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STATUT STOWARZYSZENIA POLISH LANGUAGE COMMUNICATION CENTRE IN LONDON 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: POLISH LANGUAGE COMMUNICATION CENTRE IN LONDON w dalszych 

postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem lub PLCCiL.  

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych. 

3. Stowarzyszenie nie posiada swojej siedziby.  

4. Terenem działania jest Wielka Brytania. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać 

na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

5. Działalność Stowarzyszenia polega przede wszystkim na pracy społecznej.  

6. Zwyczajne walne zebranie zwołuje zarząd raz w roku. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 

1. Stowarzyszenie Polish Language Communication Centre in London powołane zostało w celu 

promowania nauki języka polskiego i innych przedmiotów w języku ojczystym oraz wychowania dzieci 

i młodzieży w tradycji i kulturze polskiej, a także wsparcia nauczycieli i ośrodków dydaktycznych 

współpracujących z wielojęzycznymi uczniami. PLCCiL skupia wokół siebie nauczycieli i inne osoby 

związane z szeroko rozumianą edukacją, którzy czują potrzebę rozwoju polskiego szkolnictwa poza 

granicami Polski. Chcemy szkolić, pomagać i doradzać pedagogom oraz rodzicom dzieci 

wielojęzycznych. 

2. Główne cele działalności PLCCiL to: 

• Dzielenie się doświadczeniem i umiejętnościami z innymi nauczycielami. 

• Organizacja spotkań, szkoleń, warsztatów służących podnoszeniu jakości pracy nauczycieli i sobotnich 

szkół. 

• Wszechstronna współpraca z państwowymi i niezależnymi instytucjami oraz organizacjami na rzecz 

edukacji. 

• Propagowanie idei wielojęzyczności. 

• Nauczanie języka i kultury polskiej jako drugich/obcych. 

• Promocja Polski i Polaków w świecie. 

3. PLCCiL realizuje swoje cele poprzez: 

• organizowanie szkoleń, 

• publikacje materiałów dydaktycznych, 

• publikacje artykułów na temat Polski i Polaków, 

• pozostanie w łączności z rodzicami dzieci wielojęzycznych i nauczycielami poprzez media 

społecznościowe, 
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• wsparcie merytoryczne placówek pracującymi z wielojęzycznymi studentami. 

  

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE PLCCiL – PRAWA I OBOWIĄZKI 

1. Członkowie PLCCiL dzielą się na: 

• zwyczajnych, 

• wspierających, 

• honorowych. 

2. Członkiem naszego Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, która spełnia poniższe 

wymagania: 

• Zna cele Stowarzyszenia i dobrowolnie chce uczestniczyć w działalności PLCCiL. 

• Wypełni Formularz Rejestracji Członka Stowarzyszenia i otrzyma akceptację Zarządu PLCCiL. 

• Dokona opłaty za członkostwo w PLCCiL za 12 miesięcy. Po tym okresie członkostwo może być 

odnowione na tych samych warunkach. 

3. Członkiem wspierającym PLCCiL może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, 

rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów PLCCiL oraz otrzyma akceptację Zarządu PLCCiL. 

4. Członkiem honorowym PLCCiL może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność 

i rozwój Stowarzyszenia, a także osoba fizyczna aktywnie promująca swoim wizerunkiem i działalnością 

PLCCiL. 

5. Członkowie honorowi są przyjmowani na wniosek zarządu PLCCiL po większościowym przegłosowaniu 

kandydatury. 

6. Członkowie zwyczajni PLCCiL mają prawo do: 

• wpisu na listę członków Stowarzyszenia z podaniem imienia i nazwiska osoby, a tym samym do 

publikacji tych danych na stronie internetowej PLCCiL. 

• korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, a tym samym do dostępu do 

materiałów zamieszczanych na naszej stronie. 

• pierwszeństwa uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez PLCCiL, a także 20% 

zniżki. Członek może brać udział w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

• udziału w zebraniach Stowarzyszenia. 

• prezentowania własnego dorobku zawodowego pod patronatem PLCCiL. 

• współpracy na zasadach wolontariatu, wynikającej z założeń statutowych Stowarzyszenia. 

• wnoszenia propozycji zmian oraz pozytywnych sugestii do działalności PLCCiL. 

• referencji n/t współpracy i angażowania się w działalność PLCCiL, w przypadku aktywnego 

uczestnictwa w życiu stowarzyszenia. 

• użycia logo Stowarzyszenia w swoim Curriculum Vitae w czasie obowiązywania członkostwa.  

7. Członkowie zwyczajni PLCCiL mają obowiązek: 

• brania udziału w działalności PLCCiL i realizacji jego celów, 

• przestrzegania statutu i uchwał Zarządu PLCCiL, 

• opłacania składek. 
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8. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają ani biernego, ani czynnego prawa wyborczego, mogą 

jednak brać udział z głosem doradczym w obradach zarządu PLCCiL. Poza tym posiadają takie same 

prawa jak członkowie zwyczajni. 

9. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania 

statutu oraz uchwał zarządu. 

10. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

11. Utrata członkostwa następuje na skutek: 

a. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, 

b. Wykluczenia przez Zarząd: 

• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał Zarządu, 

• z powodu notorycznego braku udziału w pracach Stowarzyszenia, 

• z powodu nieopłacenia składki członkowskiej, 

• na pisemny wniosek, co najmniej dwóch członków stowarzyszenia, po jego przegłosowaniu przez 

Zarząd PLCCiL,  

• z powodu wszelakiej działalności na szkodę PLCCiL. 

c. Śmierci członka. 

12. Od decyzji w sprawie przyjęcia w poczet członków PLCCiL lub pozbawienia członkostwa 

zainteresowanemu przysługuje odwołanie. Decyzja Zarządu po odwołaniu jest ostateczna.  

 

ROZDZIAŁ IV 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA 

 

1. W skład Zarządu wchodzą założyciele PLCCiL oraz członkowie PLCCiL po uprzednim zgłoszeniu 

kandydatury i akceptacji wydanej przez obecny Zarząd większością głosów. 

2. Niezmienne grono założycielskie składa się z: Maksi Kozińskiej, Janusza Kulczyckiego, Grażyny Salamon, 

Moniki Ozgovercin, Barbary Szczotki oraz Grażyny Mączkowskiej. 

3. Kadencja założycieli PLCCiL jest ciągła i nie ulega głosowaniu, podlega jednak wszystkim punktom z 

rozdziału III mówiącego o prawach, obowiązkach oraz utracie członkostwa.  

4. W przypadku całkowicie nowego członka Stowarzyszenia zainteresowanego udziałem w życiu Zarządu, 

kadencja ww. członka Zarządu poprzedza 6 miesięczny okres próbny.  

5. Kadencja członków spoza grona założycielskiego w Zarządzie podlega głosowaniu, a ich kadencja trwa 

rok.  

6. W przypadku tej samej liczby głosów w wyniku głosowania decydujący głos należy do Prezesa 

Stowarzyszenia. 

7. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,  

b) uchwalenie zmian statutu, 

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, 

d) uchwalenie budżetu, 

e) uchwalenie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz 

Stowarzyszenia, 
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f) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, 

g) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia, 

h) rozpatrywanie odwołań, 

i) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

j) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady. 

k) realizacja celów Stowarzyszenia, 
l) sporządzanie planów pracy i budżetu, 
m) kontrola majątku Stowarzyszenia, 
n) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. 
 

 

ROZDZIAŁ V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkie nieuwzględnione w statucie kwestie ustala i przegłosowuje większością głosów Zarząd 

PLCCiL w czasie trwania działalności PLCCiL. 

2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na wniosek jednego z członków Zarządu po przegłosowaniu 

większością głosów przy obecności ¾ członków Zarządu. 
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