STATUT
Nordyckiej Unii Oświaty Polonijnej
Nordycka Unia Oświaty Polonijnej jest stowarzyszeniem niezależnych i demokratycznych organizacji,
których celem jest rozwijanie i promowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających nauczaniu języka
polskiego jako ojczystego i obcego oraz propagowania kultury polskiej w krajach skandynawskich. Unia
respektuje niezależność wchodzących w jej skład organizacji oraz ich prawo do podejmowania suwerennych
decyzji zgodnie ze statutami tych organizacji.
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Rozdział V. Majątek Unii
Rozdział VI. Rozwiązanie Unii
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Tworzy się stowarzyszenie pod nazwą Nordycka Unia Oświaty Polonijnej zwane dalej Unią.
2. Nordycka Unia Oświaty Polonijnej posługuje się w oficjalnych dokumentach pełną nazwą oraz nazwą
skróconą NUOP.
3. Unia może używać logo określonego uchwałą Rady Unii.
4. Językiem, w którym są sporządzane dokumenty Unii jest język polski. Organizacje wchodzące w skład
Unii tłumaczą w razie potrzeby dokumenty Unii na język urzędowy kraju, w którym prowadzą działalność.
§2
Unia swoim działaniem obejmuje obszar państw nordyckich. Dla właściwego realizowania swych celów Unia
może prowadzić działalność poza ich granicami.
§3
Siedzibą Unii jest kraj stałego pobytu Przewodniczącego Unii bieżącej kadencji.

§4
Unia może być członkiem międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

1

Rozdział II
Cele Unii i sposoby jego realizacji
§1
Unia stawia sobie następujące cele do realizacji:
1. inicjowanie i wspieranie różnorodnych form współpracy pomiędzy organizacjami wchodzącymi w
skład Unii,
2. podejmowanie działalności na rzecz podniesienia rangi oświaty polskiej oraz zapewnienia prawnych
i organizacyjnych ram dla jej funkcjonowania w państwach skandynawskich,
3. rozwijanie współpracy organizacji stowarzyszonych w Unii z władzami oświatowymi Polski w
szczególności w zakresie konsultacji projektów oświatowych związanych z oświatą polską
realizowaną poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. podnoszenie jakości kształcenia uczniów w zakresie nauki języka polskiego jako ojczystego i obcego,
oświaty i kultury polskiej w państwach skandynawskich poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw
edukacyjnych,
5. współpracę z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami oraz instytucjami w zakresie
propagowania nauki przedmiotów ojczystych, nauki języka polskiego jako obcego, oświaty i kultury
polskiej.
6. inicjowanie prac promujących naukę przedmiotów ojczystych, naukę języka polskiego jako obcego
oraz oświatę i kulturę polską w państwach skandynawskich.
7. działanie na rzecz wzrostu świadomości znaczenia wielojęzyczności i drogi do niej u rodziców,
§2
Unia realizuje cele przez:
1. wszechstronne propagowanie celów szczegółowych, programów, projektów, metod i technik
stosowanych w zakresie nauczania przedmiotów ojczystych, tj. języka polskiego jako ojczystego
oraz elementów geografii i historii Polski oraz wiedzy o społeczeństwie polskim; języka polskiego
jako obcego oraz oświaty i kultury polskiej w krajach skandynawskich,
2. współpracę z członkami Unii i organizację wzajemnej pomocy wśród członków Unii,
3. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie promocji w świecie języka polskiego i kultury polskiej,
4. doradztwo i pomoc organizacyjno-merytoryczną oraz podejmowanie projektów edukacyjnych dla
członków Unii i innych podmiotów zainteresowanych jej działalnością,
5. prowadzenie działalności integrującej członków Unii.

§3
Unia może powołać inne organizacje i stowarzyszenia do realizacji swych statutowych celów.
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Rozdział III
Członkowstwo w Unii
§1
Realizując powyższe cele, Unia opiera się na społecznej pracy członków.
§2
1. Członkiem zwyczajnym Unii może być każda oświatowa organizacja nordycka, której cele działania są
zbliżone do celów stawianych sobie przez Unię
2. Członek Unii deklaruje akceptację celów Unii,
3. Członek Unii składa deklarację członkowską (druk),
4. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.
§3
Prawa członka Unii nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Radę Unii zwykłą większością głosów. W
przypadku równej ilości głosów, głos przewodniczącego jest decydujący.
§4
Członek zwyczajny Unii ma prawo brać udział w jej działalności, w szczególności:
a. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
b. może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Unii.
§5
1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie deklaracji wstąpienia Radzie Unii,
która podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
2. Członkiem wspierajacym może zostać podmiot prawny.
3. W takim samym trybie następuje ustanie członkowstwa wspierającego Unię
większością głosów w drodze uchwały.
§6
1. Członkowie Unii zobowiązani są do:
a.
b.
c.
d.

przestrzegania postanowień statutu,
regularnego opłacania składki,
brania czynnego udziału w pracach Unii,
wspierania inicjatyw podejmowanych przez Unię.
§7

Skreślenie z listy członków Unii następuje przez:
1. rezygnację pisemną złożoną Radzie,
2. wykluczenie przez Radę:
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a. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Rady,
b. zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez dwa kolejne lata.
§8
Od uchwały Rady dotyczącej wykluczenia przysługuje członkowi prawo odwołania się do Forum Członków
na co najmniej 21 dni przed terminem jego zgromadzenia. Uchwała Forum jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Unii
§1
Władzami Unii są:
1. Forum Członków,
2. Rada Unii,
3. Komisja Rewizyjna,
§2
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Unii trwa trzy lata.
§3
Uchwały wszystkich władz Unii zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
delegatów uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
§4
Najwyższą władzą Unii jest Forum Członków Unii.
1. Forum zwołuje Rada co najmniej raz na trzy lata w czasie trwania kadencji władz wybieralnych,
powiadamiając wszystkich członków o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad, co najmniej
30 dni przed terminem ich rozpoczęcia.
2. Organizacje członkowskie wybierają na Forum delegatów.
3. Każdy kraj musi mieć co najmniej jednego delegata.
4. Organizacje liczące dziesięciu i powyżej członków wybierają jednego delegata na dziesięciu członków,
maksymalnie trzech delegatów.
5. W Forum winna uczestniczyć co najmniej połowa delegatów w pierwszym terminie, a w drugim terminie,
który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez
względu na liczbę uczestników.
6. W Forum mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Unii oraz, z głosem doradczym, członkowie
wspierający i zaproszeni goście.
7. W skład Forum wchodzi zawsze Rada Unii.
8. Do kompetencji Forum należy:
a. uchwalanie programu działania Unii na nadchodzącą kadencję,
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

uchwalanie regulaminu obrad Forum Członków Unii,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Unii i Komisji Rewizyjnej,
udzielanie absolutorium ustępującej Radzie,
wybór członków Rady Unii i Komisji Rewizyjnej,
wybór Przewodniczącego Rady Unii,
wybór Sekretarza Rady Unii
uchwalanie zmian statutu,
podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Radę Unię innych organizacji,
podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Unii,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Unii wniesionych przez członków Unii,
rozpatrywanie skarg członków Unii na działalność Rady Unii,
ustalanie wysokości skladki.

9. Uchwały Forum zapadają zwykłą większością głosów.
10. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Rady Unii, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Unii,
wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów Unii w
pierwszym terminie.
11.Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos.
§5
1. Rada Unii składa się z 3 do 6 członków wybranych przez Forum Unii,
2. Rada Unii składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika i członków
Rady Unii.
3. Przewodniczącego powołuje i odwołuje Forum Unii na trzyletnia kadencję.
4. Rada Unii konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.
5. Do kompetencji Rady Unii należy:
a.
b.
c.
d.

przyjmowanie nowych członków Unii,
reprezentowanie Unii i działanie w jej imieniu,
kierowanie bieżącą pracą Unii,
zwoływanie Forum Unii.

§6
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Forum Unii.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 2 członków.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola bieżącej pracy Unii,
b. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Forum Unii,
§7
W razie zmniejszenia się składu władz Unii w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić
w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W
tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
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Rozdział V
Majątek Unii

§1
1. Majątek Unii powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Unii zarządza Rada Unii.
3. Do reprezentowania Unii oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Przewodniczący
ze Skarbnikiem lub Wiceprzewodniczący ze Skarbnikiem

Rozdział VI
Rozwiązanie Unii

§1
1. Unia rozwiązuje się na podstawie uchwały Forum Unii przewidzianej w porządku obrad. Uchwała o
rozwiązanie Unii musi być poprzedzona wnioskiem Rady Unii o jej rozwiązanie.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Unii, Forum Unii określa sposób jej likwidacji oraz przeznaczenie
majątku Unii.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa unijnego.
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