i Skarbnik Województwa bądź Sekretarz
Województwa i Skarbnik Województwa.
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ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA
STOWARZYSZENIA

Art. 48
Z wnioskiem o zmianę Statutu lub o rozwiązanie Stowarzyszenia może wystąpić:

a. Rada Krajowa,
b. Krajowa Komisja Rewizyjna,
c. Zarząd Krajowy,
d. zarządy co najmniej 1/3 województw,
e. grupa co najmniej 1/5 delegatów na Kongres.

Art. 49
Statut i jego zmiany oraz rozwiązanie Stowarzyszenia uchwalane są przez Zjazd Delegatów
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 Delegatów.

Art. 50
W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zjazd Delegatów powołuje komisję
likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację zgodnie z uchwalonymi wytycznymi. Zjazd
Delegatów może wskazać organizację lub instytucję, na rzecz której przejdzie majątek
Stowarzyszenia po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.
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ROZDZIAŁ VIII
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Art. 51

W związku z art.9 ust. 1 lit. c postanawia się, że osoby, które zostały wybrane do władz
organizacji przed wejściem w życie zmian do niniejszego statutu pełnią swoje funkcję do
końca kadencji, mimo ukończenia 30 roku życia.

Art. 52

Zmiany do niniejszemu statutu wchodzą w życie z chwilą podjęcia uchwały o zmianie statutu i
przyjęcia jednolitego tekstu statutu przez II Kongres Krajowy Federacji Młodych
Socjaldemokratów.
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Załącznik nr 1:

Załącznik nr 2:
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DEKLARACJA

PRZYNALEŻNOŚCI
DO
FEDERACJI MŁODYCH
SOCJALDEMORKATÓW
Deklaruję wolę przynależności do Federacji Młodych Socjaldemokratów,
aktywnego Uczestniczenia w tworzeniu i realizacji programu organizacji,
postępowania zgodnie ze Statutem, przestrzegania zasad demokracji i koleżeństwa w
życiu wewnątrz-organizacyjnym, moralnego wspierania działań FMS.

DANE OSOBOWE
IMIĘ I NAZWISKO
DATA URODZENIA
ADRES:
ULICA I NR DOMU/MIESZKANIA
MIASTO I KOD POCZTOWY
POWIAT / WOJEWÓDZTWO
TELEFON
ADRES E-MAIL
STRONA WWW
PRZYNALEŻNOŚĆ DO FMS:
WOJEWÓDZTWO / POWIAT
WYKSZTAŁCENIE
NAZWA SZKOŁY/UCZELNI
(KIERUNEK)
FUNKCJA PEŁNIONA W SLD
FUNKCJA W SAMORZĄDZIE
LOKALNYM

.............................................
Miejscowość, data

...........................................
Własnoręczny podpis

WYRAŻAM ZGODĘ NA UMIESZCZENIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH W BAZIE "KADR l SZKOLEŃ" FMS ORAZ NA ICH PRZETWARZANIE DLA
POTRZEB FMS (zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osohowych. Dz. U. nr 133 póz. 883
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