
Opole, 12.06.2020 r. 

 

 

Decyzja nr 3 

Komisji ds. Rady Delegatów 2020 

 

w imieniu Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP, na mocy 

upoważnienia Zarządu Krajowego, wyrażonego w formie uchwały nr 1/2020, Komisja 

postanawia, co następuje:  

 

§ 1 

Rada Delegatów ZMMN w RP, której termin wyznaczono na 5.07.2020 r., rozpocznie się o 

godz. 11.00. Miejscem obrad ustala się salę konferencyjną przy ul. Konopnickiej 6 w Opolu. 

 

§ 2 

Do udziału w Radzie Delegatów z prawem głosu uprawnieni są wyłącznie Delegaci 

Związku. 

 

§ 3 

1. Do udziału w Radzie Delegatów bez prawa głosu dopuszcza się również zaproszonych 

przez Zarząd Krajowy ZMMN RP gości oraz inne osoby, zgłoszone poprzez zgłoszenie 

online na wskazany adres e-mail. 

2. Zgłoszenie online dla innych uczestników Rady Delegatów niż Delegaci lub zaproszeni 

goście, zawiera następujące informacje: 

a) imię i nazwisko; 

b) członkostwo w ZMMN w RP; 

c) wiek; 

d) charakter, w jakim dana osoba uczestniczyć będzie w Radzie Delegatów 

3. Osoby, które zgłoszą chęć udziału w Radzie Delegatów 2020, mogą występować w 

charakterze: 

a) publiczności; 

b) kandydatów do organów statutowych Związku; 

c) przedstawicieli mediów. 

4. Zgłoszeń należy dokonywać najpóźniej do 3 lipca 2020 r. godz. 12.00. 



 

§ 4 

1. Zgodnie z postanowieniami Statutu, kandydatami do organów statutowych Związku 

mogą być wyłącznie członkowie zwyczajni ZMMN w RP. 

2. Kandydaci do organów statutowych ZMMN w RP powinni zgłosić swoją kandydaturę za 

pośrednictwem zgłoszenia na wskazany adres e-mail najpóźniej do dnia 3 lipca 2020 r., godz. 

12.00. Zgłoszenie zawiera następujące informacje: 

a) imię i nazwisko; 

b) wiek; 

c) członkostwo w BJDM; 

d) stanowisko, o jakie kandydat zamierza się ubiegać. 

3. Zgłoszenie kandydatury równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na kandydowanie. 

 

§ 5 

Adres e-mail, o którym mowa w § 3 oraz § 4, jest następujący: komisja@bjdm.eu 

 

 

 

Decyzja podjęta w głosowaniu zdalnym.  

 

Komisja ds. Rady Delegatów 2020, 

Katrin Koschny 

Dominik Duda  

Oskar Zgonina  

 

 

 

 

 


