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Regulamin Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes 

Oddział w Sosnowcu 

 

 

Rozdział I 

Nazwa, teren działalności, charakter prawny Stowarzyszenia Badań nad Źródłami  

i Funkcjami Prawa Fontes Oddział w Sosnowcu 

 

§1 

Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes Oddział w Sosnowcu, zwane 

dalej Oddziałem Stowarzyszenia w Sosnowcu, jest terenową jednostką organizacyjną 

Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes, zwanego dalej 

Stowarzyszeniem, wpisanego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Rzeszów pod numerem KRS: 

0000436773. 

 

§2 

1. Oddział Stowarzyszenia w Sosnowcu realizuje cele określone w Statucie Stowarzyszenia 

na terenie swojego działania. 

2. Terenem działania Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu jest fragment terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej obejmujący obszar województwa śląskiego, w którym nie 

działa inna terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia. 

3. Za zgodą Prezesa Stowarzyszenia dopuszcza się realizowanie celów, o których mowa 

w pkt 1 poza terenem działania o którym mowa w pkt 2. 

4. Siedzibą Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu jest miasto Sosnowiec. 

 

§3 

1. Oddział Stowarzyszenia w Sosnowcu nie posiada osobowości prawnej.  

2. Oddział Stowarzyszenia w Sosnowcu jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym 

zrzeszeniem o celach niezarobkowych w rozumieniu przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa polskiego.  
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3. Oddział Stowarzyszenia w Sosnowcu opiera swoją działalność na pracy społecznej 

członków, w szczególności dotyczącej organizowania i prowadzenia badań naukowych. 

 

 

Rozdział II 

Władze Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu 

 

§4 

1. Władzami Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu są: 

a. Zarząd Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu,  

b. Komisja Rewizyjna Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu. 

2. Organy Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu są powoływane na mocy uchwały 

Zarządu Stowarzyszenia, podjętej w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. 

Komisji skrutacyjnej nie powołuje się. 

3. Kadencja organów Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu wynosi 3 lata. 

4. Jeżeli na dane stanowisko w organach Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu zgłoszono 

tylko jedną kandydaturę, wybór może być dokonany przez aklamację. 

5. Członek Zarządu Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu może kandydować do Zarządu 

Stowarzyszenia. 

6. Członek organu Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu może być odwołany przed 

upływem kadencji, na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

podjętej na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 

 

 

Rozdział III 

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu 

 

§5 

1. Zarząd Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu składa się z 3 członków: Prezesa 

Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu, Wiceprezesa Oddziału Stowarzyszenia w 

Sosnowcu i Sekretarza Zarządu Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu.  

2. Posiedzenia Zarządu Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu odbywają się w miarę 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku w terminie poprzedzającym 

posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.  

3. Do kompetencji Zarządu Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu należy w szczególności:  

a. wnioskowanie do Zarządu o przygotowanie projektu uchwały Walnego Zebrania 

Członków,  

b. gospodarowanie mieniem i finansami Stowarzyszenia w zakresie ustalonym 

uchwałą Zarządu, przy czym środki finansowe oddane do dyspozycji Oddziału na 

dany rok kalendarzowy wynoszą przynajmniej 75% wartości składek 

członkowskich wpłaconych przez członków Oddziału w roku poprzednim,  
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c. nie rzadziej niż cztery razy w roku zwoływanie zebrań członków Oddziału 

połączonych z seminarium naukowym poświęconym celom i metodom 

badawczym Stowarzyszenia,  

d. podejmowanie uchwał w zakresie spraw osobowych członków Oddziału, w tym 

o przyjęciu do Oddziału i stwierdzeniu ustania członkostwa w Oddziale,  

e. wnioskowanie o nadanie albo pozbawianie godności członka honorowego.  

4. Uchwały Zarządu Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu zapadają na posiedzeniu 

zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa 

Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu. 

 

§6 

Prezes Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu zwołuje posiedzenia Zarządu Oddziału 

Stowarzyszenia w Sosnowcu i kieruje jego pracami.  

 

§7 

Wiceprezes Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu działa w zakresie spraw wyznaczonych 

przez Prezesa Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu. W szczególności Prezes Oddziału 

Stowarzyszenia w Sosnowcu może powierzyć Wiceprezesowi Oddziału Stowarzyszenia 

w Sosnowcu koordynację prac przy organizacji poszczególnych zebrań członków Oddziału 

Stowarzyszenia w Sosnowcu.  

 

§8 

1. Sekretarz Zarządu Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu prowadzi dokumentację 

posiedzeń Zarządu Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu oraz korespondencję w sferze 

wewnętrznej i zewnętrznej Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu.  

2. Członek Zarządu Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu może otrzymywać 

wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Roczne 

wynagrodzenie członka Zarządu Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu nie może być 

wyższe niż 20% wartości składek członkowskich wpłaconych przez członków Oddziału 

w roku poprzednim. Pozostałe zasady ustalania wynagrodzenia członka Zarządu 

Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu ustala Zarząd Stowarzyszenia. 

 

 

Rozdział IV 

Komisja Rewizyjna Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu 

 

§9 

1. Komisja Rewizyjna Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu, składa się z 3 członków: 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu, Zastępcy 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu 

i Sekretarza Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu.  
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2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu odbywają się 

w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku w terminie poprzedzającym 

posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu należy: 

a. kontrolowanie stanu gospodarowania mieniem i finansami przez Oddział 

Stowarzyszenia w Sosnowcu,  

b. dokonywanie oceny seminariów i innych przedsięwzięć naukowych 

organizowanych przez Oddział Stowarzyszenia w Sosnowcu z punktu widzenia 

zgodności ich problematyki z celami i metodami badawczymi Stowarzyszenia, 

c. przedkładanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia sprawozdań ze swojej 

działalności, w tym z wyników kontroli i ocen o których mowa w pkt a i b.  

4. Uprawnienia w sprawach dotyczących gospodarowania mieniem i finansami Komisja 

Rewizyjna Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu wykonuje na podstawie planu kontroli 

przyjętego uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

5. Uprawnienia o których mowa w ust. 4 obejmują prawo wglądu do wszystkich 

dokumentów wytwarzanych i przyjmowanych przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia 

w Sosnowcu, a także prawo żądania wyjaśnień od członków zwyczajnych Oddziału 

Stowarzyszenia w Sosnowcu.  

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu zapadają na 

posiedzeniu zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu. 

 

§10 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu kieruje jej 

pracami i może brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu 

z głosem doradczym.  

 

§11 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu działa 

w zakresie spraw wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału 

Stowarzyszenia w Sosnowcu. W szczególności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału 

Stowarzyszenia w Sosnowcu może powierzyć Zastępcy Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu dokonanie oceny poszczególnych 

seminariów i innych przedsięwzięć naukowych organizowanych przez Oddział 

Stowarzyszenia w Sosnowcu.  

 

§12 

Sekretarz Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu prowadzi dokumentację 

posiedzeń Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu.  
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§13 

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu nie mogą być 

członkami Zarządu Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu ani obejmować innych stanowisk 

we władzach Stowarzyszenia.  

 

 

Rozdział V 

Członkostwo w Oddziale Stowarzyszenia w Sosnowcu 

 

§14 

1. Członek Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu może być: 

a. członkiem zwyczajnym,  

b. członkiem wspierającym 

2. Członków Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu przyjmuje w drodze uchwały Zarząd 

Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu, na podstawie pisemnej deklaracji członkostwa 

i stwierdzenia niezalegania z opłaceniem składki członkowskiej, uiszczanej zgodnie 

z §15 ust. 2 pkt f. 

3. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych i pełnię praw publicznych, akceptująca cele działalności 

Stowarzyszenia.  

4. Członek zwyczajny Stowarzyszenia może być członkiem tylko jednego Oddziału. 

5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która 

zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową, organizacyjną lub 

wsparcie naukowe. Członek wspierający będący osobą prawną działa we władzach 

Stowarzyszenia przez właściwy organ lub przez pisemnie umocowanego 

przedstawiciela.  

 

§15 

1. Członek zwyczajny ma prawo:  

a. wybierać i być wybieranym do wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia 

w Sosnowcu i Stowarzyszenia,  

b. uczestniczyć we wszelkich przedsięwzięciach naukowych i popularnonaukowych 

organizowanych przez Oddział Stowarzyszenia w Sosnowcu oraz Stowarzyszenie,  

c. zgłaszać i prowadzić projekty badawcze, po uprzednim uzgodnieniu tematu 

projektu badawczego z władzami Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu, 

d. otrzymywać pomoc naukową ze strony innych członków Stowarzyszenia przy 

realizacji projektów badawczych uzgodnionych z władzami Oddziału 

Stowarzyszenia w Sosnowcu, 

e. posługiwać się odznakami i symbolami Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu 

oraz Stowarzyszenia przy realizacji celów działalności Oddziału Stowarzyszenia 

w Sosnowcu i Stowarzyszenia, 
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f.        przedkładać projekty uchwał władz Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu, 

których jest członkiem. 

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:  

a. przestrzegania postanowień statutu i innych uchwał władz Stowarzyszenia,  

b. przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu i innych uchwał władz 

Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu,  

c. aktywnego uczestniczenia w realizacji celów działalności Oddziału 

Stowarzyszenia w Sosnowcu i Stowarzyszenia, 

d. popularyzowania celów, metod i rezultatów badawczych Oddziału Stowarzyszenia 

w Sosnowcu i Stowarzyszenia, 

e. świadczenia pomocy naukowej na rzecz innych członków Oddziału 

Stowarzyszenia w Sosnowcu i Stowarzyszenia pracujących przy projektach 

badawczych uzgodnionych z władzami Stowarzyszenia, w szczególności poprzez 

udzielanie wskazówek i porad, ułatwianie nawiązania kontaktu ze specjalistami, 

konsultowanie i ocenianie inicjatyw badawczych, 

f.        opłacania do dnia 30 czerwca każdego roku składki członkowskiej o której mowa 

w statucie Stowarzyszenia. 

 

§16 

Do członków wspierających przepisy §15 ust. 1 pkt b-f oraz ust. 2 pkt a, c i d stosuje się 

odpowiednio. 

 

§17 

1. Każdy członek Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu może z niego wystąpić. 

Oświadczenie o wystąpieniu z Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu przyjmuje Zarząd 

Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu.  

2. Zarząd Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu stwierdza ustanie członkostwa w tym 

Oddziale na skutek:  

a. złożenia oświadczenia o wystąpieniu z Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu, 

b. utraty członkostwa w Stowarzyszeniu albo zawieszenia w prawach członka 

Stowarzyszenia, 

c. braku uczestnictwa członka z jego winy w zebraniach członków Oddziału 

Stowarzyszenia w Sosnowcu przez okres jednego roku, 

d. rażącego naruszenia postanowień statutu Stowarzyszenia, niniejszego Regulaminu 

Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu lub uchwał organów Oddziału 

Stowarzyszenia w Sosnowcu.  

3. Od uchwały Zarządu Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu w sprawie stwierdzenia 

ustania członkostwa w Oddziale Stowarzyszenia w Sosnowcu przysługuje odwołanie do 

Zarządu Stowarzyszenia, w terminie 14 dni od doręczenia odpisu uchwały Zarządu 

Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu 

Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu. 
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4. Zarząd Stowarzyszenia rozpoznaje odwołanie na najbliższym posiedzeniu albo w trybie 

obiegu korespondencji. Uchwała Zarządu w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa 

w Oddziale Stowarzyszenia w Sosnowcu jest ostateczna. 

 

 

Rozdział VI 

Rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu 

 

§18 

1. Rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu następuje na mocy uchwały 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia może rozwiązać Oddział Stowarzyszenia w Sosnowcu jeżeli:  

a. liczba członków zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu jest mniejsza 

niż 15,  

b. Oddział Stowarzyszenia w Sosnowcu nie realizuje zadań statutowych,  

c. organ Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu dopuścił się rażącego naruszenia 

postanowień statutu Stowarzyszenia,  

d. większość członków Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu wystąpiła 

z wnioskiem o jego rozwiązanie.  

2. Wniosek o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu przyjmuje Prezes 

Stowarzyszenia, który przedstawia go na najbliższym Walnym Zebraniu Członków 

Stowarzyszenia. 

 

 

Rozdział VII 

Przepisy końcowe 

 

§19 

1. Oddział Stowarzyszenia w Sosnowcu prowadzi działalność na podstawie statutu 

Stowarzyszenia, a jego szczegółową organizację i sposób działania określa niniejszy 

regulamin.  

2. W sytuacji wystąpienia istotnych okoliczności wymagających zmiany postanowień 

niniejszego regulaminu Zarząd Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu może dokonać 

zmian po uzyskaniu uprzedniej zgody Zarządu Stowarzyszenia. 

3. Zarząd Stowarzyszenia w każdym czasie może uchylić regulamin Oddziału 

Stowarzyszenia w Sosnowcu w całości lub w części, jeżeli jego postanowienia są 

niezgodne ze statutem Stowarzyszenia. 

4. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio do zmian w regulaminie Oddziału 

Stowarzyszenia w Sosnowcu. 

5. Adresem do korespondencji dla Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu jest Wyższa 

Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu (41-200), ul. Kilińskiego 43. 


