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PROGRAM DZIAŁANIA 

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 realizuje cele określone w Statucie 

Stowarzyszenia na terenie swojego działania. 

 

§2 

1. Celami działalności Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu jest organizowanie 

i prowadzenie badań naukowych nad źródłami pochodzenia prawa i jego funkcjami,  

w szczególności poprzez:  

a. egzegezę formalnych i nieformalnych reguł ładu aksjonormatywnego,  

b. poznanie przyczyn wprowadzania do obiegu społecznego poszczególnych norm 

prawnych oraz ich następstw społecznych i gospodarczych,  

c. ustalenie treści reguł działania, jakimi posługuje się człowiek we wszystkich 

aspektach swojej egzystencji i wzajemnych powiązań pomiędzy regułami 

o których wiedza agregowana jest w ramach różnych zbiorów informacji,  

d. uporządkowanie i modernizację wiedzy na temat celów działania człowieka – 

istoty społecznej i sposobów realizacji tych celów, w szczególności na temat 

przesłanek i sposobów wywierania presji na proces tworzenia aktów prawnych 

przez osoby indywidualne i podmioty zbiorowe,  

e. ustalenie zależności między instytucjami lub regułami formalnymi 

i nieformalnymi, o których wiedza agregowana jest w ramach różnych zbiorów 

informacji, w tym poprzez rozpoznanie podstawowych kategorii reguł, celów 

działania, korzyści, obciążeń i podmiotów mających wpływ na  wprowadzanie do 

systemu społeczno-gospodarczego nowych norm prawnych. 
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2. Cele określone w ust. 1 realizowane są w szczególności poprzez: 

a. interdyscyplinarne podejście do badań ładu aksjonormatywnego, w tym łączenie 

osiągnięć różnych dziedzin nauk społecznych, jak prawo, socjologia, ekonomia, 

psychologia, historia, politologia, antropologia,  

b. wypracowanie założeń teoretycznych i metod badawczych dotyczących systemu 

reguł działania obowiązujących we współczesnym społeczeństwie 

demokratycznym, 

c. przygotowanie i prowadzenie projektów badawczych,  

d. tworzenie warunków do naukowej wymiany intelektualnej, w tym poprzez 

organizowanie odczytów, seminariów i konferencji,  

e. szerokie rozpowszechnienie wyników badań, w tym poprzez publikacje naukowe  

i popularnonaukowe, wystąpienia w mediach, raporty z badań udostępniane 

organom państwowym i organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność 

związaną z tworzeniem norm prawnych, 

f.        współpracę naukową z osobami fizycznymi i podmiotami zbiorowymi których 

przedmiot działalności dotyczy celów działalności Stowarzyszenia. 

 

§3 

Poza celami wymienionymi w §2 celem Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu jest: 

a) inspirowanie i inicjowanie zadań naukowych, organizacyjnych 

i popularyzacyjnych związanych z propagowaniem metody badawczej 

Stowarzyszenia,  

b) nie rzadziej niż cztery razy w roku zwoływanie zebrań członków Oddziału 

Stowarzyszenia w Sosnowcu połączonych z seminarium naukowym 

poświęconym celom i metodom badawczym Stowarzyszenia,  

c) inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do zachęcania do udziału  

w ogólnopolskim konkursie dla młodych naukowców Wykładnia prawa jako 

pochodna rozumienia celu i sposobu działania, organizowanym przez 

Stowarzyszenie, którego założeniem jest stworzenie analizy społeczno-

gospodarczej dotyczącej przyczyn uchwalania aktów prawa powszechnie 

obowiązującego, funkcjonalnych powiązań regulacji zawartych w wybranym 

akcie prawnym z innymi normami prawa, jak również realnej lub proponowanej 

oceny efektywności badanych rozwiązań. 


