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Regulamin sekcji działających przy Zarządzie Diecezjalnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 

Diecezji Pelplińskiej  

 

Działając na podstawie uchwały 3/2019 Zjazdu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Diecezji          

Pelplińskiej z dnia 23.11.2019r. w sprawie powołania sekcji działających przy Zarządzie Diecezjalnym            

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i uchwały 1/2020 Zarządu Diecezjalnego Katolickiego         

Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej z dnia 23.02.2020r. sekcjom nadaje się niniejszy           

regulamin. 

 

I Postanowienia ogólne 

1. Zarząd Diecezjalny powołuje następujące sekcje: medialną, charytatywną, formacyjną oraz         

artystyczną. 

2. W skład sekcji wchodzą: opiekun danej sekcji (jest nim członek Zarządu Diecezjalnego bądź             

wyznaczony przez Zarząd Diecezjalny lider lub zastępowy), kandydaci, którzy odbyli “Weekend dla            

kandydatów” oraz członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Diecezji Pelplińskiej, którzy wyrażą         

chęć przynależności do sekcji. 

3. Aby należeć do sekcji formacyjnej, trzeba mieć ukończone szkolenie dla zastępowych bądź inne             

równoważne szkolenie (te przypadki będą rozpatrywane każdorazowo przez Zarząd Diecezjalny). 

4. Można należeć do więcej niż jednej sekcji.  

5. Abo dołączyć sekcji, należy wysłać zgłoszenie do Zarządu Diecezjalnego. 

6. Każda sekcja ma swojego kierownika. Kierownik wybierany jest spośród wszystkich członków           

sekcji na drodze głosowania  jawnego, większościowego na okres jednego roku.  

7. Wszystkie decyzje zapadajace wewnątrz sesji na drodze głosowania wchodzą w życie zwykłą            

większością głosów. 

8. Sekcje pracują na posiedzeniach oraz w drodze komunikacji elektronicznej. Członkowie wspólnie           

ustalają terminy kolejnych spotkań.  

 

II Prawa, obowiązki i zadania członków sekcji 

1. Każdy członek sekcji ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w działaniach sekcji przejawiający się            

w uczestnictwie w posiedzeniach oraz realizacji podjętych podczas posiedzeń zobowiązań. 

2. Każdy członek sekcji ma prawo do zajęcia stanowiska na każdym etapie prac sekcji co do jej                

funkcjonowania, prawo do proponowania zmian oraz wypowiadania się co do kierunku zmian.  
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3. Członkowie sekcji mogą uczestniczyć z Zjazdach Dicezjalnych i Radach Diecezjalnych z głosem            

doradczym.  

4. Każda z sekcji przygotowuje na Zjazd Diecezjalny sprawozdanie z rocznej działalności.  

5. Posiedzenie sekcji ma moc wiążącą co do podejmowania decyzji wówczas, gdy uczestniczy w nim              

co najmniej połowa członków.  

 

III Sankcje  

1. W przypadku gdy członek sekcji nie uczestniczy w spotkaniach sekcji i nie wywiązuje się z               

powierzonych mu zadań, członkowie poprzez głosowanie mogą go usunąć z sekcji.  

 

IV Postanowienia końcowe  

1. Regulamin może zostać zmieniony w trybie jego uchwalenia.  
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