REGULAMIN
FORUM MŁODYCH NOWOCZESNYCH
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
Art 1. W niniejszym regulaminie określone są szczegółowe zasady funkcjonowania Forum
Młodych Nowoczesnych, zwanego dalej Forum Młodych. Forum Młodych stosuje
zwyczajową nazwę "Młodzi Nowocześni". Forum Młodych Nowoczesnych może
posługiwać się skrótem „FMN”.
Art 2. Podstawą prawną działania Forum Młodych Nowoczesnych jest Statut partii
Nowoczesna Ryszarda Petru zwany dalej Statutem.
Art 3. Forum Młodych posługuje się znakami graficznymi i logiem partii Nowoczesna,
wszelka identyfikacja graficzna jest spójna z identyfikacją graficzną partii
Nowoczesna.
Art 4. Forum Młodych może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych,
których cele i założenia nie są sprzeczne z celami i założeniami partii Nowoczesna
Ryszarda Petru oraz Forum Młodych. Decyzję o współpracy z organizacjami
podjemuje Zjazd Koordynatorów Regionalnych zwykłą większością głosów.
Decyzja o współpracy wymaga akceptacji Zarządu partii Nowoczesna Ryszarda
Petru.
Art 5. Organy Forum Młodych mają charakter kadencyjny.
Art 6. Celami Forum są:
a. działanie na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu społecznym i
politycznym;
b. wzrost zaangażowania państwa w jakość polityki dla młodych;
c. działania na rzecz interesów młodych przedsiębiorców oraz wsparcie
innowacyjności wśród młodych;
d. dbałość o równość i sprawiedliwość społeczną dla młodych oraz zapobieganie
zjawisku wykluczenia wśród młodych;
e. wsparcie kultury, mediów i sportu wśród młodych oraz dbałość o ich jakość i
użyteczność dla młodych;
f. organizowanie dla członków i sympatyków Forum Młodych przedsięwzięć
umożliwiających zdobywanie wiedzy i praktycznych doświadczeń przydatnych w
życiu zawodowym;
g. propagowanie wprowadzania reform politycznych skierowanych dla młodych.
Analiza i kontrola przeprowadzanych reform przy jednoczesnym poszukiwaniu
nowych rozwiązań problemów młodych;
h. współpraca i działanie na rzecz Nowoczesnej Ryszarda Petru oraz jej
parlamnetarzystów.
Art 7. Forum Młodych realizuje swoje cele poprzez:
a. organizowanie spotkań, szkoleń, dyskusji oraz innych form poszerzania wiedzy;

b. wyrażanie opinii i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i politycznym, we
współpracy z organizacjami realizującymi zbliżone cele;
c. współpracę międzynarodową z organizacjami młodzieżowymi;
d. prowadzenie działalności badawczej oraz sporządzenie analiz, ekspertyz, raportów
i opinii zawierających propozycje rozwiązań w obszarach, służących rozwojowi
Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział II
Członkowie Forum Młodych Nowoczesnych
Art 8.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Członkiem Forum Młodych może stać się osoba która:
posiada obywatelsko polskie;
ma ukończone 16 lat;
korzysta z pełni praw publicznych;
nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestęppstwo skarbowe;
nie jest członkiem innej partii politycznej innej niż Nowoczesna;
nie jest członkiem innej organizacji, której cele są sprzeczne z zasadami ideowymi
Nowoczesnej.

Art 9. Członkostwo w Forum Młodych nabywa się na własny wniosek, złożony na piśmie
Koordynatowi Regionu wraz z życiorysem i deklaracją poparcia celów
Nowoczesnej zawartych w Statucie.
Art 10. Koordynator Regionu ma obowiązek w ciągu 14 dni przekazać wniosek z
życiorysem kandydata Regionalnej Komisji Rekrutacyjnej, która rozpatruje
wniosek w ciagu 30 dni od daty doręczenia. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia w
poczet członków Komisja Rekrutacyjna decyduje wydając decyzję, która musi
zostać doręczona wnioskodawcy na piśmie.
Art 11. Regionalna Komisja Rekrutacyjna składa się z Koordynatora Regionu i 2
członków Regionu, wybieranych spośród członków Forum Młodych w głosowaniu
zwykłym na 2-letnią kadencję.
Art 12. Regionalna Komisja Rekrutacyjna może uchwałą wpowadzić 3 miesięczny okres
próbny członkostwa, po którym dokonuje przyjęcia w poczet członków Regionu.
Art 13. Wykluczenie członka z Forum Młodych może nastąpić, gdy członek narusza
zasady zawarte w poniższym regulaminie lub w Statucie.
Art 14. Członkostwo w Forum Młodych ustaje wskutek:
a. śmierci;
b. złożenia pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Forum Młodych;
c. z chwilą ukończenia przez członka 25 roku życia;
d. utraty zdolności do czynności prawnych;
e. zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
f. wykluczenia z Forum Młodych;

g.
g.
h.

wydania prawomocnego orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu lub częściowym
ubezwłasnowolnieniu;
działalności w innej organizacji której cele są sprzeczne z zasadami ideowymi
Nowoczesnej oraz innej partii politycznej;
skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa umyślnego.
Rozdział III
Prawa i obowiązki członków

Art 15. Prawa członków Forum Młodych:
a. każdy członek ma prawo do aktywnego udziału w spotkaniach Forum Młodych
niezależnie od wyznania, koloru skóry, pochodzenia rasowego czy poglądów;
b. każdy członek ma prawo do wpływania na kierunki działań i myśli Forum
Młodych;
c. żaden członek nie może być pozbawiony praw członka Forum Młodych ze względu
na posiadane poglądy, wyznanie czy kolor skóry;
d. prawa członka mogą być odebrane jedynie w przypadku naruszenia regulaminu
Forum Młodych i Statutu;
e. decyzja o pozbawieniu praw członka musi zostać podjęta przez Walne
Zgromadzenie Członków Regionu. O pozbawieniu praw członka zdecydować
można większością 2/3 przy co najmniej połowy członków obecnych na
głosowaniu.
f. informacja o pozbawienie praw członka musi być doręczona na piśmie w terminie
7 dni od daty wydania decyzji o pozbawieniu członkostwa,
g. każdy członek ma prawo odwołać się od decyzji o pozbawieniu praw członka do
Przewodniczącego Krajowego w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnej
informacji o pozbawieniu praw,
h. każdy członek posiada czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach na
Koordynatora Regionu wybieranego przez Walne Zgromadzenie Członków
Regionu,
i. każdy członek musi zostać poinformowany o wyborach nie później niż 14 dni od
daty wyborów.
Art 16. Obowiązki członków Forum Młodych
a. każdy członek ma obowiązek zapoznania się z regulaminem Forum Młodych oraz
Statuem i bezwględnego przestrzegania norm w nich zawartych.
b. każdy członek ma obowiązek poszanowania wszelkich praw innych członków
Forum Młodych.
c. każdy członek ma obowiązek zachowywania się oraz wypowiadania w sposób
nienaganny i dbania o wizerunek członka Forum Młodych.
d. każdy członek ma obowiązek dbania o pozytywny interes i wizerunek Forum
Młodych.
e. każdy członek jest obowiązany do przestrzegania zasad ideowych zawartych w
Statucie.
f. każdy cżłonek ma obowiązek postępować zgodnie z decyzjami władz i realizować
powierzone mu funkcje.
g. każdy członek ma obowiązek aktywnego udziału w działalności Forum Młodych
Rozdział IV

Struktura i władze terytorialne
Art 17. Koło Młodych
1. Członkowie Forum Młodych zrzeszają się w Kołach Młodych, jest to podstawowa
jednostka organizacyjna w Regionie.
2. Koło Młodych jest jednostką pomocniczą Koordynatora Regionu, koordynującą
działanie Forum Młodych na terenie gmin lub dzielnic.
3. Najmniejszą jednostką terytorialną w ramach której można powołać Koło Młodych
jest gmina, a na terenie miasta stołecznego Warszawy - jedna dzielnica. Koło
młodych może zrzeszać także mieszkańców kilku ościennych gmin.
4. Koło Młodych Nowoczesnych tworzy się na wniosek przynajmniej 5 członków
Forum Młodych. Wniosek powinien być złożony Koordynatorowi Regoinu i
zawierać imiona, nazwiska, adres oraz wiek inicjatorów Koła. Decyzja
Koordynatora Regionu powinna zapaść miesiąc po złożeniu wniosku.
5. Rozwiazanie Koła następuje z woli samych członków mocą uchwały członków
Koła większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 zwyczajnych członków
Koła.
6. Rozwiązanie Koła następuje także w przypadku braku 5 członków lub
stwierdzenia przez Zarząd Regionu zaprzestania działalności statutowej przez
okres jednego roku. Decyzja o rozwiązaniu Koła następuje mocą uchwały
członków Zarządu Regionu większością głosów 2/3.
7. Członek Forum Młodych może przynależeć do tylko jednego Koła Młodych.
Art 18. Koła lokalne z obszaru województwa tworzą Region.
Art 19. Władzą regionalną w Forum Młodych jest Walne Zgromadzenie Członków
Regionu, Koordynator Regionu.
Art 20. Walne Zgromadzenie Członków Regionu.
1. Walne Zgromadzenie Członków Regionu stanowią wszyscy członkowie Forum
Młodych w Regionie.
2. Walne Zgromadzenie Członków Regionu jest zwoływane w trybie zwyczajnym
przez Koordynatora Regionu raz na rok. W trybie nadzwyczajnym może zostać
zwołane na wniosek Koordynatora Regionu lub połowy członków Forum Młodych
w Regionie.
3. Kompetencjami Walnego Zgromadzenia Członków Regionu są:
a. wybór i odwoływanie Koordynatora Regionu na pisemny wniosek 1/5
członków Regionu, bezwzględną większością głosów.
b. składanie wniosku o odowłanie Koordynatora Regionu przed upływem
kadencji. Wniosek o odwołanie Koordynatora Regionu może być złożony
pisemnie, raz na kwartał przez 1/5 członków Regionu.
c. wysłuchanie sprawozdania Koordynatora Regionu z działalności Forum
Młodych w Regionie,
d. zatwierdzanie bezwzględną większością głosów Absolutorium Rocznego dla
Koordynatora Regionu
e. uchwala kierunek programowy działania Forum Młodych w regionie
f. przedstawia swoje postulaty Koordynatorowi Regionu.
Art 21.

Koordynator Regionu

1. Kadencja Kordynatora Regionu trwa dwa lata i kończy się nie wcześniej niż 30 dni
przed upływem dwóch lat od wyboru i nie później niż 90 dni po upływie dwóch lat
od wyboru. Koordynator Regionu może być ponownie wybrany tylko raz.
2. Wyboru Koordynatora Regionu dokonuje Walne Zgromadzenie Członków Regionu
bezwględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
Kandydatów może zgłaszać grupa 1/5 członków Regionu.
3. Wybór Koordynatora Regionu jest niezwłocznie zatwierdzany przez Zarząd partii
Nowoczesna Ryszarda Petru. Brak zatwierdzenia powoduje konieczność
ponownego wyboru w trybie art. 21 pkt 2.
4. Tryb powoływania i odwoływania Koordynatora Regionu jest jednakowy.
5. Zadaniami Koordynatora Regionu są:
a. koordynowanie pracami Forum Młodych w Regionie;
b. podejmowanie decyzji dla niego zastrzeżonych;
c. reprezentowanie Forum Młodych w Regionie;
d. prowadzenie ewidencji członków na poziomie regionalnym;
e. przygotowywanie rocznego sprawozdania z działania Forum Młodych
(przedstawionego Zjazdowi Regionalnemu i Zarządowi);
f. współpraca z organami Nowoczesnej w Regionie i Przewodniczącym Forum
Młodych
g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Regionu.
Rozdział V
Władze krajowe
Art 22. Władzami Zjazd Koordynatorów Regionów oraz Przewodniczący Forum
Młodych.
Art 23. Zjazd Koordynatorów Regionów
1. W skład Zjazdu Koordynatorów Regionów wchodzą wszyscy Koordynatorzy
Regionów.
2. Zjazd Koordynatorów Regionów jest najwyższą władzą Forum Młodych
3. Zjazd Koordynatorów Regionów jest zwoływany w trybie zwyczajnym raz na rok
przez Przewodniczącego Forum Młodych.
4. Zjazd Koordynatarów Regionów w trybie nadzwyczajnym może być zwołany na
wniosek Przewodniczącego Forum Młodych lub połowy Koordynatorów
Regionów.
Art 24. Kompetencjami Zjazdu Koordynatorów Regionów są:
a. wybór i odwoływanie przewodniczącego Forum Młodych;
b. wysłuchanie sprawozdania Przewodniczącego Forum Młodych z działalności
Forum Młodych;
c. określanie kierunków programowych i strategii działania Forum Młodych;
d. uchwala kierunek programowy działania Forum Młodych;
e. przedstawia swoje postulaty Przewodniczącemu Forum Młodych;
f. wnioskowanie o powoływanie komisji celowych.
Art 25.

Przewodniczący Forum Młodych

1. Kadencja Przewodniczącego Forum Młodych trwa dwa lata. Kadencja kończy się
nie wcześniej niż 30 dni przed upływem dwóch lat od wyboru i nie później niż
90 dni po upływie dwóch lat od wyboru. Przewodniczący Krajowy może być
ponownie wybrany tylko raz.
2. Przewodniczącym Forum Młodych może być tylko i wyłącznie członek Forum
Młodych.
3. Wybór Przewodniczącego Forum Młodych podejmowany jest przez Zjazd
Koordynatorów Regionów bezwględną większością głosów w obecności co
najmniej 2/3 Koordynatorów. Kandydatów na stanowisko Przewodniczącego
Forum Młodych może zgłaszać grupa 1/5 Koordynatorów.
4. Wybór Przewodniczącego jest niezwłocznie zatwierdzany przez Zarząd partii
Nowoczesna Ryszarda Petru. Brak zatwierdzenia powoduje konieczność
ponownego wyboru Przewodniczącego Forum Młodych w trybie art. 20 pkt 3.
Art 26. Kompetencjami Przewodniczącego Forum Młodych są
a. koordynowanie pracami Forum Młodych;
b. podejmowanie decyzji dla niego zastrzeżonych;
c. reprezentowanie Forum Młodych na zewnątrz;
d. prowadzenie ewidencji członków;
e. przygotowywanie rocznego sprawozdania z działania Forum Młodych;
f. powoływanie i odwoływanie komisji celowych
g. współpraca z organami Nowoczesnej
h. koordynowanie pracy Regionów

