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WYTYCZNE DLA KLUBÓW 

SEIU 
 

I. CELE USTANOWIENIA 
 

Kluby okazały się ważnym środkiem wsparcia, doradztwa, wymiany informacji i rozwoju 

przywództwa. Mogą stanowić głos dla różnych elektoratów w środowisku wzajemnego szacunku i poczucia 

wspólnoty. Ułatwiają wymianę doświadczeń, spraw i działań różnych struktur z członkami SEIU, 

zwiększając ogólne zaangażowanie członków. Kluby mogą być skutecznym sposobem uczenia się i 

budowania umiejętności przywódczych. Ponadto, mogą stanowić źródło informacji dla SEIU pod względem 

oceny wysiłków Związku Międzynarodowego z perspektywy poszczególnych struktur członkowskich. 
 

Zatem cele działalności klubów w ramach Związku Międzynarodowego obejmują obecnie 

między innymi: 
 

A. Rozwój różnorodności wśród członków w SEIU jako źródła siły 

poprzez zasady zrzeszania, tolerancji dla różnorodności, 

upodmiotowienia i samostanowienia; 
 

B. Opracowywanie, wspieranie i nadzorowanie kwestii wskazanych przez 

wyborców oraz współpraca ze Związkiem Międzynarodowym poprzez edukację; 
 

C. Rola źródła pomocy dla Związku Międzynarodowego w zakresie 

organizacji, działań politycznych i zaangażowania społecznego; 
 

D. Promowanie i wspieranie rozwoju i szkolenia przywódców na wszystkich 

poziomach reprezentacji Związku. 
 

II. DEFINICJA KLUBÓW 
 

Następujące kluby są oficjalnie uznawane przez Związek Międzynarodowy w celu 

uczestniczenia w jego działaniach i mają prawo korzystać z zasobów Związku Międzynarodowego: 

Klub Afroamerykanów (AFRAM), Klub Wysp Azji i Pacyfiku, Klub Rdzennych Amerykanów, 

Międzynarodowy Klub Latynosów, Klub Lawendowy, Klub Osób z Niepełnosprawnościami, Klub 

Emerytów i Klub Kobiet. 
 

Dodatkowe kluby mogą zostać oficjalnie uznane przez Związek Międzynarodowy w drodze 

głosowania na Zjeździe Związku Międzynarodowego. 

 

Kluby mogą istnieć na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Jednak formowanie 

klubów powinno rozpoczynać się na poziomie lokalnym, a następnie prowadzić do rozwoju 

regionalnego i krajowego. Kilka związków lokalnych może głosować za utworzeniem klubu 

regionalnego w określonym regionie geograficznym, pod warunkiem zatwierdzenia przez Zarząd 

Międzynarodowy. 

 

Powstawanie Klubów Krajowych 

 

Klub może zostać uznany za „krajowy” po udokumentowaniu spójnych i wykazanych ścieżek 

rozwoju lokalnego i regionalnego oraz po spełnieniu co najmniej jednego z następujących kryteriów: 
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A. Co najmniej trzy z czterech klubów regionalnych głosują za utworzeniem klubu krajowego. 
 

B. Zaakceptowanie Zarządu Międzynarodowego. 
 

III. WSPIERANIE DIALOGU 
 

A. Statut i/lub dokument zasadniczy klubu nie będzie sprzeczny ze Statutem i 

Regulaminem Związku Międzynarodowego. 
 

B. Każdy klub krajowy może kierować wszelkie zalecenia i uchwały odnoszące 

się do polityki SEIU do odpowiedniej komisji wyznaczonej przez 

Przewodniczącego Związku Międzynarodowego. 
 

C. Kluby nie mogą ingerować w sprawy Związków Lokalnych, publicznie wypowiadać 

się w sprawach związanych ze związkami lokalnymi ani popierać kandydatów do 

władz Związków Lokalnych lub władz Związku Międzynarodowego. 
 

D. Każdy klub ma obowiązek pozostać wrażliwym na kwestie innych klubów i 

promować ideę sprawiedliwości społecznej. 
 

IV. OBOWIĄZUJĄCE ZASADY 
 

A. Każdy Klub określi zasady podejmowania decyzji/głosowania, opierając się na regule 

jednego głosu na jeden związek lokalny lub jednego głosu na osobę. 

Decyzje/głosowania są podejmowane w celu promowania rozwoju i spójności na 

szczeblu Związku Lokalnego i Klubu. 
 

B. Kluby ustalą procedurę wyborczą w celu wybrania swoich władz. Według uznania 

klubów mogą one powołać Komisję Wykonawczą. Komisja Wykonawcza klubu 

krajowego lub regionalnego ma prawo reprezentować jego konkretny klub przed 

kierownictwem Związku Międzynarodowego i we wszystkich innych sprawach. 
 

C. Wszyscy niezalegający członkowie Związków Lokalnych kwalifikują się do 

członkostwa w klubie. 
 

D. W przypadku klubu krajowego, kluby wyznaczą główną osobę kontaktową do celów 

relacji międzynarodowych. 
 

Lokalne i regionalne kluby są współodpowiedzialne za przedstawianie Związkowi 

Międzynarodowemu uzgodnionych opinii w kontrowersyjnych sprawach. 
 

V. PROCEDURY SPRAWOZDAWCZE 
 

A. Każdy klub dostarczy i przedłoży kopię swojego Statutu i Regulaminu władzom 

Związku Międzynarodowego i przewodniczącemu (przewodniczącym) odpowiedniej 

komisji wyznaczonej przez Przewodniczącego Związku Międzynarodowego. Po każdej 

zmianie Statutu i Regulaminu każdy klub ponownie przedłoży Związkowi 

Międzynarodowemu kopie tych dokumentów. 
 

B. Każdy klub dostarcza raport z działalności dwa razy w roku do odpowiedniej komisji 

wyznaczonej przez Przewodniczącego Związku Międzynarodowego. 
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VI. FINANSOWANIE 

 

A. Każdy klub będzie mógł wystąpić o roczną subwencję Związku Międzynarodowego na 

wsparcie programu operacyjnego. Kluby ze strukturą krajową mogą otrzymać roczną 

subwencję w wysokości 25 000 USD. Wszelkie wnioski klubu o finansowanie należy 

składać na piśmie do Związku Międzynarodowego przed końcem każdego roku 

kalendarzowego. 

 

B. Tam, gdzie istnieje krajowy klub, klub regionalny przedkłada roczny budżet i plan 

pracy zgodny z celami i misją Związku Międzynarodowego, aby otrzymać wsparcie 

finansowe. Kluby regionalne i/lub lokalne, w ramach określonej struktury krajowej 

klubu, powinny składać wnioski o finansowanie do kierownictwa klubu krajowego, 

zawierające budżet i plan pracy zgodny z celami i misją Związku Międzynarodowego. 

 

C. Jeżeli nie istnieje klub krajowy, kluby regionalne mogą otrzymać od Związku 

Międzynarodowego 5000 USD na wsparcie programu operacyjnego. Koła regionalne 

mogą składać wnioski o dodatkowe finansowanie programowe i/lub operacyjne do 

Związku Międzynarodowego, pod warunkiem, że każdy klub wnioskujący o takie 

fundusze przedstawi, w jaki sposób zostały wykorzystane początkowe fundusze w 

oparciu o ich cele i plan zadań/projekt oraz w jakim stopniu zadania zostały 

zrealizowane. Taki plan musi być zgodny z celami i misją Związku 

Międzynarodowego. Wniosek o dodatkowe finansowanie musi również określać i 

uzasadniać sposób wykorzystania tych dodatkowych funduszy. Roczna łączna kwota 

finansowania przyznana poszczególnym klubom regionalnym/lokalnym nie będzie 

przekraczać rocznego przydziału przyznanego każdemu z klubów SEIU. 

 

D. Kluby krajowe składają kwartalne sprawozdania finansowe dotyczące alokacji i 

wykorzystania środków otrzymanych od Związku Międzynarodowego. 

 

E. Podkomisje odpowiednich komisji wyznaczonych przez Przewodniczącego 

Związku Międzynarodowego nadzorują zatwierdzanie i dystrybucję 

wnioskowanych funduszy. 

 

F. Aby otrzymać dalsze finansowanie, klub (krajowy, regionalny lub lokalny) składa 

roczne sprawozdanie wykazując, w jaki sposób zostały wykorzystane fundusze do 

osiągnięcia celów ich zadań, planu/projektu itp. oraz w jakim stopniu zadania zostały 

zrealizowane. 

 

G. Kluby krajowe mogą składać wnioski o dodatkowe fundusze na wsparcie ich rocznych 

zjazdów, pod warunkiem, że przedstawią (z wyprzedzeniem) propozycję 

wykorzystania tych dodatkowych środków. 


