
UMOWA STOWARZYSZENIOWA 
pomiędzy 

PLATFORMĄ OBYWATELSKĄ 
i Stowarzyszeniem 

MŁODZI DEMOKRACI 
 

zawarta w Krzyżowej 
dnia 2 marca 2002 roku 

 

W uznaniu dotychczasowej współpracy i dążąc do podejmowania aktywnej 

działalności wśród młodzieży, podzielając wspólne wartości i wizje Polski 

Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” zostaje stowarzyszone z Platformą Obywatelską

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

1. Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” (SMD) staje się organizacją 

młodzieżową (młodzieżówką) stowarzyszoną z Platformą Obywatelską. 

2. Zostanie nawiązana współpraca pomiędzy sekretarzami Platformy i 

Stowarzyszenia. 

3. Stowarzyszenie będzie informować władze Platformy odpowiedniego 

szczebla o swoich działaniach podejmowanych na forum publicznym, a 

mających charakter polityczny. 

4. Stowarzyszenie będzie prowadzić działalność propagującą program i 

Deklarację Ideową Platformy wśród młodzieży, jak również organizować 

aktywność społeczną młodych ludzi. 

5. Władze Platformy Obywatelskiej podejmując samodzielnie działalność na 

rzecz młodego pokolenia i w sprawach jego dotyczących uwzględniać będą 

opinie odpowiednich struktur SMD. 

6. Zasady udziału członków Stowarzyszenia w sztabach wyborczych Platformy 

przed wyborami ustalać będą odpowiednie władze Platformy i 

Stowarzyszenia. 

7. Władze Stowarzyszenia mogą zgłaszać swoich kandydatów na listy 

wyborcze Platformy w wyborach wszystkich szczebli. Kandydaci 



Stowarzyszenia będą traktowani na równi z innymi kandydatami 

zgłoszonymi na listy wyborcze Platformy. 

8. Stowarzyszenie nie będzie wystawiało swoich kandydatów na innych listach 

wyborczych niż Platformy, ani prowadziło kampanii dla innych komitetów 

wyborczych niż Platforma, chyba że odpowiednie władze Platformy i 

Stowarzyszenia wspólnie postanowią inaczej. 

9. Platforma w miarę posiadanych możliwości będzie udostępniać lokale i inne 

środki dla działalności Stowarzyszenia. 

10. Przewodniczący SMD będzie zapraszany na posiedzenia Prezydium Klubu 

Parlamentarnego PO jako obserwator. 

11. W przypadku zarządów regionów i powiatów oraz kół lokalnych PO 

przepis pkt.10 stosuje się odpowiednio. 

12. Prezydium Klubu Parlamentarnego rekomenduje strukturom regionalnym 

i powiatowym PO wybór do rad regionalnych i powiatowych PO 

przewodniczących odpowiednich struktur SMD. 

13. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie będą dokonywane na drodze 

uzgodnień przez odpowiednie władze Platformy i Stowarzyszenia. 
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