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Regulamin  

KAPITUŁY STOWARZYSZENIA  

działającej przy  

Stowarzyszeniu Nowosądecka Wspólnota  

 w Nowym Sączu. 
 

 

I. CELE I ZADANIA                                               

 

§ 1.    
 

1. Kapituła działająca przy Stowarzyszeniu Nowosądecka Wspólnota w Nowym 

Sączu, zwana dalej „Kapitułą Stowarzyszenia SNW” czuwa nad prawidłowym 

przebiegiem Konkursu „CZŁOWIEK WIELKIEGO SERCA” organizowanego 

przez Stowarzyszenie SNW. 

2. Zadaniem Kapituły jest wyłonienie laureata i przyznanie  tytułu. 

3. Kapituła może uczestniczyć w innych przedsięwzięciach organizowanych 

przez Stowarzyszenie SNW. 

 

 

                                        II. ORGANIZACJA KAPITUŁY 

                                                                             

                                                                  § 2. 
 

1. Kapitułę Stowarzyszenia SNW powołuje Prezes Stowarzyszenia Nowosądecka  

  Wspólnota, a jej skład zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia SNW. 

2. Kapitułę tworzą: Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz oraz Członkowie.  

  Wskazane jest aby liczba Członków Kapituły była nieparzysta. 

3. Kapituła spośród swoich Członków wybiera Przewodniczącego, Zastępcę  

      i Sekretarza.  

4. Za organizację oraz pracę Kapituły odpowiada Przewodniczący. 

5. Skład Kapituły jest jawny.  

6. Członek Kapituły może złożyć rezygnację z funkcji na ręce Przewodniczącego  

  Kapituły. 

7. Członek Kapituły może zostać odwołany na wniosek Przewodniczącego  

  Kapituły z powodu zaniedbywania swoich obowiązków. Ostateczną decyzję  

      w tej sprawie podejmuje Prezes Stowarzyszenia SNW, który decyduje również  

      o uzupełnieniu składu Kapituły. 

8. Członek Kapituły zobowiązany jest do uczestniczenia w posiedzeniach    

  Kapituły. Nie dopuszcza się uczestnictwa innych osób spoza Kapituły na tzw.  

  zastępstwo.  
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9. Posiedzenie Kapituły jest prawomocne przy obecności przynajmniej połowy 

jej Członków.  

10. Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje nieodpłatnie (społecznie). 

 

 

III. POSIEDZENIA KAPITUŁY  

                                                                                 

                                                                 § 3. 

 

1. Posiedzenia Kapituły odbywają się w zależności od potrzeb zgodnie,  

      z przyjętym harmonogramem. 

2. Pierwsze posiedzenie Kapituły zwołuje Prezes Stowarzyszenia SNW.  

3. Kolejne spotkania Kapituły zwołuje Przewodniczący Kapituły w zależności od  

  potrzeb oraz zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

4. Informację o terminie, czasie, miejscu wraz z dokumentami dotyczącymi  

  spotkania doręcza się w formie pisemnej lub elektronicznej do wszystkich  

  członków Kapituły w terminie  7 dni przed planowanym spotkaniem. 

 

 

     IV. PODEJMOWANIE DECYZJI 

                                                                              

                                                                  § 4. 

 

 

1. Kapituła Stowarzyszenia podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Kapituły. 

2. W przypadku braku rozstrzygnięcia, w wyniku głosowania, o którym mowa  

      w ust. 1, głos Przewodniczącego jest decydujący i ostateczny. 

3. Decyzje Kapituły dotyczące ustalenia prawidłowości zgłoszeń i listy laureatów  

  są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

4. Przewodniczący Kapituły, Sekretarz i pozostali Członkowie obecni na  

  spotkaniach zobowiązani są do zachowania tajemnicy z przebiegu posiedzeń. 

5. Kapituła po zakończeniu Konkursu ogłasza jego wyniki na uroczystej gali. 

6. Z każdego posiedzenia Kapituły sporządzany jest protokół.  

7. Protokół z posiedzenia na którym zostali wyłonieni laureaci powinien zawierać  

  uzasadnienie ich wyboru.  

8. Członek Kapituły nie może podejmować decyzji o przyznaniu tytułu dla osoby  

  nominowanej w Konkursie, jeżeli pozostaje z nią w relacjach, które mogłyby  

  by mieć wpływ na zachowanie bezstronności.  

9. Kapituła nie rozpatruje wniosków nadesłanych do Konkursu po terminie. 

10. Kapituła nie rozpatruje wniosków, które nie spełniają wymogów formalnych  

  Konkursu.  

11. Osoby wchodzące w skład Kapituły uczestniczą w uroczystości nadania tytułu.  
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V. PROTOKÓŁ 

                                                                            

                                                                  § 5.  

 

 

1. Sekretarz Kapituły sporządza protokół z powiedzeń Kapituły. 

2. Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz. W przypadku nieobecności  

  Przewodniczącego podpisuje Zastępca i Sekretarz.  

3. Protokół przyjmuje się na kolejnym spotkaniu Kapituły Stowarzyszenia SNW. 

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 6. 

 

 

1. Regulamin Kapituły Stowarzyszenia SNW jest zatwierdzany przez Zarząd  

  Stowarzyszenia SNW na wniosek Prezesa.  

2. Harmonogram prac Kapituły zostaje ustalony i zatwierdzony przez jej  

  Członków na pierwszym posiedzeniu Kapituły.  

3. Regulamin wchodzi w życie w terminie zatwierdzonym przez Zarząd  

  Stowarzyszenia SNW. 

 

 

 


