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Załącznik 

do Zarządzenia Nr 58  

Prezydenta Miasta Sosnowca 
z dnia 26 stycznia 2015 r.  

 

 

REGULAMIN  

korzystania z zasobów w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych 

(SCOP) Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz w jego filiach 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych jest referatem Wydziału Współpracy  
z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. 

2. Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych koordynuje działania związane ze 
współpracą organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536 ze zm.) prowadzącymi działalność na rzecz mieszkańców Miasta Sosnowca, 
zwanymi dalej Organizacjami oraz z grupami nieformalnymi. 

3. Regulamin określa rodzaj zasobów, możliwości działania, oraz podstawy i zasady 
korzystania z zasobów Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych, zwanego 
dalej Centrum oraz w jego filiach.  

4. Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych zastrzega sobie prawo do zmiany 
niniejszego Regulaminu, przy czym o wszelkich zmianach poinformuje wszystkie 
podmioty będące stroną w zawartych na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu 
umowach/porozumieniach. 

5. Brak wypowiedzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o wprowadzonych 
zmianach w Regulaminie, oznacza akceptację jego postanowień. 

6. Niezaakceptowanie wprowadzonych postanowień Regulaminu stanowić może przyczynę 
rozwiązania umowy/porozumienia. 

7. Rozstrzyganie wszystkich kwestii, nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, należy do 
kompetencji Prezydenta Miasta Sosnowca. 

 

§ 2 

Zasoby 

1. Centrum mieści się w Sosnowcu przy Placu Kościuszki 5 i jest dysponentem: 
a) w siedzibie Centrum pomieszczeń Nr 101, 106, 107, 108, 109, 112, 
b) pomieszczenia  nr 110 znajdującego się w Sosnowcu przy ul. Warszawskiej 9,  
c) szafek skrytkowych, 
d) skrzynek pocztowych, 
e) sprzętu i wyposażenia znajdującego się w zasobach Centrum. 

2. Centrum w zakresie realizacji swoich zadań korzysta z lokali będących w dyspozycji  
Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu. 

3. Pomieszczenia nr 106 i nr 107 znajdujące się w siedzibie Centrum stanowią 
pomieszczenia Filii Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu 
Miejskiego w Sosnowcu, noszącej nazwę Centrum Aktywności Społecznej. Cele oraz 
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zasady korzystania z tych pomieszczeń reguluje pkt. II niniejszego Regulaminu. 
4. Pomieszczenie znajdujące się w Sosnowcu przy ul. Warszawskiej 9 stanowi 

pomieszczenie Filii Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu 
Miejskiego w Sosnowcu, noszącej nazwę Centrum Aktywności Społecznej 60+ oraz 
udostępniane jest jako Siedziba organizacji kombatanckich. Cele oraz zasady korzystania 
z tego pomieszczenia reguluje pkt. III niniejszego Regulaminu. 

 

 

I. Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych. 

 

§ 1 

Działania 

Centrum prowadzi swoją działalność m.in. poprzez: 

1. Wsparcie Organizacji w ich działalności przez informowanie, edukację, wsparcie 
merytoryczne. 

2. Wsparcie Organizacji przez udostępnienie bazy lokalowo-technicznej (nieodpłatne 
korzystanie), tj.: 

 - pomieszczeń na spotkania, szkolenia itp. oraz sprzętu, zwanych dalej zasobami; 
 - adresu placówki Centrum jako adresu siedziby organizacji. 
3. Umożliwienie Organizacjom nieodpłatnego kserowania w czasie godzin pracy Centrum, 

poniedziałek - piątek w godz. 7.30-15.30, w środy 7.30-18.00. Miesięczny limit dla jednej 
organizacji to 50 kopii – brak możliwości kserowania niewykorzystanych kopii z miesięcy 
poprzednich.  

§ 2 

Podstawy korzystania z zasobów 

1. Na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku, pracownicy Centrum przygotowują 
odpowiednio Porozumienie o współpracy bądź Porozumienie o udostępnienie adresu 
siedziby/korespondencyjnego (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). 

2. Organizacje uzyskują prawo do posługiwania się adresem Centrum jako adresem 
siedziby organizacji lub adresem korespondencyjnym, po podpisaniu Porozumienia 
udostępnienia adresu siedziby/korespondencyjnego (załącznik nr 2 do niniejszego 
Regulaminu). 

3. Organizacje uzyskują prawo do korzystania z zasobów Centrum po podpisaniu 
Porozumienia o współpracy (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu) oraz po złożeniu 
druku Zapotrzebowania na właściwy rodzaj świadczeń (załącznik nr 4 do niniejszego 
Regulaminu). Porozumienie o współpracy obejmuje zakres zgodny z pkt. I § 1 pkt. 2 i 3 
niniejszego Regulaminu. 

4. Porozumienia zawierane są na czas określony bądź nieokreślony, w zależności od statusu 
prawnego Organizacji.  
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§ 3 

Zasady korzystania z zasobów 

1. Pomieszczenia Centrum udostępniane są Organizacjom nieodpłatnie, od poniedziałku 
do  niedzieli, w godz. 7.30 – 20.00, z uwzględnieniem harmonogramu spotkań, 
sporządzanego przez pracownika Centrum. W wyjątkowych sytuacjach i za jego zgodą 
można odstąpić od tej zasady. 

2. Zasoby Centrum udostępniane są na podstawie druku Zapotrzebowania. Rezerwacja 
zasobów może odbywać się poprzez wypełnienie druku Zapotrzebowania w siedzibie 
Centrum bądź telefonicznie. 

3. Organizacje posługujące się adresem Centrum jako adresem siedziby organizacji lub 
adresem korespondencyjnym, korzystają z pomieszczeń zgodnie z Harmonogramem 
stałych spotkań, tzw. dyżurów organizacji, który dostępny jest na stronie internetowej 
Centrum. Siedziba jest współdzielona z innymi Organizacjami. W sytuacji gdy 
Organizacja potrzebuje skorzystać z pomieszczeń, w innym terminie niż przewiduje 
harmonogram, jej obecność winna zostać odnotowana w tzw. „Ewidencji korzystania  
z pomieszczeń Centrum nr 101 / 112”. W takim przypadku należy zwrócić szczególną 
uwagę, czy ponadplanowe korzystanie z pomieszczeń nie koliduje z obowiązującym 
harmonogramem, a tym samym czy nie narusza ustaleń dyżurów z inną, korzystającą 
w tym czasie Organizacją. 

4. Osoba pisemnie upoważniona przez Organizację do korzystania z pomieszczeń 
zobowiązana jest do przestrzegania ustalonych godzin spotkań oraz pozostawienia 
porządku w pomieszczeniach, z których korzystała. 

5. Pisemnie upoważniona przez Organizację osoba odpowiada za pomieszczenia 
udostępnione do eksploatacji (ich stan techniczny i czystość). 

6. Dostęp do pomieszczeń osobie pisemnie upoważnionej, w godzinach pracy Centrum, 
zapewnia jego pracownik, a w pozostałym czasie odpowiada za to pracownik ochrony 
pełniący służbę w budynku przy Placu Kościuszki 5. Pracownicy odpowiadają za otwarcie 
i zamknięcie udostępnianego pomieszczenia. 

7. Dostęp do pomieszczeń, zgodnie z §2 pkt. 1 lit. b) niniejszego Regulaminu, osobie 

pisemnie upoważnionej możliwy jest tylko w godzinach pracy Centrum. Pracownik 
Centrum odpowiada za wydanie i zwrot kluczy udostępnianego pomieszczenia osobie 
upoważnionej. 

8. Każdorazowe korzystanie z pomieszczenia winno być odnotowane w tzw. „Ewidencji 
korzystania z pomieszczeń Centrum nr 101 / 112”. Ewidencjonowane są w szczególności 
godziny przyjść i wyjść. 

9. Odpowiedzialność materialną za lokal i znajdujące się w nim wyposażenie ponosi 
Organizacja. 

10. Pomieszczenia mogą być używane wyłącznie w celu załatwiania spraw związanych ze 
statutową działalnością Organizacji. Korzystanie z zasobów do celów prywatnych jest 
niedozwolone. 

11. W pomieszczeniach Centrum, jak i w całym budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia 
tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających. Zabrania się 
również wstępu i przebywania osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie 
alkoholu i innych środków odurzających. 

12. W przypadku nadużycia lub nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, a tym samym 
łamania zapisów zawartych Porozumień, Centrum ma prawo do ograniczenia zakresu 
współpracy z Organizacją lub w ostateczności do wypowiedzenia zawartych Porozumień. 
O zakresie wskazanego ograniczenia decyduje Naczelnik Wydziału Współpracy  
z Organizacjami Pozarządowymi. 
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§ 4 

Skrzynki pocztowe 

Zasady korzystania ze skrzynek pocztowych: 
1. Organizacja może korzystać tylko z jednej skrzynki pocztowej, otrzymanej na podstawie 

zawartego Porozumienia o adres korespondencyjny. 
2. Organizacja korzystająca ze skrzynki powinna zadbać o jej poszanowanie i korzystanie 

zgodne z jej przeznaczeniem, a po ustaniu zawartego porozumienia dokonać zwrotu 
pobranego klucza. 

3. Za wszelkie następstwa utraty lub uszkodzenia klucza do skrzynki pocztowej wyłączną 
odpowiedzialność ponosi Organizacja korzystająca ze skrzynki. 

4. W przypadku zniszczenia skrzynki, Organizacja z niej korzystająca ponosi wszelkie koszty 
związane z jej niezwłoczną naprawą. 

5. Korzystanie ze skrzynek pocztowych odbywa się wyłącznie od poniedziałku do niedzieli 
w godzinach od 7.30 do 20.00. 

6. Pracownicy Centrum nie ponoszą odpowiedzialności za korespondencję znajdującą się 
w skrzynkach pocztowych. 

7. Jedynie klucz uprawnia do korzystania z indywidualnej skrzynki pocztowej. Przekazanie 
klucza przez Organizację innej osobie jest równoznaczne z upoważnieniem tej osoby do 
korzystania z indywidualnej skrzynki pocztowej. 

8. Pracownicy Centrum nie będą odbierać żadnych przesyłek kurierskich ani jakichkolwiek 
innych przesyłek, których adresatami są Organizacje posługujące się adresem Centrum 
jako adresem siedziby organizacji lub adresem korespondencyjnym. 

9 Niedozwolone jest oklejanie ani malowanie skrzynek pocztowych. 
10. Organizacja nie może odstąpić skrzynki pocztowej osobie trzeciej bez pisemnej zgodny 

Centrum. 
 

§ 5 

Szafki skrytkowe 

Zasady korzystania z szafek skrytkowych: 
1. Organizacja może korzystać tylko z jednej przydzielonej szafki skrytkowej, do której 

otrzymuje klucz, na podstawie zawartego Porozumienia o adres siedziby. Po ustaniu 
zawartego Porozumienia Organizacja winna dokonać zwrotu pobranego klucza. 

2. Pracownicy Centrum dysponują zapasowym kluczem i w wyjątkowych przypadkach mają 
prawo wglądu do szafki. 

3. Szafki skrytkowe służą Organizacji do przechowywania dokumentów Organizacji. 
4. Pracownicy Centrum nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach 

Organizacji. 
5. Zabrania się trzymania w szafce przedmiotów łatwopalnych, substancji chemicznych, 

a  w szczególności wydzielających nieprzyjemne zapachy, substancji żrących, alkoholu 
oraz rzeczy, których posiadanie może być uznane za niezgodne z prawem. 

6. Organizacja korzystająca z szafki powinna dbać o jej poszanowanie i korzystanie zgodne 
z jej przeznaczeniem. 

7. Za wszelkie następstwa utraty lub uszkodzenia klucza do szafki skrytkowej wyłączną 
odpowiedzialność ponosi Organizacja korzystająca z szafki. 

8. W przypadku zniszczenia szafki, Organizacja z niej korzystająca ponosi wszelkie koszty 
związane z jej naprawą. 

9. Niedozwolone jest oklejanie ani malowanie szafek. 
10. Organizacja nie może odstąpić szafki skrytkowej osobie trzeciej bez pisemnej zgodny 

Centrum. 
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§ 6 

Sprzęt i wyposażenie 

Zasady korzystania ze sprzętu i wyposażenia znajdującego się w Centrum: 
1. W przypadku udostępnienia Organizacji sprzętu, stanowiącego własność Centrum, 

Organizacja zobowiązuje się do używania tego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem 
i wymogami prawidłowej eksploatacji. 

2. Organizacja może korzystać ze sprzętu w pomieszczeniach Centrum jak i poza tymi 
pomieszczeniami, przy czym przekazanie sprzętu następuje wyłącznie w godzinach 
urzędowania Centrum. 

3. Organizacja nie ma prawa do samodzielnego dokonywania napraw i modernizacji 
wypożyczanego sprzętu oraz wyposażenia pomieszczeń stanowiących własność Centrum. 

4. Organizacja ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenia, uszkodzenia lub utratę 
sprzętu. 

5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu, Organizacja obowiązuje się do 
niezwłocznego przywrócenia jego stanu do stanu pierwotnego. 

6. W przypadku utraty sprzętu, Organizacja zobowiązuje się do przywrócenia do zasobów 
Centrum sprzętu identycznego lub równoważnego z utraconym, po uzgodnieniu  
z Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych.  

7. Organizacja nie jest uprawniona do: 
 - zmian ustawień komputera, drukarek, plików i folderów, 
 - przenoszenia oraz usuwania plików i folderów, 
 - instalowania nielegalnego oprogramowania, 
 - odstępowania sprzętu nieupoważnionym osobom trzecim. 
8. Organizacja korzystająca z pomieszczeń Centrum nie jest uprawniona do zmian ustawień 

wyposażenia oraz urządzeń znajdujących się w danym pomieszczeniu. Nie dopuszcza się 
również oklejania ani malowania wyposażenia, urządzeń oraz ścian w pomieszczeniach. 

9. Przejęcie materialnej odpowiedzialności za powierzony sprzęt dokonywane jest na 
podstawie druku Zapotrzebowania stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego 
Regulaminu. 

 
§ 7 

Obowiązki Organizacji 

Obowiązki Organizacji korzystających z zasobów Centrum: 
1. Osoby upoważnione przez Organizację zobowiązane są eksploatować zasoby Centrum 

w  sposób niepowodujący ich uszkodzenia. Odpowiedzialność za szkody powstałe 
w czasie ich eksploatacji ponoszą osoby, które podpisały Porozumienia, o których mowa 
w pkt. I §2 niniejszego Regulaminu. 

2. Organizacja korzystająca z zasobów Centrum nie jest uprawniona do użyczania innym 
osobom lub podmiotom sprzętu oraz pomieszczeń, przekazanych na podstawie decyzji 
pracowników Centrum (załącznik nr 4 – Zapotrzebowanie). 

3. Osoby korzystające z zasobów Centrum, są zobowiązane do przestrzegania przepisów 
porządkowych, właściwych dla pomieszczeń użyteczności publicznej. 

4. Organizacje korzystające z zasobów Centrum na podstawie zawartych Porozumień, 
o których mowa w pkt. I §2 niniejszego Regulaminu są zobligowane do informowania 
o   korzystaniu z bezpłatnego wsparcia Sosnowieckiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych, w tym do umieszczenia na swoich materiałach promocyjnych oraz  
stronie internetowej logotypów Centrum.  
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II. Centrum Aktywności Społecznej – filia Sosnowieckiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych 

 

§ 1 

Cele  

Centrum Aktywności Społecznej (CAS) realizuje następujące cele:  

 działalność wspomagająca realizację pomysłów grup nieformalnych; 
 krzewienie wśród mieszkańców Miasta postaw obywatelskich; 
 kształtowanie zaangażowania społecznego wśród młodzieży; 
 kształtowanie postaw sprzyjających dalszemu rozwojowi społecznemu młodzieży 

takich jak kreatywność, gotowość do uczestnictwa społecznego, podejmowanie 
inicjatyw, praca zespołowa; 

 zaspokajanie potrzeb rozwojowych; 
 budowanie relacji pomiędzy mieszkańcami Miasta w każdym wieku a organizacjami 

pozarządowymi. 

 

Centrum Aktywności Społecznej (CAS) realizuje swoje cele poprzez: 

 tworzenie miejsca spotkań dla osób aktywnie działających w środowisku lokalnym, 
niezrzeszonych w organizacjach pozarządowych; 

 inicjowanie projektów wspierających młodych społeczników;  
 współorganizowanie projektów tworzonych przez sosnowieckie organizacje 

pozarządowe, których adresatami jest młodzież; 
 organizowanie kampanii informacyjnych w szkołach, placówkach oświatowych  

i kulturalnych, dotyczących uświadamiania i promowania zaangażowania 
społecznego;  

 organizowanie szkoleń, warsztatów; 
 utworzenie bazy wolontariuszy, będącej platformą porozumienia pomiędzy 

organizacjami pozarządowymi, które chcą zaangażować wolontariuszy do pomocy 
przy swojej działalności, a osobami angażującymi się w pracę wolontarystyczną.  

 

§ 2 

Organizacja 

1. CAS jest filią Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego 
w Sosnowcu. 

2. W dyspozycji CAS pozostają dwa połączone ze sobą pomieszczenia: 

 nr 106 - Kawiarenka Kreatywna,  
 nr 107 - Galeria z Kontrastem, 

mieszczące się w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych – 

Sosnowiec, Plac Kościuszki 5.  

3. Uzyskanie dostępu do pomieszczenia nr 106 jest równoznaczne z uzyskaniem 
możliwości użytkowania pomieszczenia nr 107.  
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§ 3 

Podmioty uprawnione do korzystania z pomieszczeń 

1. Uprawnionymi do korzystania z pomieszczeń pozostających w dyspozycji CAS są: 
1) osoby fizyczne posiadające ograniczoną lub pełną zdolność do czynności 

prawnych w liczbie co najmniej 3, niewystępujące w imieniu organizacji 
pozarządowej w rozumieniu  art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2010 r. Nr 234, 
poz. 1536 ze zm.), spośród których co najmniej jedna posiada pełną zdolność do 
czynności prawnych, zwane dalej grupami nieformalnymi, 

2) przedstawiciele jednostek systemu oświaty w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia  
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r Nr 256 poz. 2572 ze zm.), 

3) przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność kulturalną w rozumieniu 
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), 

4) organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) 

na potrzeby prowadzenia zajęć mających na celu krzewienie wśród mieszkańców 

Sosnowca postaw prospołecznych, zwane dalej Uprawnionymi do korzystania. 

2. Warunkiem korzystania z pomieszczeń będących w dyspozycji Centrum Aktywności 
Społecznej jest zawarcie przez Uprawnionego do korzystania Porozumienia  
o współpracy z Centrum Aktywności Społecznej (Załącznik nr 6 do niniejszego 
Regulaminu), zwanego dalej Porozumieniem. Strona Porozumienia w dalszych 
postanowieniach Regulaminu określana jest jako Użytkownik.  

3. W przypadku grup nieformalnych, Porozumienie zawierane jest z co najmniej jedną 
osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, reprezentującą grupę 
nieformalną. Grupa nieformalna przed zawarciem Porozumienia winna przedstawić 
informację określającą zakres działań wskazanej grupy, listę członków oraz ich 
przedstawiciela/i.  

4. W przypadku podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt. 2 – 4, Porozumienie zawierane 
jest pomiędzy uprawnionymi do reprezentacji, zgodnie z obowiązującym statutem lub 
innym dokumentem, określającym sposób reprezentacji danego podmiotu  
w czynnościach cywilnoprawnych.  
 

§ 4 

Zasady korzystania z pomieszczeń 

1. Pomieszczenia udostępniane są Użytkownikom nieodpłatnie od poniedziałku do 
niedzieli, w godz. 7.30 – 20.00, z uwzględnieniem Harmonogramu spotkań w CAS, 
sporządzanego przez jego pracownika. W wyjątkowych sytuacjach i za jego zgodą, od 
wskazanej zasady można odstąpić.  

2. Rezerwacji pomieszczeń należy dokonać osobiście w siedzibie CAS lub telefonicznie. 
Do rezerwacji służy druk Zapotrzebowania, stanowiący Załącznik nr 7 do niniejszego 
Regulaminu. 

3. Jeżeli podmiot, będący stroną Porozumienia osobiście nie pobiera kluczy do 
pomieszczeń, pisemnie upoważnia do tego określone osoby.   

4. Dostęp do pomieszczeń osobie upoważnionej, w godzinach pracy CAS zapewnia jego 
pracownik, a w pozostałym czasie odpowiada za to pracownik ochrony pełniący 
służbę w budynku przy Placu Kościuszki 5.   
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5. Użytkownik obowiązany jest do: 
a) Przestrzegania ustalonych godzin spotkań oraz pozostawienia porządku  

w pomieszczeniach, z których korzystał,  
b) Przestrzegania zakazu palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych 

oraz środków odurzających itp., 
c) Uniemożliwiania wstępu do pomieszczeń osobom będącym w stanie 

wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających itp., 
d) Korzystania z pomieszczeń w sposób niepowodujący uszkodzenia 

znajdującego się w nich wyposażenia. 
6. Pomieszczenia mogą być używane wyłącznie do działalności zgodnej  

z obowiązującym prawem, zasadami dobrego obyczaju oraz z celami CAS, o których 
mowa w pkt. II §1 niniejszego Regulaminu. Tym samym działalność prywatna jest 
niedozwolona. 

7. Odpowiedzialność materialną za lokal i znajdujące się w nim wyposażenie ponosi 
Użytkownik. 

8. W przypadku nadużycia lub nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, a tym samym 
łamania zapisów zawartych umów, CAS ma prawo do ograniczenia zakresu 
współpracy z Użytkownikiem, a w ostateczności do ich wypowiedzenia. O zakresie 
wskazanego ograniczenia decyduje Naczelnik Wydziału Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi.  

 

§ 5 

Zasady ekspozycji utworów w pomieszczeniu „Galeria z Kontrastem” 

1. Pomieszczenie nr 107 nosi nazwę „Galeria z Kontrastem” i jest miejscem 
przeznaczonym do ekspozycji utworów w rozumieniu jakie przyjmuje ustawa z dnia  
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006, Nr 90, 
poz. 631 ze zm.). Celem jej funkcjonowania jest tworzenie warunków do prezentacji  
i promocji szeroko pojętej twórczości artystycznej mieszkańców Sosnowca.  

2. Program ekspozycji utworów w Galerii ustalany jest przez CAS w oparciu o aktualne 
zainteresowanie wystawców. 

3. Utwory do ekspozycji w Galerii mogą przekazywać osoby fizyczne, organizacje 
pozarządowe, jednostki systemu oświaty, podmioty prowadzące działalność 
kulturalną i inne.  

4. Dopuszcza się prezentację różnych form i dziedzin sztuki.   
5. Treści wyrażane przez eksponowane utwory nie mogą być wulgarne, obraźliwe, 

naruszające zasady współżycia społecznego, zabronione przez obowiązujące przepisy 
prawa. Właściwy w zakresie oceny treści utworów jest CAS.  

6. Liczba eksponowanych utworów jednego autora jest ograniczona zasobami Galerii 
oraz programem ekspozycji utworów w Galerii, o którym mowa w ust. 2.  

7. Przekazanie utworów do ekspozycji w Galerii następuje po zawarciu umowy, której 
wzór stanowi Załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu. Strona wskazanej umowy  
w dalszych postanowieniach Regulaminu określana jest jako Przekazujący. 

8. Wniosek o zawarcie Umowy o przekazanie utworów do ekspozycji stanowi Załącznik 
nr 8 do niniejszego Regulaminu.  

9. Umowa umożliwia Przekazującemu korzystanie z pomieszczeń w godzinach pracy 
CAS. W celu korzystania z pomieszczeń przez Przekazującego poza godzinami pracy 
CAS, Przekazujący musi zawrzeć Porozumienie, o którym mowa w pkt. II § 3 ust. 2. 

10. Przekazując utwory do Galerii, Przekazujący załącza stosowne oświadczenia  
w zakresie autorskich praw osobistych oraz nieograniczonych praw majątkowych 
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dotyczących utworów będących przedmiotem każdorazowego przekazania oraz co do 
wyrażenia zgody na wykorzystanie utworów do celów ekspozycji w Galerii, promocji 
wystawy oraz celów autopromocyjnych i związanej z tym obróbki cyfrowej, 
publikowania utworów w sieci Internet, a także przetwarzania danych osobowych. 

11. Utwory przekazane do Galerii mogą być wykorzystywane w następujących polach 
eksploatacji: 

a. Ekspozycja utworów w Galerii, 
b. Wykorzystanie utworów do celów promocji wystawy oraz celów 

autopromocyjnych i związanej z tym obróbki cyfrowej, a także do 
publikowania utworów w sieci Internet.  

12. Eksponowane w Galerii prace mogą być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora oraz 
informacjami zawartymi we wniosku o zawarcie umowy. 

13. CAS nie ponosi odpowiedzialności prawnej wynikającej z łamania praw autorskich 
przez osoby trzecie, w tym również korzystające z pomieszczenia nr 106, połączonego 
z pomieszczeniem nr 107, w którym znajduje się Galeria.  

14. CAS zastrzega sobie prawo do usuwania utworów, co do których zachodzi 
podejrzenie, iż zamieszczoną w Galerii treścią łamią prawa autorskie osób trzecich.  

15. Po wygaśnięciu umowy, Przekazujący obowiązany jest odebrać utwory będące 
przedmiotem umowy, o której mowa w pkt. 7.  
 
 
 
 

III. Centrum Aktywności Społecznej 60+ - filia Sosnowieckiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych 

 

§ 1 

Cele  

Centrum Aktywności Społecznej 60+ realizuje następujące cele: 

 

 pozyskiwanie i przekazywanie informacji o usługach skierowanych do seniorów, 

oferowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje, firmy (np. o warsztatach, 

konkursach, spotkaniach ), 

 współpraca z sosnowieckimi seniorami – zachęcanie ich do działania na rzecz osób 
60+ i przekazywanie informacji o tym, 

 organizowanie bezpłatnych szkoleń, warsztatów, spotkań z ciekawymi ludźmi, 
 promocja dobrych praktyk na rzecz seniorów, 
 wsparcie logistyczne Sosnowieckiej Rady Seniorek i Seniorów, 
 inicjowanie i wsparcie programów międzypokoleniowych,  
 nawiązywanie kontaktów z klubami osiedlowymi oraz administracją osiedli i za ich 

pośrednictwem docieranie z informacją o ofercie do seniorów, 

 

Centrum Aktywności Społecznej 60+ realizują swoje cele poprzez: 

 tworzenie miejsca spotkań dla seniorów aktywnie działających w środowisku 
lokalnym, niezrzeszonych w organizacjach pozarządowych; 

 współorganizowanie projektów tworzonych przez organizacje pozarządowe, którymi 
adresatami są seniorzy; 
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 organizowanie szkoleń, warsztatów, zajęć aktywizujących; 

 utworzenie bazy seniorów, będącej platformą porozumienia pomiędzy organizacjami 
pozarządowymi a zainteresowanymi seniorami, 

 rozwijanie i propagowanie różnych form twórczej działalności seniorów. 
 
 

§ 2 

Organizacja 

1. CAS 60+  jest filią Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu 
Miejskiego w Sosnowcu. 

2. W dyspozycji CAS 60+ pozostaje lokal przy ul. Warszawskiej 9/110.  

 

§ 3 

Podmioty uprawnione do korzystania z pomieszczenia 

1. Uprawnionymi do korzystania z pomieszczenia są:  

1) osoby fizyczne, 
2) organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), 

które będą realizować w pomieszczeniu projekty skierowane do osób starszych  

z terenu miasta Sosnowca,   

          3) organizacje kombatanckie,   

zwani dalej Uprawnionymi do korzystania. 

2. Warunkiem korzystania z pomieszczenia będącego w dyspozycji Centrum Aktywności 

Społecznej 60+ przez Uprawnionych do korzystania o których mowa w ust. 1 pkt.  

1)–2) jest złożenie Wniosku o użyczenie pomieszczenia w Centrum Aktywności 

Społecznej 60+ (Załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu), na podstawie którego 

zostanie zawarte Porozumienie o współpracy z Centrum Aktywności Społecznej 60+ 

(Załącznik nr 11 do niniejszego Regulaminu).  

3. Organizacje kombatanckie o których mowa w ust. 1 pkt. 3) mogą posługiwać się 

adresem pomieszczenia przy ul. Warszawskiej 9/110 w Sosnowcu, jako adresem 

siedziby po podpisaniu Porozumienia udostępnienia adresu 

siedziby/korespondencyjnego, o którym mowa w pkt. I § 2 ust. 2. niniejszego 

Regulaminu.  

 
 

§ 4 

Zasady korzystania z pomieszczenia 

1. Pomieszczenie udostępniane jest Użytkownikom nieodpłatnie od poniedziałku  
do niedzieli, w godz. 8.00 – 20.00, zgodnie z Harmonogramem spotkań,   
sporządzanym przez pracownika Sosnowieckiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych. W wyjątkowych sytuacjach i za jego zgodą, od wskazanej zasady 
można odstąpić.  
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2. Podmiot, będący stroną Porozumienia o współpracy z Centrum Aktywności Społecznej 
60+ lub w przypadku organizacji kombatanckich Porozumienia o udostępnieniu 
adresu siedziby//korespondencyjnego (osobiście lub przez upoważnione do tego 
osoby pobiera i oddaje klucze do pomieszczenia w portierni w budynku Urzędu 
Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Małachowskiego 3.    

3. Użytkownik zobowiązany jest do: 
a) Przestrzegania ustalonych godzin spotkań oraz pozostawienia porządku  

w pomieszczeniach, z których korzystał,  
b) Przestrzegania zakazu palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych 

oraz środków odurzających itp., 
c) Uniemożliwiania wstępu do pomieszczeń osobom będącym w stanie 

wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających itp., 
d) Korzystania z pomieszczeń w sposób niepowodujący uszkodzenia 

znajdującego się w nich wyposażenia. 
4. Pomieszczenia mogą być używane wyłącznie do działalności zgodnej  

z obowiązującym prawem, zasadami dobrego obyczaju, a w przypadku podmiotów 
uprawnionych do korzystania, o których mowa w pkt. III § 3 ust. 1 pkt. 1) – 2) 
niniejszego Regulaminu także z celami CAS 60+, o których mowa w pkt. III § 1 
niniejszego Regulaminu. Tym samym działalność prywatna jest niedozwolona. 

5. Odpowiedzialność materialną za lokal i znajdujące się w nim wyposażenie ponosi 
Użytkownik. 

6. W przypadku nadużycia lub nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, a tym samym 
łamania zapisów zawartych umów, CAS 60+/SCOP ma prawo do ograniczenia zakresu 
współpracy z Użytkownikiem, a w ostateczności do ich wypowiedzenia. O zakresie 
wskazanego ograniczenia decyduje Naczelnik Wydziału Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi. 
 

 

 
 
 
 
 
 


