Protokół nr 3/2010
Protokół z zebrania Komitetu Polskiej MłodzieŜy Esperanckiej
Zebranie Komitetu PME odbyło się podczas zjazdu Polskiej MłodzieŜy Esperanckiej w
Białymstoku w dniu 27.11.2010 r. Wzięło w nim udział 16 osób, w tym 9 członków Komitetu
(załącznik 1).
Zebranie otworzył Łukasz śebrowski przedstawiając porządek obrad oraz odczytując list
Agnieszki Rzetelskiej w sprawie rezygnacji z funkcji przewodniczącej PME (załącznik 2).
Następnie przystąpiono do omawiania pierwszego punktu, czyli przyłączenia się do
powstającej Polskiej Rady Organizacji MłodzieŜowych (PROM).
Agnieszka Mozer przedstawiła raport ze spotkania dotyczącego PROM-u, które odbyło się w
Bukowinie Tatrzańskiej. Następnie odbyła się dyskusja nad przystąpieniem do Rady. Jako
plusy przystąpienia wymieniono: prestiŜ, ułatwienie kontaktu z innymi organizacjami, lepszy
przepływ informacji, moŜliwość udziału we wspólnych projektach, wpływ na politykę
PROM-u (w kraju i za granicą) oraz promocję esperanta i PME wśród innych organizacji.
Wśród minusów zauwaŜono składki, publikowanie raportów finansowych oraz formalności
związane z przystąpieniem do PROM-u poprzez PZE. W tej sprawie komitet jednogłośnie
podjął uchwałę następującej treści:
Uchwała 1/3/2010
Komitet Polskiej MłodzieŜy Esperanckiej deklaruję chęć przystąpienia poprzez Polski
Związek Esperantystów do Polskiej Rady Organizacji MłodzieŜowych i zleca Zarządowi
Polskiej MłodzieŜy Esperanckiej podjęcie niezbędnych działań zmierzających do tego
celu, przy współpracy z Zarządem Głównym Polskiego Związku Esperantystów oraz
grupą inicjującą powstanie Polskiej Rady Organizacji MłodzieŜowych.
Kolejnym punktem obrad była dyskusja na temat wspierania działalności lokalnej Przemek
Wierzbowski przedstawił obecną sytuacje, wspominając, Ŝe większe młodzieŜowe ośrodki
esperanta są tylko w Warszawie, Białymstoku, Krakowie i Poznaniu. Jednym ze sposobów na
rozwój naszej działalności poza tymi ośrodkami moŜe być nauczanie przez internet, za
pomocą Skype’a i platformy edukacyjnej moodle. Przedstawiono takŜe projekt stworzenia
pakietu dla osób chcących uczyć esperanta, który mógłby się opierać np. na filmie Pasporto
al la Tuta Mondo i materiał dostosowanych niego. Projektem tym zajmie się grupa robocza, w
skład której weszli Przemek Wierzbowski, Zuzanna Samborska i Małgorzata Baczyńska.
Kolejnym pomysłem jest skorzystanie z programu Wolontariatu Europejskiego i znalezienie
wolontariusza, który by pracował dla PME. Tym projektem zajmie się Przemek Wierzbowski
i Łukasz śebrowski. ZauwaŜono równieŜ potrzebę stworzenia materiałów informacyjnych na
temat naszej organizacji, które promowałyby PME i jej działalność. Do grupy roboczej
opracowującej ten temat zgłosili się Łukasz śebrowski, Zuzanna Samborska, Marta
Wierzbowska i Agnieszka Mozer. Wszystkie powołane grupy robocze mają charakter
otwarty, a osoby chętne do współpracy mogą zgłaszać się do wyŜej wymienionych osób.
Następnie przedstawiono propozycję zorganizowanie kolejnego zjazdu PME w ramach 32.
Ogólnopolskiego Kongresu Esperanta, który odbędzie się w Nowym Sączu w dniach 30
kwietnia – 7 maja 2011. Propozycja ta została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym
się. Jednogłośnie przyjęto protokół nr 1/2010 (załącznik 3) z poprzedniego zjazdu w
Warszawie. Potem zaprezentowała się jedyna kandydatka na przewodniczącą – Agnieszka
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Mozer. Po prezentacji była przerwa podczas której uczestnicy zjazdu wzięli udział w grze
miejskiej.
Po przerwie przeprowadzono głosowanie nad kandydaturą Agnieszki Mozer. Została wybrana
na przewodnicząca przy dziewięciu głosach za, Ŝadnym przeciwnym i Ŝadnym
wstrzymującym się.
Następnie przystąpiono do dyskusji nad regulaminem PME. Łukasz śebrowski przedstawił
sposób procedowania, a Przemek Wierzbowski – główne załoŜenia zmian w regulaminie.
Podczas omawiania po kolei wszystkich paragrafów regulaminu, oprócz zmian
proponowanych przez obecnych na spotkaniu, poddano pod dyskusje równieŜ uwagi
przesłane na piśmie przez Pawła Fischer-Kotowskiego. Najbardziej znaczące zmiany w
stosunku do wersji wcześniej przedstawionej Komitetowi wprowadzono w paragrafach 3, 7 i
8. W paragrafie 3 doprecyzowano kwestie wygasania członkostwa oraz zawieszenia praw
członkowskich. W paragrafach 7 i 8 doprecyzowano procedury związane z odwoływaniem
członka Zarządu lub całego Zarządu oraz ze zmianami w regulaminie, a w szczególności
terminy w jakich miałyby się odbyć takie głosowania. Po zakończeniu dyskusji nad
regulaminem, uczestnicy zebrania udali się na obiad. Po powrocie przeprowadzono
głosowanie nad wypracowanym projektem regulaminu. Projekt ten (załącznik 4) został
przyjęty jednogłośnie. Regulamin wejdzie w Ŝycie w dniu zatwierdzenia go przez Zarząd
Główny PZE.
Ostatnim punktem porządku obrad było wybranie nowego loga PME. Dwie propozycje
przedstawił Przemek Wierzbowski, a cztery – Marta Wierzbowska. Komitet jednogłośnie
podjął decyzje, Ŝeby w tym głosowaniu mogli wziąć udział wszyscy obecni na zebraniu, a nie
tylko członkowie Komitetu, czyli w tym momencie 13 osób. W pierwszej turze propozycje
Przemka dostały odpowiednio 6 i 3 głosy, a propozycje Marty kolejno 0, 2, 2 i 0 głosów. Do
drugiej tury przeszły obie propozycje Przemka. Kolejne głosowanie zakończyło się wynikiem
9 do 4, a więc logo *pej (załącznik 5) zaprojektowane przez Przemka Wierzbowskiego
zostało wybrane na nowe oficjalne logo PME. Na tym zebranie zakończono.
Protokół sporządziła Natalia Antolak, Sekretarz PME
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Załącznik 1 – Lista obecności

Członkowie Komitetu PME
1. Natalia Antolak
2. Małgorzata Baczyńska
3. Ola Biernacka
4. Guy Johnston
5. Dorota Rodzianko
6. Zuzanna Samborska
7. Marta Wierzbowska
8. Przemek Wierzbowski
9. Łukasz śebrowski
Pozostali obecni na spotkaniu
10. Konrad Andrzejuk
11. Julia Dybiec
12. Agnieszka Mozer
13. Edgar Filip RóŜycki
14. Katarzyna Sędziak
15. Marcin Wierzba-Biernacki
16. Piotr Zarębski
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Załącznik 2 – List Agnieszki Rzetelskiej

Poznań, 26 listopada 2010
Agnieszka Rzetelska
Przewodnicząca Polskiej MłodzieŜy
Esperanckiej
Komitet Polskiej MłodzieŜy
Esperanckiej

Rezygnacja
Z dniem 26 listopada 2010 składam rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącej
Polskiej MłodzieŜy Esperanckiej.
Swoją decyzję motywuję tym, Ŝe ze względów osobistych nie jestem w stanie we
właściwy sposób wykonywać obowiązków przewodniczącej i w pełni zaangaŜować się w
działalność organizacji. Wierzę, Ŝe wybór nowej osoby na to stanowisko wpłynie pozytywnie
na działalność PME.
Dziękuję wszystkim, w szczególności Zarządowi za dotychczasową współpracę i
okazane zaufanie. śyczę mojemu następcy/następczyni duŜo energii do pracy i sukcesów.

Z powaŜaniem,
Agnieszka Rzetelska
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Załącznik 3 – Protokół nr 1/2010

Protokół z zebrania Komitetu Polskiej MłodzieŜy Esperanckiej
Zebranie odbyło się podczas 11 Zjazdu Polskiej MłodzieŜy Esperanckiej w Warszawie w
dniach 30 kwietnia – 3 maja 2010 r. Zebranie składało się z dwóch części, które odbyły się
odpowiednio 1 i 2 maja.
Cześć 1.
W pierwszej części zebrania wzięło udział 15 osób, przy czym 5 z nich dołączyło w trakcie
zebrania, juŜ po głosowaniach (Załącznik 1 – Lista uczestników).
Spotkanie zostało otwarte przez Łukasza śebrowskiego, który przedstawił raport z
działalności ustępującego zarządu urzędującego w latach 2008-2010 (Załącznik 2). Następnie
Leszek Dobrowolski przedstawił raport finansowy za rok 2009. Przedstawiono równieŜ
protokół z poprzedniego zebrania komitetu (Załącznik 3 – Protokół 1/2009), do którego
została zgłoszona jedna poprawka w liście uczestników.
Oba raporty oraz protokół (z poprawką) zostały przyjęte jednogłośnie (10 głosów).
Następnie przedstawione zostały trzy kandydatury do zarządu: Agnieszki Rzetelskiej (na
piśmie), Łukasza śebrowskiego (osobiście) oraz Leszka Dobrowolskiego (osobiście).
Część 2.
W drugiej części zebrania wzięło udział 13 osób (Załącznik 1 – Lista uczestników).
Druga część spotkania rozpoczęła się od zaprezentowania kolejnych trzech kandydatur do
zarządu: Zuzanny Samborskiej (na piśmie), Natalii Antolak (osobiście) oraz Przemysława
Wierzbowskiego (osobiście).
Kolejnym punktem obrad były wybory nowego zarządu. Wymagana ilość głosów (7) uzyskali
wszyscy kandydaci, a więc wyłoniony został zarząd w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Agnieszka Rzetelska (10 głosów) – przewodnicząca
Zuzanna Samborska (11) – wiceprzewodnicząca
Natalia Antolak (10) – sekretarz
Leszek Dobrowolski (11) – skarbnik
Przemysław Wierzbowski (12) – członek zarządu do spraw działalności lokalnej
Łukasz śebrowski (12) – członek zarządu do spraw komunikacji

Na koniec pozostał wybór miejsca kolejnego zjazdu. Pojawiły się dwie propozycje: Poznań
(Arkones) oraz Białystok. Zdobyły one odpowiednio 2 i 11 głosów, a więc następne zebranie
komitetu PME odbędzie się w Białymstoku, jesienią 2010 r.
Protokołowali: Leszek Dobrowolski (część 1.) i Łukasz śebrowski (część 2.)
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Załącznik 4 – Projekt Regulaminu PME
Regulamin Polskiej MłodzieŜy Esperanckiej
§ 1 Przepisy ogólne.
1. Polska MłodzieŜ Esperancka, zwana dalej PME, jest organizacją zrzeszającą młodych esperantystów w Polsce, neutralną w
sprawach politycznych i religijnych. Jej nazwa w języku esperanto brzmi: „Pola Esperanto-Junularo”.
2. PME stanowi młodzieŜową sekcję Polskiego Związku Esperantystów, powołaną zgodnie z § 46 Statutu Polskiego Związku
Esperantystów.
3. PME jest narodową sekcją TEJO (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo - Światowej Organizacji MłodzieŜy
Esperanckiej), pozarządowej organizacji z siedzibą w Rotterdamie, będącą w roboczych stosunkach z ONZ i UNESCO.
4. PME moŜe być członkiem innych organizacji. O przystąpieniu do nich decyduje Zjazd.

§ 2 Cele PME.
PME stawia sobie za cel:
a) nauczanie i rozpowszechnianie języka esperanto wśród polskiej młodzieŜy,
b) pracę na rzecz porozumienia i koordynacji działań grup młodzieŜy i indywidualnych młodych esperantystów w Polsce,
c) ułatwianie relacji międzyludzkich bez względu na róŜnice etniczne, wyznaniowe, polityczne, kulturowe, językowe, rasę i
płeć,
d) reprezentowanie opinii i potrzeb polskiej młodzieŜy esperanckiej na forum organizacji esperanckich krajowych i
zagranicznych,
e) organizowanie spotkań, seminariów i imprez młodzieŜowych:
- popularyzujących esperanto,
- szkoleniowych,
- integracyjnych,
f) prowadzenie wymiany kulturalnej i turystycznej, zmierzającej do poznania Ŝycia i kultury innych narodów.

§ 3 Członkostwo.
1. Członkowie PME dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym PME moŜe zostać kaŜdy obywatel Polski lub obcokrajowiec przynajmniej tymczasowo
zameldowany w Polsce, który:
a) 1 stycznia danego roku ma ukończone nie więcej niŜ 29 lat,
b) zadeklaruje przynaleŜność do PME i opłaci roczną składkę członkowską.
3. Osoba poniŜej 16 roku Ŝycia, chcąca zostać członkiem PME, powinna uzyskać zgodę ustawowych przedstawicieli.
4. Zarząd, na wniosek członka PME, moŜe nadać tytuł członka honorowego PME. Członkostwo honorowe moŜe być
przyznane niezaleŜnie od wieku, obywatelstwa i miejsca zamieszkania. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku
płacenia składek członkowskich oraz nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
5. Jeśli członek zwyczajny, który po upływie roku nie opłacił kolejnej rocznej składki członkowskiej nie ureguluje naleŜności
na kolejny rok w ciągu 30 dni od pisemnego upomnienia przez członka Zarządu, zostaje zawieszony w prawach
członkowskich. Przywrócenie w prawach członka następuje w momencie uregulowania składki członkowskiej za rok
bieŜący.
6. Członkostwo zwyczajne wygasa, jeśli członek 1 stycznia danego roku ma ukończone więcej niŜ 29 lat lub w sytuacjach
uregulowanych w § 15 Statutu Polskiego Związku Esperantystów.
7. O przyjęciu albo skreśleniu z listy członków PME decyduje Zarząd.
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§ 4 Władze PME.
Władze PME stanowią:
a) Zarząd
b) Zjazd

§ 5 Zarząd PME.
1. Zarząd wybierany jest w składzie 4-7 osób co 2 lata przez wszystkich członków zwyczajnych PME obecnych na zjeździe
wyborczym w głosowaniu tajnym.
2. Członkiem Zarządu moŜe zostać kaŜdy pełnoletni członek zwyczajny PME, który złoŜy swoją kandydaturę na piśmie albo
ustnie zgłosi swoją kandydaturę uczestnicząc w zjeździe wyborczym PME osobiście. W przypadku zaproponowania
kandydatury innego członka, ten musi wyrazić zgodę na kandydowanie do Zarządu. KaŜdy głosujący oddaje głos na nie
więcej osób niŜ liczba funkcji w Zarządzie. Osoby, które uzyskają największe ilości głosów rozdzielają pomiędzy siebie
funkcje w Zarządzie PME. W przypadku, gdy równa liczba głosów dwóch lub więcej kandydatów uniemoŜliwia wybór
Zarządu, przeprowadza się dodatkowe głosowanie nad tymi kandydaturami.
3. W skład Zarządu wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik. Przed głosowaniem skład Zarządu
moŜe być rozszerzony na wniosek członka zwyczajnego PME obecnego na zjeździe wyborczym za zgodą co najmniej 2/3
liczby wszystkich członków zwyczajnych uczestniczących w zjeździe wyborczym.
4. Funkcję przewodniczącego moŜna sprawować maksymalnie przez 2 kadencje (niezaleŜnie czy są to kolejne kadencje, czy
teŜ nie).
5. Decyzje wewnątrz Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący
głos ma przewodniczący Zarządu lub wiceprzewodniczący w razie nieobecności przewodniczącego.
6. Do zadań Zarządu naleŜy:
a) reprezentowanie PME na zewnątrz,
b) wykonywanie uchwał podjętych przez członków,
c) powoływanie w razie potrzeby grup roboczych i zlecanie im zadań,
d) zbieranie składek i ustalanie ich wysokości,
e) realizacja zatwierdzonego budŜetu,
f) przygotowanie raportów z kaŜdego posiedzenia Zarządu i protokołowanie przyjętych uchwał,
g) wybranie spośród członków PME osoby pełniącej funkcję “Komitatano A” w Komitecie TEJO oraz przedstawicieli PME
w innych organizacjach,
h) uczestniczenie, w miarę moŜliwości, w posiedzeniach Zarządu Głównego PZE,
i) ustalanie wspólnego głosu Zarządu w przypadku nierozstrzygniętego głosowania na Zjeździe,
j) organizacja Zjazdów.
7. Do zadań przewodniczącego naleŜy:
a) reprezentowanie PME na zewnątrz,
b) uczestniczenie w kaŜdym Zjeździe (chyba, Ŝe zleci to zadanie wiceprzewodniczącemu).
8. Do zadań wiceprzewodniczącego naleŜy:
a) podział obowiązków reprezentowania PME w uzgodnieniu z przewodniczącym,
b) wykonywanie obowiązków i przejęcie uprawnień przewodniczącego w momencie, gdy przewodniczący nie moŜe ich
wykonywać.
9. Do zadań skarbnika naleŜy:
a) sporządzanie planu budŜetu,
b) odpowiedzialność za finanse PME.
10. Do zadań sekretarza naleŜy:
a) sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu i Zjazdów
b) prowadzenie ewidencji członków PME
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§ 6 Zjazd.
1. Zjazd członków PME organizowany jest raz w roku z zastrzeŜeniem ust. 2.
2. W sytuacjach wyjątkowych Zarząd samodzielnie lub na wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych PME postanawia o
organizacji nadzwyczajnego Zjazdu w danym roku. Zjazd nadzwyczajny powinien odbyć się w ciągu 30 dni od podjęcia
decyzji.
3. Członkowie zwyczajni PME na zjeździe podejmują decyzję o terminie i miejscu kolejnego Zjazdu.
4. Co drugi zjazd, nie licząc zjazdów nadzwyczajnych, jest jednocześnie zjazdem wyborczym, na którym wybierany jest
nowy Zarząd.
5. Członkowie zwyczajni PME obecni na Zjeździe podejmują uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej
liczby głosów dodatkowy głos przysługuje Zarządowi, którego członkowie głosują nad wspólnym stanowiskiem.
6. Członkowie zwyczajni PME obecni na Zjeździe podejmują uchwały w sprawie:
a) zatwierdzenia planu budŜetowego na następny rok rozliczeniowy,
b) przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego ustępującego Zarządu,
c) wyboru składu Zarządu w czasie zjazdu wyborczego,
d) odwołaniu członka Zarządu albo całego Zarządu.
Pozostałe uchwały wszyscy członkowie zwyczajni PME mogą podejmować na wniosek co najmniej trzech członków.
Głosowanie odbywać się moŜe drogą internetową z zachowaniem prawa tajności głosowania.
§ 7 Odwoływanie członków Zarządu.
1. Wniosek o odwołanie całego Zarządu lub członka Zarządu moŜe złoŜyć co najmniej 7 członków zwyczajnych PME.
2. Wniosek taki musi zostać przedstawiony wszystkim członkom zwyczajnym PME co najmniej 30 dni przed głosowaniem.
Głosowanie powinno odbyć się w terminie nie mniejszym niŜ 30 dni i nie większym niŜ 45 dni od wpłynięcia wniosku.
3. Członkowie zwyczajni PME większością co najmniej 3/5 głosów odwołują członka Zarządu. Odwoływany członek
Zarządu zachowuje prawo głosu, a w razie odwołania jego miejsce zajmuje osoba wybrana przez członków zwyczajnych
PME.
4. Członkowie zwyczajni większością co najmniej 2/3 głosów odwołują cały Zarząd. Członkowie odwoływanego Zarządu
nie zachowują prawa głosu.
5. W przypadku odwołania całego Zarządu członkowie zwyczajni PME wybierają spośród siebie nowy Zarząd, który pełni
swoje funkcje aŜ do następnego zjazdu wyborczego.

§ 8 Zmiana w Regulaminie.
1. Wniosek o zmianę w Regulaminie moŜe złoŜyć Zarząd lub co najmniej 10 członków zwyczajnych PME co najmniej 30
dni przed głosowaniem. Głosowanie powinno odbyć się w terminie nie mniejszym niŜ 30 dni i nie większym niŜ 45 dni od
wpłynięcia wniosku.
2. Wniosek taki musi zostać przedstawiony wszystkim członkom zwyczajnym PME na co najmniej 30 dni przed
głosowaniem.
3. Zmiany w Regulaminie uchwalają członkowie zwyczajni PME większością co najmniej 2/3 głosów.
4. Jeśli głosowania nad odwołaniem całego Zarządu lub członka Zarządu lub głosowania nad wnioskiem o zmianę w
Regulaminie mają się odbyć w terminie krótszym niŜ 45 dni, odbędą się one we wcześniejszym z tych terminów nawet, jeśli
nie zostaną zachowane terminy o których mowa w § 7 pkt 2 i § 8 pkt 1 .

§ 9 Postanowienia końcowe.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Statut Polskiego Związku Esperantystów.
2. Regulamin PME wchodzi w Ŝycie w dniu zatwierdzenia go przez Zarząd Główny Polskiego Związku Esperantystów.
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Załącznik 5 – Nowe logo PME
Wersja podstawowa

Wersja z nazwami organizacji na dole

Wersja z nazwami organizacji po prawej
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