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 (zwana dalej: Nowoczesna) oraz
Forum Młodych. Decyzję o współpracy z organizacjami podejmuje Zjazd
Koordynatorów Regionalnych zwykłą większością głosów. Decyzja o
współpracy wymaga akceptacji Zarządu Krajowego partii Nowoczesna
Ryszarda Petru.
Art 5. Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się, że ilekroć w regulaminie Forum
Młodych jest mowa o władzach Forum Młodych, poczytuje się przez to
regionalną Komisję Rekrutacyjną, Koordynatora Regionu, Walne Zgromadzenie
Członków Regionu, Zjazd Koordynatorów Regionów oraz Przewodniczącego
Forum Młodych.
Art 6. Władze Forum Młodych podejmują decyzję w sprawach należnych do ich
kompetencji w drodze uchwał.
Art 7. Uchwały władz Forum Młodych są wiążące dla organów podrzędnych oraz
członków Forum Młodych.
Art 8. Przewodniczący Krajowy stwierdza nieważność uchwał, sprzecznych z prawem
lub postanowieniami statutu.
Art 9. Organy Forum Młodych mają charakter kadencyjny.
Art 10.
Kadencja członków władz Forum Młodych trwa od dnia wyboru do dnia
wyboru członków następnej kadencji.
Rozdział II
Art 11.

Celami Forum są:

1. działanie na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu społecznym i
politycznym;
2. wzrost zaangażowania państwa w jakość polityki dla młodych;
3. działania na rzecz interesów młodych przedsiębiorców oraz wsparcie
innowacyjności wśród młodych;
4. dbałość o równość i sprawiedliwość społeczną dla młodych oraz zapobieganie
zjawisku wykluczenia wśród młodych;
5. wsparcie kultury, mediów i sportu wśród młodych oraz dbałość o ich jakość i
użyteczność dla młodych;
6. organizowanie dla członków i sympatyków Forum Młodych przedsięwzięć
umożliwiających zdobywanie wiedzy i praktycznych doświadczeń przydatnych w
życiu zawodowym;
7. propagowanie wprowadzania reform politycznych skierowanych dla młodych.
Analiza i kontrola przeprowadzanych reform przy jednoczesnym poszukiwaniu
nowych rozwiązań problemów młodych;
8. współpraca i działanie na rzecz Nowoczesnej Ryszarda Petru oraz jej
parlamentarzystów.
Art 12.
Forum Młodych realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie spotkań, szkoleń, dyskusji oraz innych form poszerzania wiedzy
oraz promocję programu i działalności Forum Młodych;
2. wyrażanie opinii i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i politycznym, we
współpracy z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi realizującymi
zbliżone cele;
3. współpracę międzynarodową i krajową z organizacjami młodzieżowymi;
4. prowadzenie działalności badawczej oraz sporządzenie analiz, ekspertyz, raportów
i opinii zawierających propozycje rozwiązań w obszarach, służących rozwojowi
Rzeczypospolitej Polskiej.
5. inicjatywy mające na celu ochronę i propagowanie praw człowieka i obywatela

Rozdział III
Członkowie Forum Młodych Nowoczesnych
Art 13. Członkiem Forum Młodych może stać się osoba która:
1. ma ukończone 16 lat i nieukończone 25 lat;
2. korzysta z pełni praw publicznych;
3. nie jest członkiem innej partii politycznej innej niż Nowoczesna;
4. nie jest członkiem innej organizacji lub zrzeszeń, których cele są sprzeczne z
zasadami ideowymi Nowoczesnej.
Art 14.
Członkostwo w Forum Młodych nabywa się na własny wniosek, złożony
na piśmie Koordynatorowi Regionu wraz z życiorysem i deklaracją poparcia
celów Nowoczesnej zawartych w Statucie.
Art 15. Koordynator Regionu ma obowiązek w ciągu 14 dni przekazać wniosek z
życiorysem kandydata Regionalnej Komisji Rekrutacyjnej.

Art 16. Regionalna Komisja Rekrutacyjna rozpatruje wniosek w ciągu 30 dni od daty
doręczenia. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków Forum Młodych
Komisja Rekrutacyjna decyduje wydając decyzję, która musi zostać doręczona
wnioskodawcy.
Art 17.
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 18. Regionalna Komisja Rekrutacyjna może uchwałą wprowadzić 3 miesięczny okres
próbny członkostwa, po którym dokonuje przyjęcia lub odmowy przyjęcia w
poczet członków Regionu.
Art 19. Wykluczenie członka z Forum Młodych może nastąpić, gdy członek narusza
zasady zawarte w poniższym regulaminie lub w Statucie.
Art 20.
Członkostwo w Forum Młodych ustaje wskutek:
1. śmierci członka;
2. złożenia pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Forum Młodych;
3. z chwilą ukończenia przez członka 27 roku życia;
4. utraty zdolności do czynności prawnych;
5. zrzeczenia się obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej;
6. wykluczenia z Forum Młodych;
7. pozbawienia praw członka;
8. wydania prawomocnego orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu lub częściowym
ubezwłasnowolnieniu;
9. wskutek działalności w innej organizacji lub zrzeszeniu, których cele są sprzeczne
z zasadami ideowymi Nowoczesnej,
10. wskutek działalności w innej partii politycznej;
11. skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa umyślnego.
Art 21. Honorowym członkiem Regionu Forum Młodych może zostać osoba, która
swoim aktywnym działaniem przyczyniła się do rozwoju Forum Młodych.
Art 22. Honorowy członek Forum Młodych nie posiada biernego i czynnego prawa
wyborczego w ramach Forum Młodych.
Art 23. Honorowy członek Forum Młodych uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
Członków Regionu i wydarzeniach, organizowanych przez Forum Młodych.
Art 24. Wniosek z uzasadnieniem o nadanie statusu honorowego członka Regionu
składa Koordynator Regionu lub połowa członków Regionu.
Art 25. O nadaniu statusu honorowego członka Regionu decyduje większość 2/3
głosów przy obecności, co najmniej połowy członków obecnych na głosowaniu.

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków
Art 26.
Prawa członków Forum Młodych
1. każdy członek ma prawo do aktywnego udziału w spotkaniach Forum Młodych;

2. każdy członek ma prawo do wpływania na kierunki działań i myśli Forum
Młodych;
3. mogą być odebrane tylko i wyłącznie w przypadku naruszenia regulaminu Forum
Młodych i Statutu;
4. wniosek o pozbawienie członka Forum Młodych praw może być zgłoszony przez
Koordynatora Regionu.
5. decyzja o pozbawieniu praw członka musi zostać podjęta przez Walne
Zgromadzenie Członków Regionu. O pozbawieniu praw członka zdecydować
można większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków
obecnych na głosowaniu.
6. decyzja o pozbawieniu praw członka musi być doręczona w dowolnej formie w
terminie 7 dni od daty wydania decyzji o pozbawieniu członkostwa.
7. każdy członek ma prawo odwołać się od decyzji o pozbawieniu praw członka do
Przewodniczącego Krajowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o
pozbawieniu praw członka.
8. Przewodniczący Krajowy w terminie 14 dni od doręczenia mu odwołania od
decyzji o pozbawieniu członka praw, wydaje decyzję o:
a. Utrzymaniu w mocy decyzji o pozbawieniu członka praw,
b. Oddaleniu odwołania,
c. Przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania.
9. każdy członek posiada czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach na
Koordynatora Regionu wybieranego przez Walne Zgromadzenie Członków
Regionu,
10.każdy członek musi zostać poinformowany o wynikach wyborów nie później niż
14 dni od daty wyborów.
Art 27.
Obowiązki członków Forum Młodych
1. każdy członek ma obowiązek zapoznania się z regulaminem Forum Młodych oraz
Statutem i bezwzględnego przestrzegania norm w nich zawartych
2. każdy członek ma obowiązek poszanowania wszelkich praw innych członków
Forum Młodych
3. każdy członek ma obowiązek zachowywania się oraz wypowiadania w sposób
nienaganny i dbania o wizerunek członka Forum Młodych
4. każdy członek ma obowiązek dbania o dobry interes i wizerunek Forum Młodych
oraz Nowoczesnej
5. każdy członek jest obowiązany do przestrzegania zasad ideowych zawartych w
Statucie
6. każdy członek ma obowiązek postępować zgodnie z decyzjami władz i realizować
powierzone mu funkcje.
7. każdy członek ma obowiązek aktywnego udziału w działalności Forum Młodych
Rozdział IV
Struktura i władze terytorialne
Art 28.
Władzą regionalną w obrębie danego województwa Forum Młodych są:
1. Walne Zgromadzenie Członków Regionu
2. Koordynator Regionu
Art 29.

Walne Zgromadzenie Członków Regionu:

1. stanowią wszyscy członkowie Regionu Forum Młodych
2. jest zwoływane w trybie zwyczajnym przez Koordynatora Regionu raz na rok
3. w trybie nadzwyczajnym może zostać zwołane na wniosek Koordynatora
Regionu lub połowy członków Forum Młodych w Regionie.
Art 30.
Kompetencjami Walnego Zgromadzenia Członków Regionu są:
1. wybór i odwoływanie Koordynatora Regionu na pisemny wniosek 1/5
członków Regionu, bezwzględną większością głosów.
2. składanie wniosku o odwołanie Koordynatora Regionu przed upływem
kadencji. Wniosek o odwołanie Koordynatora Regionu może być złożony
pisemnie, raz na kwartał przez 1/5 członków Regionu.
3. wysłuchanie sprawozdania Koordynatora Regionu z działalności Forum
Młodych w Regionie,
4. zatwierdzanie bezwzględną większością głosów Absolutorium Rocznego dla
Koordynatora Regionu
5. uchwala kierunek programowy działania Forum Młodych w regionie
przedstawia swoje postulaty Koordynatorowi Regionu
Art 31.
Koordynator Regionu
1. Wyboru Koordynatora Regionu dokonuje Walne Zgromadzenie Członków Regionu
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
2. Kandydatów na Koordynatora Regionu może zgłaszać grupa 1/5 członków
Regionu.
3. Kadencja Koordynatora 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.
4. Koordynator Regionu może być ponownie wybrany tylko raz.
5. Tryb powoływania i odwoływania Koordynatora Regionu jest jednakowy.

Art 32.
Zadaniami Koordynatora Regionu są:
1. koordynowanie pracami Forum Młodych w Regionie;
2. podejmowanie decyzji dla niego zastrzeżonych;
3. reprezentowanie Forum Młodych w Regionie;
4. prowadzenie ewidencji członków na poziomie regionalnym;
5. przygotowywanie rocznego sprawozdania z działania Forum Młodych;
6. współpraca z organami Nowoczesnej w Regionie i Przewodniczącym Krajowym
Forum Młodych
7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Regionu.

Art 33.
Koła Młodych
1. Członkowie Forum Młodych zrzeszają się w Kołach Młodych. Koło 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.
5. Wniosek powinien być złożony Koordynatorowi Regionu i zawierać imiona,
nazwiska, adres oraz wiek inicjatorów Koła.
6. Decyzja Koordynatora Regionu o utworzeniu Koła Młodych powinna zapaść
miesiąc po złożeniu wniosku.
7. Rozwiązanie Koła następuje z woli samych członków mocą uchwały członków
Koła większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Koła.
8. Rozwiązanie Koła następuje także w przypadku braku 5 członków lub
stwierdzenia przez Koordynatora Regionu zaprzestania działalności statutowej
przez okres jednego roku.
9. Decyzja o rozwiązaniu Koła następuje mocą uchwały Walnego Zgromadzenia
Członków Regionu.
10. Członek Forum Młodych może przynależeć do tylko jednego Koła Młodych.
Art 34.
Wszyscy członkowie Forum Młodych w obrębie danego województwa
tworzą Region.

Rozdział V
Władze krajowe
Art 35.
Władzami Forum Młodych jest
1. Zjazd Koordynatorów Regionów
2. Przewodniczący Forum Młodych
Art 36.
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 co najmniej
raz na rok przez Przewodniczącego Forum Młodych.
4. Zjazd Koordynatorów Regionów w trybie nadzwyczajnym może by zwołany na
wniosek Przewodniczącego Forum Młodych lub połowy Koordynatorów
Regionów.
Art 37.
Kompetencjami Zjazdu Koordynatorów Regionów są:
1. wybór i odwoływanie przewodniczącego Forum Młodych;
2. uchwalanie regulaminu Forum Młodych;
3. wysłuchanie sprawozdania Przewodniczącego Forum Młodych z działalności
Forum Młodych;
4. określanie kierunków programowych i strategii działania Forum Młodych;
5. uchwala kierunek programowy działania Forum Młodych;
6. przedstawia swoje postulaty Przewodniczącemu Forum Młodych;
7. wnioskowanie o powoływanie komisji celowych.
Art 38.

Przewodniczący Krajowy 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 bezwzględną 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 39.
Kompetencjami Przewodniczącego Forum Młodych są
1. koordynowanie pracami Forum Młodych;
2. podejmowanie decyzji dla niego zastrzeżonych;
3. reprezentowanie Forum Młodych na zewnątrz;
4. prowadzenie ewidencji członków Forum Młodych;
5. przygotowywanie rocznego sprawozdania z działania Forum Młodych;
6. powoływanie i odwoływanie komisji celowych
7. współpraca z organami Nowoczesnej
8. koordynowanie pracy Regionów

ROZDZIAŁ VIII
ZMIANA REGULAMINU, ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA FORUM MŁODYCH
Art 40.
Z wnioskiem o zmianę regulaminu lub o rozwiązanie Forum Młodych
może wystąpić
1. Zarząd Partii Nowoczesna Ryszarda Petru;
2. 2/3 Koordynatorów Regionu
3. Przewodniczący Forum Młodych
Art 41.
Regulamin i jego zmiany oraz rozwiązanie Forum Młodych uchwalane są
przez zjazd Koordynatorów Regionów większością 2/3 głosów w obecności co
najmniej połowy Koordynatorów Regionów.

STATUTE
FORUM OF YOUNG NOWOCZESNA
Section I
General Provisions
Art 42.
This statute comprises the detailed rules for the functioning of the
Forum of Young Nowoczesna, hereafter called the Youth Forum. The Youth
Forum is known by its common name "Young Nowoczesna". The Forum of
Young Nowoczesna may use the abbreviation „FYN”.
Art 43.
The legal basis for the operations of the Forum of Young Nowoczesna is
the Statute of the party Nowoczesna of Ryszard Petru, called hereafter the
Statute.
Art 44.
The Youth Forum uses graphic symbols and logos of the Nowoczesna
party, any graphic identification is consistent with the graphic identification of
the Nowoczesna party.
Art 45.
The Youth Forum can be a member of national or international
organizations, whose aims and objectives are not in conflict with the aims and
objectives of the Nowoczesna party of Ryszard Petru (hereafter called:
Nowoczesna) or the Youth Forum. The decision to enter in cooperation is taken
by the Congress of Regional Coordinators with an ordinary majority of votes.
The decision to enter in cooperation needs to be accepted by the National Board
of the Nowoczesna party of Ryszard Petru.
Art 46.
For the purposes of this statute it has been decided, that whenever the
statute of the Youth Forum mentions the Youth Forum board, the following
groups are meant: the Regional Commission for Recruitment, the Regional
Coordinator, the General Regional Assembly, the Congress of Regional
Coordinators and the Chairman of the Youth Forum.
Art 47.
The board of the Youth Forum makes decisions on matters which are
within their competence by way of resolution.
Art 48.
The resolutions made by the Youth Forum are binding for the subsidiary
bodies and the members of the Youth Forum.
Art 49.
The National Chairman annuls resolutions, that are against the law or
against the provisions of the statute.
Art 50.

The organs of the Youth Forum have a term of office character.

Art 51.
The term of office of the board members of the Youth Forum is valid
from the day of the election to the day of the election of the members of the
following term of office.
Section II

Art 52.
The objectives of the Forum are:
9. Promoting the increased participation of young people in social and political life;
10. The increase of the involvement of the state in the quality of politics for the youth;
11. Promoting the interests of young entrepreneurs and the support of innovation
among the youth;
12. Caring for the equality and social justice for the youth as well as preventing
exclusion among them;
13. Support in terms of culture, media and sport among the youth as well as taking care
of its quality and access for young people;
14. Organizing ventures for members and supporters of the Youth Forum which will
help to enable them to gain useful knowledge and practical experience in their
working life;
15. Promoting political reform aimed at the youth. The analysis and control of
implemented reforms and at the same time the search of solutions to young
people’s problems;
16. Cooperation and action for Nowoczesna of Ryszarda Petru and its MP’s.
Art 53.
The Youth Forum achieves its objectives by:
6. The organization of meetings, trainings, discussions and other means of increasing
knowledge as well as promoting Youth Forum’s program and activities;
7. Expressing opinions and the active participation in social and political life, in
cooperation with national and international organizations that are pursuing similar
objectives;
8. national and international cooperation with youth organizations;
9. Carrying out of research activities and preparing analyses, expert opinions, reports
and opinions containing proposals for solutions in areas, contributing to the
development of the Republic of Poland.
10. Initiatives intended for the protection and promotion of human and civil rights.

Section III
Membership of Nowoczesna’s Youth Forum
Art 54. To become a member of the Youth Forum one must:
5. be over 16 but under 25 years old;
6. enjoy full public rights;
7. not be a member of any other political party except Nowoczesna;
8. not be a member of any organization or association, whose objectives are contrary
to the ideological principles of Nowoczesna.
Art 55.
Membership of the Youth Forum is acquired at one’s own request, in
writing to the Regional Coordinator, together with a cv and a declaration
supporting the objectives of Nowoczesna set out in the Statute.
Art 56. The Regional Coordinator is required to transfer the application together with
the cv of the candidate within 14 days to the Regional Commission for
Recruitment.

Art 57. The Regional Commission for Recruitment has 30 days to examine the
application, starting from the date of delivery. The Commission for Recruitment
decides about the acceptance or refusal within the members of the Youth Forum,
by issuing a decision that has to be delivered personally to the candidate.
Art 58.
The Regional Commission consists of the Regional Coordinator and 2
Regional members, chosen from within the members of the Youth Forum by
ordinary vote for a term of 2 years.
Art 59. The Regional Commission may, by resolution, invoke a trial membership of 3
months, after which it decides about the acceptance or refusal within the
members of the Region.
Art 60. The exclusion of a member from the Youth Forum may occur, when a member
violates the rules set out in the bellow mentioned regulations or in the Statute.
Art 61.
The membership of the Youth Forum will cease as a result of:
12. the death of a member;
13. a written declaration stating the withdrawal from the Youth Forum;
14. a member’s completion of his 27th year;
15. loss of legal capacity;
16. renunciation of the citizenship of the Republic of Poland;
17. exclusion from Youth Forum;
18. disqualification of the member;
19. the final decision of incapacitation or partial incapacitation;
20. activity in another organization or association, whose objectives are contrary to
the ideological principles of Nowoczesna,
21. activity in another political party;
22. a conviction of an intentional crime.
Art 62. A person, whose active participation has helped in the development of the
Youth Forum, can become a member of the Regional Youth.
Art 63. An honorary member of the Youth Forum doesn’t have active or passive voting
rights within the Youth Forum.
Art 64. An honorary member of the Youth Forum can participate in the General
Regional Assembly and its events, organized by the Youth Forum.
Art 65. The application with a statement of reasons for conferring an honorary status
to a regional member is submitted by the Regional Coordinator or half the regional
members.
Art 66. The granting of an honorary status of a regional member is decided by a 2/3
majority in presence, at least half of the members present at the voting.

Section III
The Rights and Obligations of Members
Art 67.
The rights of the members of the Youth Forum
11.Every member has the right to participate actively in meetings of the Youth Forum;

12.Every member has the right to influence the actions and thought of the Youth
Forum;
13.These can only be taken away in case of a violation of the rules of the Youth Forum
and Statute;
14.A request for the deprivation of a member of the Youth Forum of their rights, can
be submitted by the Regional Coordinator.
15.The decision to deprive a member of their rights must be taken by the General
Regional Assembly. The decision to deprive a member of their rights is taken by a
2/3 majority in presence, at least half of the members present at the voting.
16.The decision the deprive a member of their rights must be delivered in any form,
within 7 days, counting from the date of the decision of the deprivation of
membership.
17.Any member may appeal the decision of deprivation of a member to the National
Chairman within 14 days, counting from the date of the delivery of the decision of
the deprivation of membership.
18.The National Chairman makes, in the 14 days starting from the moment he
received the appeal to the decision of deprivation of membership, a decision
concerning:
d. The upholding of the decision to deprive a member of their rights,
e. The dismissal of the appeal,
f. Referring the case back for reexamination.
19.Every member has an active and passive right to vote in the election of the
Regional Coordinator chosen by the General Regional Assembly,
20.Every member has to be informed about the election results no longer that 14 days
after the date of the elections.
Art 68.
The obligations of the members of the Youth Forum
8. Every member is obliged to read the regulations of the Youth Forum as well as the
Statute and to comply absolutely with its standards.
9. Every member is obliged to respect the rights of other members of the Youth
Forum.
10. Every member is obliged to act and speak in a way that does not harm and takes
care of the image of a member of the Youth Forum.
11. Every member is obliged to take care of the best interests and image of the Youth
Forum and Nowoczesna.
12. Every member is obliged to comply with the ideological principles contained in the
Statute.
13. Every member is obliged to follow the decisions of the authorities and to carry out
the functions they’ve been assigned.
14. Every member is obliged to participate actively in the Youth Forum.
Section IV
Structure and territorial authorities
Art 69.
The regional authorities within the province are:
3. The General Meeting of Members of the Region
4. The coordinator of the Region
Art 70.

The General Meeting of Members of the Region:

4. Represent all members of the Region
5. Shall be convened in ordinary proceduure by the Coordinator of the Region
once a year
6. It can be convened in extraordinary procedure at the request of the Coordinator
of the Region or half of the members of the Youth Forum in the Region
Art 71.
The competences of the General Meeting of Members of the Region are:
6. appointment and dismissal of Regional Coordinator at the written request of
1/5 of the members of the Region, with an absolute majority of votes.
7. the submission of an application in order to dismiss Coordinator of the Region
before the end of term. The application for dismissal of the Region Coordinator
may be submitted in writing, on a quarterly basis by 1/5 of the members of the
Region.
8. hearing reports from the Regional Coordinator on the activities of the Youth
Forum in the Region,
9. The approval of an absolute majority of the Annual Discharge Coordinator for
the Region
10. adopts the direction of program activities in the region
11. presents its proposals to the Coordinator of the Region
Art 72.
The Coordinator of the Region
6. Selection of the Coordinator of the Region shall be made by the General Meeting of
Members of the Region with an absolute majority of votes in the presence of at
least half of the members.
7. Candidates for the Coordinator of the Region may propose a group of 1/5 of the
members of the Region.
8. The term of The Coordinator of the Region lasts two years and ends not earlier
than 30 days before the expiry of two years from the election and not later than 90
days after the expiration of two years from the election.
9. Regional Coordinator may be re-elected only once.
10. The procedure for appointment and dismissal of the Coordinator of the Region is
the same.

Art 73.
The tasks of the Coordinator of the Region are:
8. coordinate the work of the Youth Forum in the Region;
9. making decisions reserved only for the Coordinator of the Region;
10. representing the Youth Forum in the Region
11. keeping records of members at the regional level;
12. preparing an annual report on the operation of the Youth Forum;
13. cooperation with the authorities of Nowoczesna in the Region and with the
Chairman of the Youth Forum
14. convening of the General Meeting of Members of the Region

Art 74.
The Youth Forum Circles
11. Members of the Youth Forum associate in The Youth Forum Circles. The Youth
Forum Circle is the basic organizational unit in the region.

12. The Youth Forum Circle is an auxiliary unit of Regional Coordinator, coordinating
action of the Youth Forum in the municipalities and city districts.
13. The smallest territorial unit in which you can form The Youth Forum Circle is a
commune, and in the capital city of Warsaw - one district. The Youth Forum Circle
can also associate the inhabitants of several neighboring communes.
14. The Youth Forum Circle can be formed on the request of at least 5 members of the
Youth Forum.
15. The proposal should be submitted to the Coordinator of the Region and include the
name, address and age of the initiators of the Youth Forum Circle.
16. The decision to establish the Youth Forum Circle should be taken by The
Coordinator of the Region, one month after the submission of the application.
17. The dissolution of The Youth Forum Circle can be made by a vote of members of
the Circle, with 2/3 majority of votes in the presence of at least 2/3 of the
members of the Circle.
18. The dissolution of The Youth Forum Circle can also occur in the absence of 5
members or statement by the Coordinator of the Region cessation of office for a
period of one year.
19. The decision to dissolve The Youth Forum Circle takes the power of resolution of
the General Meeting of Members of the Region.
20. Member of the Youth Forum can belong to only one Youth Circle.
Art 75.

All members of the Youth Forum within the province form the Region.

SECTION V
National authorities
Art 76.
The authorities of the Youth Forum are:
3. The Congress of Regional Coordinators.
4. The Chairman of the Youth Forum.
Art 77.
The Congress of Regional Coordinators.
5. The Congress of Regional Coordinators shall consist of all the coordinators of the
regions.
6. The Congress of Regional Coordinators is the highest authority of the Youth Forum.
7. The Congress of Regional Coordinators shall be convened in ordinary session at
least once a year by the Chairman of the Youth Forum.
8. The Congress of Regional Coordinators can be convened in extraordinary session
at the request of the Chairman of the Youth Forum or half of the Regional
Coordinators.
Art 78.
The competences of the Congress of Regional Coordinators:
8. appointment and dismissal of the Chairman of Youth Forum;
9. adopting the statute of the Youth Forum;
10.
hearing reports from the Chairman of the Youth Forum;
11.
determining the direction of the program and strategy of the Youth
Forum;
12.
adopts the direction of the Youth Forum program activities;

13.
14.

presents its proposals to the Chairman of the Youth Forum;
requests for setting up special committees.

Art 79.
The natioal Chairman of the Youth Forum
5. The term of office of the Chairman of the Youth Forum is two years. The term of
office ends not earlier than 30 days before the expiry of two years from the
elections and no later than 90 days after the expiration of two years from the
elections. The national Chairman can be re-elected only once.
6. The Chairman of the Youth Forum can be only a member of the Youth Forum.
7. Election of the Chairman of the Youth Forum is undertaken by the Congress of
Regional Coordinators by absolute majority of votes in the presence of at least 2/3
of the coordinators. Candidates for the position of the Chairman of the Youth
Forum may report a group of 1/5 coordinators.
8. Election of the Chairman shall be immediately approved by the Board of the
Nowoczesna Ryszarda Petru party. Lack of approval cause the re-election of the
Chairman of the Youth Forum in accordance with Art. 20 point 3.
Art 80.
The competeces of the Chairman of the Youth Forum are:
9. coordinate the work of the Youth Forum;
10. making decisions reserved only for the Chairman;
11. representing the Youth Forum on the outside;
12. keeping records of members of the Youth Forum
13. preparing an annual report on the operation of the Youth Forum;
14. appointment and dismissal special committees,
15. cooperation with the authorities of Nowoczesna
16. coordinating the work of the regions

SECTION VIII
CHANGING THE STATUTE, TERMINATION AND LIQUIDATION OF THE YOUTH
FORUM
Art 81.
Apply for a change of the statut or to dissolve the Youth Forum can:
4. The Management Board of the Party Nowoczesna Ryszarda Petru;
5. 2/3 Regional Coordinators
6. The chairman of the Youth Forum
Art 82.
The statute and its amendments and termination shall be adopted by the
Congress of Regional Coordinators by 2/3 majority of votes in the presence of at
least half of the Coordinators of the Regions.

