
Regulamin członkostwa zwyczajnego 

Stowarzyszenia Biblistów Polskich 
 

§ 1 

Regulamin określa tryb nabywania członkostwa zwyczajnego Stowarzyszenia Biblistów Polskich, zwanego dalej 

„Stowarzyszeniem”, oraz wynikające z niego prawa i obowiązki, a także sposoby jego wygaśnięcia. 

 

§ 2 

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą zostać wykładowcy Pisma Świętego pracujący w 

uniwersytetach, akademiach,  instytutach lub wyższych seminariach duchownych, którzy posiadają co najmniej 

stopień licencjata teologii biblijnej lub analogiczny tytuł naukowy w pokrewnej dziedzinie. 

 

§ 3 
Habilitowani pracownicy naukowi w zakresie biblistyki uzyskują członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu na 

podstawie indywidualnie składanego pisemnego akcesu. Pozostali kandydaci zostają przyjęci na podstawie 

deklaracji akcesu oraz pisemnej rekomendacji udzielonej przez dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  

 

§ 4 
Ubiegający się o członkostwo w Stowarzyszeniu winien przedstawić swoją prośbę na piśmie, które – jeżeli nie 

posiada uchybień formalnych – powinno zostać rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Zarządu 

Stowarzyszenia. 

 

§ 5 
O przyznaniu członkostwa zwyczajnego zainteresowany jest informowany na piśmie przez przewodniczącego 

Stowarzyszenia Odpowiednie pismo zawiera stwierdzenie przyznania członkostwa i numer legitymacji 

członkowskiej. 

 

§ 6 
Wraz z uzyskaniem członkostwa zwyczajnego, członek Stowarzyszenia ma prawo: 

1. do udziału w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, 

2. wyborcze czynne i bierne do władz Stowarzyszenia, 

3. do udziału w kongresach, sympozjach, konferencjach itp. organizowanych przez Stowarzyszenie, 

4. do korzystania z pomocy i środków Stowarzyszenia w realizowaniu celów statutowych, 

5. do zwracania się do władz statutowych Stowarzyszenia z zapytaniami i inicjatywami, 

6. do otrzymywania systematycznej informacji na temat działalności Stowarzyszenia. 

 

§ 7 
Wraz z uzyskaniem członkostwa zwyczajnego, członek Stowarzyszenia ma obowiązek: 

1. czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia, 

2. przestrzegania postanowień Statutu oraz regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

3. regularnego wnoszenia składek członkowskich i innych ustalonych opłat, 

4. troski o dobre imię Stowarzyszenia. 

 

§ 8 
Wygaśnięcie członkostwa następuje na skutek: 

1. śmierci członka Stowarzyszenia, 

2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi, 

3. zalegania w opłacaniu składek członkowskich, 

4. wykluczenia ze Stowarzyszenia. 

 

§ 9 
Dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia Zarząd przyjmuje do wiadomości na najbliższym posiedzeniu po 

wpłynięciu pisma, co powinno być odnotowane w protokole z tego posiedzenia. O przyjęciu decyzji o 

wystąpieniu zainteresowana osoba jest informowana osobnym pismem.  

 

 

 



§ 10 
Wygaśnięcie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich 

przez okres trzech lat. W takim przypadku: 

1. Skarbnik Stowarzyszenia występuje z odpowiednim wnioskiem do Zarządu, o którym informuje 

również zainteresowanego listem poleconym na adres podany w ankiecie lub ostatnim uaktualnieniu do 

niej; 

2. Jeżeli zainteresowany nie ureguluje należności w okresie trzech miesięcy od daty wysłania listu lub nie 

przedstawi racji uniemożliwiających ich uregulowanie, Zarząd na najbliższym posiedzeniu dokonuje 

jego skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Jeżeli w przewidzianym terminie 

zainteresowany przedstawi odpowiednie wyjaśnienie, Zarząd może podjąć decyzję o odłożeniu terminu 

uiszczenia należności lub umorzeniu zobowiązań wobec Stowarzyszenia; 

3. Decyzja Zarządu winna być odnotowana w protokole z posiedzenia. Osoba zainteresowana jest 

informowana osobnym pismem o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.  

 

§ 11 
Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w przypadku: 

1. utraty prawa do nauczania na uczelniach lub wydziałach kościelnych, 

2. działań lub wypowiedzi godzących w wartości chrześcijańskie, 

3. odrzucania lub podważania w sposób publiczny decyzji władz statutowych Stowarzyszenia, 

4. działań publicznych szkodzących dobremu imieniu Stowarzyszenia. 

 

§ 12 
1. Z wnioskiem o wykluczenie ze Stowarzyszenia może wystąpić: 

a. członek Zarządu w formie ustnej lub pisemnej podczas posiedzenia, 

b. kolegium liczące co najmniej trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia w formie pisemnej 

skierowanej do Zarządu. 

2. Do wniosku o wykluczenie musi być dołączone uzasadnienie na piśmie.  

   

§ 13 
1. Zarząd ma obowiązek rozpatrzenia każdego ważnie złożonego wniosku o wykluczenie ze 

Stowarzyszenia w najbliższym możliwym terminie. 

2. O wpłynięciu wniosku Zarząd informuje zainteresowanego, przedstawia mu uzasadnienie wniosku 

i przypomina obowiązujące regulacje prawne (par. 11-14). 

3. Zainteresowany ma trzydzieści dni na zajęcie stanowiska w sprawie podniesionych zarzutów.  

4. Decyzję o wykluczeniu Zarząd podejmuje w tajnym głosowaniu po wszechstronnym zapoznaniu 

się z zaistniałą sytuacją. Rezultat głosowania winien być odnotowany w protokole z tego 

posiedzenia Zarządu. 

5. O wykluczeniu ze Stowarzyszenia osoba zainteresowana zostaje poinformowana osobnym 

pismem.. 

 

§ 14 
Od decyzji Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego 

Zebrania Stowarzyszenia. Podjęta w tajnym głosowaniu uchwała Walnego Zebrania w tej sprawie jest 

ostateczna.  

 

§ 15 
1. Regulamin członkostwa zwyczajnego Stowarzyszenia Biblistów Polskich wchodzi w życie z dniem 

jego przyjęcia przez Walne Zebranie. 

2. Zmian w niniejszym Regulaminie może dokonywać tylko Walne Zebranie zwykłą większością głosów 

przy obecności co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

 

 

 

 

 


