
S T A T U T

STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH

uchwalony na Krajowym Zjeździe Delegatów SBP 
w Konstancinie-Jeziornej w dniu 31 maja 2009 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP), zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest samorządną organizacją 
społeczną o charakterze fachowym i naukowym, zrzeszającą osoby związane zawodowo lub naukowo ze 
sprawami bibliotekarstwa i informacji naukowej.

§ 2

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i ma osobowość prawną.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych – 
m.st. Warszawa, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Struktura organizacyjna Stowarzyszenia uwzględnia podział administracyjny państwa.
3. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne nazwane okręgami i oddziałami oraz 

koła, na zasadach określonych w statucie.
4.  Za zgodą Zarządu Głównego koła SBP mogą być tworzone także poza granicami Rzeczypospolitej.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem związków krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o tym samym 
lub podobnym charakterze.

§ 5

1. Stowarzyszenie posiada własny sztandar i odznakę organizacyjną.
2. Organy Stowarzyszenia używają własnych pieczęci:

1) pieczęci okrągłych z napisem w otoku „Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich”, a pośrodku „Zarząd 
Główny” lub „Zarząd Okręgu w...”,

2) pieczęci  podłużnych  z  napisem:  „Stowarzyszenie  Bibliotekarzy  Polskich  –  Zarząd  Główny”, 
„Stowarzyszenie  Bibliotekarzy  Polskich  –  Zarząd  Okręgu  w...”  „Stowarzyszenie  Bibliotekarzy 
Polskich – Zarząd Oddziału w...” oraz „Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Zarząd Koła...”.

3. Nazwa i odznaka Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.
4. Wizerunek obu stron sztandaru i wzór odznaki stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do statutu.



§ 6

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7

Celem  Stowarzyszenia  jest  służba  społeczna  dla  bibliotekarstwa  i informacji  naukowej  w  Polsce, 
rozbudzanie  aktywności  zawodowej  oraz  kształtowanie  i  upowszechnianie  nowoczesnej  myśli 
bibliotekarskiej, a w szczególności:

1) czynny współudział w tworzeniu zasad polityki bibliotecznej, informacyjnej i wydawniczej,
2) dążenie do zachowania piśmiennictwa dla kultury narodowej i rozwoju czytelnictwa,
3) inspirowanie,  rozwijanie  i  popieranie  zainteresowań  naukowych  oraz  doskonalenie  umiejętności 

fachowych członków Stowarzyszenia,
4) rozbudzanie  i  popieranie  inicjatyw  zawodowych  i  społecznych  bibliotekarzy  oraz  pracowników 

informacji naukowej,
5) integracja środowiska zawodowego,
6) podnoszenie społecznego prestiżu i ochrona zawodu oraz warunków jego wykonywania,
7) kształtowanie właściwych postaw etycznych i społecznych bibliotekarzy i pracowników informacji 

naukowej.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) prezentowanie opinii członków i organów Stowarzyszenia w sprawach dotyczących bibliotekarstwa i 

informacji  naukowej  oraz  w  sprawach  pracowników  bibliotek  wobec  organów  władzy,  organów 
administracji rządowej i samorządu terytorialnego, a także wobec innych organizacji i stowarzyszeń,

2) propagowanie  wiedzy  o  roli  książki,  bibliotek  i  ośrodków  informacji  naukowej  oraz  zadaniach 
bibliotekarzy  i pracowników  informacji  naukowej  w  społeczeństwie,  w szczególności  przez 
podawanie informacji w środkach masowego przekazu,

3) współpracę  z  organizacjami  politycznymi  i  społecznymi,  a zwłaszcza  z  innymi  stowarzyszeniami 
bibliotekarzy  i bibliotek w kraju  i  za  granicą  oraz ze  stowarzyszeniami  twórczymi  w  sprawach 
stanowiących przedmiot zainteresowania środowiska,

4) inicjowanie przedsięwzięć mających na celu umocnienie więzi zawodowych pracowników bibliotek i 
ośrodków informacji naukowej w środowisku,

5) ścisłą współpracę ze związkami zawodowymi w sprawach ochrony interesów oraz warunków pracy i 
płacy bibliotekarzy oraz pracowników informacji naukowej,

6) współudział  w opracowywaniu  struktury oraz  programów kształcenia  i  doskonalenia  zawodowego 
kadr dla bibliotek i ośrodków informacji naukowej,

7) prowadzenie różnych form szkolenia i doskonalenia zawodowego,
8) organizowanie  konferencji  naukowych,  konkursów  oraz  przyznawanie  nagród  i  stypendiów  dla 

wyróżniających się bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej,
9) prowadzenie  działalności  wydawniczej  w  zakresie  czasopism  fachowych,  książek  i  materiałów 

pomocniczych,
10) prowadzenie działalności gospodarczej,
11) utrzymywanie  kontaktów  oraz  wymianę  informacji  i doświadczeń  z  pokrewnymi  instytucjami  i 

organizacjami za granicą,



12) przedstawianie  opinii  o  przydatności  zawodowej  i  społecznej  kandydatów  –  członków  SBP  na 
stanowiska  kierownicze  w bibliotekach  i  ośrodkach  informacji  naukowej,  a  także  w sprawach 
obsadzania tych stanowisk,

13) opiniowanie  i  zgłaszanie  wniosków  w  sprawach  odznaczeń,  nagród  państwowych,  resortowych  i 
innych dla członków Stowarzyszenia,

14) organizowanie różnych form samopomocy koleżeńskiej,
15) propagowanie i przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
16) inicjowanie i prowadzenie akcji na rzecz bibliotek i ośrodków informacji naukowej.

III. CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 10

1. Członkami zwyczajnymi mogą zostać:
1) bibliotekarze lub pracownicy informacji naukowej,
2) pracownik naukowy instytucji zajmującej się problemami bibliotekarstwa i informacji naukowej, 
3) studenci i  inne osoby związane zawodowo lub naukowo ze sprawami bibliotekarstwa i  informacji 

naukowej.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje zarząd koła na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
3. Emeryci i renciści zachowują prawa członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania 

na terytorium Rzeczypospolitej, spełniający warunki, o których mowa w ust.1.

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia na zasadach określonych dalszymi 

postanowieniami Statutu,
2) zgłaszania wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawie działalności Stowarzyszenia,
3) uczestnictwa w zebraniach i konferencjach naukowych organizowanych przez Stowarzyszenie,
4) korzystania z poradnictwa, szkolenia,  instruktażu oraz z innych świadczeń Stowarzyszenia,  jeśli to 

możliwe na warunkach preferencyjnych i ulgowych.
5) legitymacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki organizacyjnej.

§ 12

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
2) aktywnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój,
3) wywiązywania się z podjętych w Stowarzyszeniu obowiązków,
4) regularnego opłacania składek członkowskich,
5) przestrzegania norm i zasad etyki zawodowej.



§ 13

1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1) dobrowolnego, zgłoszonego właściwemu zarządowi koła wystąpienia ze Stowarzyszenia,
2) skreślenia  przez właściwy zarząd koła  na skutek  nieopłacania  składek członkowskich  przez  okres 

jednego roku,
3) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego,
4) skazania  prawomocnym  wyrokiem  sądu  powszechnego  na  karę  dodatkową  pozbawienia  praw 

publicznych.
2. Osoby ubiegające się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia mogą zostać członkami zwyczajnymi nie 

wcześniej niż po upływie roku od daty ustania bądź pozbawienia członkostwa.

§ 14

1. Członkiem  honorowym  może  zostać  osoba  zasłużona  dla  Stowarzyszenia  przez  swoją  działalność 
organizacyjną, zawodową i naukową.

2. Godność  członka  honorowego  SBP nadaje  uchwałą  Krajowy Zjazd  Delegatów  na  wniosek  Zarządu 
Głównego.

3. Członek honorowy, oprócz uprawnień członka zwyczajnego, ma prawo uczestnictwa w zjazdach i forach 
Stowarzyszenia z głosem stanowiącym, a ponadto zwolniony jest z obowiązku opłacania składek.

§ 15

1. Członkiem wspierającym może być  osoba prawna względnie instytucja  lub podmiot  gospodarczy nie 
mający osobowości prawnej, a także osoba fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która 
zadeklaruje stałe poparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na podstawie deklaracji 
pisemnej przez zarząd oddziału lub okręgu.

2. Członek wspierający, który nie jest osobą fizyczną, działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego 
przedstawiciela.

3. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.
4. Członek  wspierający  korzysta  ze  wszystkich  praw  przysługujących  członkom  zwyczajnym,  

z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
5. Członkostwo  wspierające  ustaje  w  przypadkach  podobnych,  jak  określone  w  §  13  pkt  1,  2,  3,  

a w stosunku do osób fizycznych także w pkt. 4 z tym, że w pkt. 1, 2 decyzję podejmuje właściwy zarząd 
okręgu.

IV. ORGANIZACJA  STOWARZYSZENIA

§ 16

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym Stowarzyszenia jest koło.
2. Koło zrzesza członków Stowarzyszenia z określonego terenu, środowiska lub zakładu pracy.
3. Koła tworzone są uchwałą zarządu oddziału.
4. Koła Stowarzyszenia działające poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej tworzone są uchwałą zarządu 

oddziału wskazanego przez Zarząd Główny SBP i bezpośrednio podporządkowane temu oddziałowi.

§ 17

1. Oddział może być utworzony na obszarze jednego lub kilku powiatów, w zależności od potrzeb, jeśli na 
danym terenie istnieją co najmniej dwa koła.

2. Oddziały powoływane są uchwałą zarządu okręgu.



§ 18

Okręg działa na obszarze jednego województwa i jest powoływany uchwałą Zarządu Głównego.

§ 19

1. Przy Zarządzie Głównym oraz zarządach okręgów i oddziałów mogą być powoływane sekcje oraz stałe 
lub doraźne komisje i zespoły problemowe, których zasady działania i organizację określają regulaminy 
zatwierdzone przez właściwy zarząd.

2. Zarząd  Główny  oraz  zarządy  okręgów  i  oddziałów  mogą  powołać  pełnomocnika  do  załatwiania 
określonych  spraw.  Zakres  praw  i obowiązków  pełnomocnika  określa  pełnomocnictwo  udzielone 
uchwałą właściwego zarządu.

3. Przy Zarządzie Głównym oraz zarządach okręgów i oddziałów mogą być powoływane organy zajmujące 
się współpracą z zagranicznymi organizacjami bibliotekarskimi i pokrewnymi.

V. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Krajowy Zjazd Delegatów SBP.
2. Okręgowy Zjazd SBP.
3. Oddziałowy Zjazd SBP.
4. Walne zebranie koła SBP.

1. Krajowy Zjazd Delegatów SBP

§ 21

1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 22

1. Zwyczajny  Krajowy  Zjazd  Delegatów  zwoływany  jest  przez  Zarząd  Główny  w  terminie  nie 
przekraczającym 4 lat od daty poprzedniego zjazdu.

2. Zarząd Główny zawiadamia delegatów o terminie Zjazdu co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem i 
przedstawia propozycję porządku obrad.

§ 23

W Krajowym Zjeździe Delegatów udział biorą:
1) delegaci  wybrani  na  Zjazd  przez  okręgowe  zjazdy,  w  liczbie  określonej  przez  Zarząd  Główny 

proporcjonalnie do liczebności okręgu, oraz członkowie honorowi SBP – z głosem stanowiącym,
2) członkowie ustępujących władz, przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni goście – z 

głosem doradczym.



§ 24

1.  Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
1) uchwalanie założeń programowych działalności Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie  i  przyjmowanie  sprawozdań  z  działalności  Zarządu  Głównego,  Głównej  Komisji 

Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
3) udzielanie  –  na  wniosek  Głównej  Komisji  Rewizyjnej  –  absolutorium  ustępującemu  Zarządowi 

Głównemu,
4) zatwierdzanie regulaminów obrad Zjazdu i komisji zjazdowych,
5) wybór  przewodniczącego  i  członków  Zarządu  Głównego,  Głównej  Komisji  Rewizyjnej  oraz 

Głównego Sądu Koleżeńskiego,
6) podejmowanie uchwał w sprawie wykładni Statutu i jego zmian oraz rozwiązania Stowarzyszenia,
7) podejmowanie  uchwał  w  sprawach  wniesionych  pod  obrady  Zjazdu  przez  Zarząd  Główny  lub 

delegatów,
8) nadawanie godności członka honorowego SBP,
9) uchwalanie  regulaminów  działania  Zarządu  Głównego,  Głównej  Komisji  Rewizyjnej  i  Głównego 

Sądu Koleżeńskiego. 
2. Zjazd jest prawomocny przy obecności co najmniej 50% ogólnej liczby wybranych delegatów. Uchwały 

Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów. 

§ 25

1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek 1/3 zarządów okręgów.

2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty 
wpłynięcia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

2. Okręgowy Zjazd SBP

§ 26

1. Najwyższą władzą okręgu jest Okręgowy Zjazd.
2. Okręgowy Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 27

1. Zwyczajny Okręgowy Zjazd zwoływany jest przez zarząd okręgu w porozumieniu z Zarządem Głównym 
w terminie nie przekraczającym 4 lat od daty poprzedniego zjazdu.

2. Termin zjazdu i porządek obrad powinny być podane do wiadomości uczestników co najmniej na 15 dni 
przed jego zwołaniem.

§ 28

1. W Okręgowym Zjeździe udział biorą:
1) delegaci  wybrani  na zjazdach oddziałowych oraz członkowie honorowi SBP z danego okręgu – z 

głosem stanowiącym,
2) członkowie  ustępujących  władz  okręgu,  przedstawiciele  członków  wspierających  oraz  zaproszeni 

goście – z głosem doradczym.



2. W okręgu  zrzeszającym  do  100  członków Okręgowy Zjazd  może  być  również  zorganizowany  przy 
bezpośrednim udziale:
1) wszystkich  członków zwyczajnych  oraz członków honorowych SBP z danego okręgu – z głosem 

stanowiącym,
2) przedstawicieli członków wspierających oraz zaproszonych gości – z głosem doradczym.

3. Uchwały Okręgowego Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów. 

§ 29

Do kompetencji Okręgowego Zjazdu należy:
1) podejmowanie uchwał dotyczących programu działalności merytorycznej okręgu,
2) rozpatrywanie  i  przyjmowanie  sprawozdań  z  działalności  zarządu  okręgu,  okręgowej  komisji 

rewizyjnej i okręgowego sądu koleżeńskiego,
3) udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,
4) uchwalanie regulaminu obrad zjazdu,
5) wybór przewodniczącego i  członków zarządu okręgu, okręgowej komisji  rewizyjnej  i  okręgowego 

sądu koleżeńskiego,
6) wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,
7) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady zjazdu i dotyczących działalności okręgu,
8) uchwalenie  wniosku  w  sprawie  likwidacji  okręgu  większością  kwalifikowaną  2/3  głosów,  przy 

obecności co najmniej 2/3 delegatów. 

§ 30

1. Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd może być zwołany uchwałą zarządu okręgu – z własnej inicjatywy lub 
na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej, albo też na wniosek 1/3 członków, a także uchwałą Zarządu 
Głównego na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.

2. Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd powinien być zwołany przez zarząd okręgu w terminie 30 dni od daty 
zgłoszenia wniosku. Jeżeli to nie nastąpi, Okręgowy Zjazd zwołuje Zarząd Główny.

3. Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

3. Oddziałowy Zjazd SBP

§ 31

1. Najwyższą władzą oddziału jest Oddziałowy Zjazd.
2. Oddziałowy Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 32

1. Zwyczajny Oddziałowy Zjazd zwoływany jest przez zarząd oddziału w terminie nie przekraczającym 4 
lat od daty poprzedniego zjazdu.

2. Termin zjazdu i porządek obrad powinny być podane do wiadomości uczestników co najmniej na 15 dni 
przed jego zwołaniem.

§ 33

1. W Oddziałowym Zjeździe biorą udział:
1) delegaci wybrani na walnych zebraniach kół SBP oraz członkowie honorowi SBP z danego oddziału – 

z głosem stanowiącym,



2) członkowie ustępujących  władz oddziału,  przedstawiciele  członków wspierających oraz zaproszeni 
goście – z głosem doradczym.

2. W oddziale zrzeszającym do 50 członków Oddziałowy Zjazd może być organizowany przy bezpośrednim 
udziale:
1) wszystkich  członków  zwyczajnych  oraz  członków  honorowych  z  danego  oddziału  –z  głosem 

stanowiącym,
2) przedstawicieli członków wspierających oraz zaproszonych gości – z głosem doradczym.

3. Uchwały Oddziałowego Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów. 

§ 34

1. Do kompetencji Oddziałowego Zjazdu należy:
1) podejmowanie uchwał dotyczących programu działalności merytorycznej oddziału,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządu oddziału,
3) udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi na wniosek oddziałowej komisji rewizyjnej,
4)  uchwalanie regulaminu obrad zjazdu,
5) wybór przewodniczącego i członków zarządu oddziału oraz oddziałowej komisji rewizyjnej,
6) wybór delegatów na Okręgowy Zjazd,
7) podejmowanie  uchwał  w  sprawach  wniesionych  pod  obrady  Zjazdu  i  dotyczących  działalności 

oddziału,
8) uchwalenie  wniosku  w sprawie  likwidacji  oddziału  większością  kwalifikowaną  2/3  głosów,  przy 

obecności co najmniej 2/3 delegatów.

§ 35

1. Nadzwyczajny Oddziałowy Zjazd może być zwołany uchwałą zarządu oddziału – z własnej inicjatywy 
lub na wniosek oddziałowej  komisji  rewizyjnej,  albo też na wniosek 1/3 członków, a także uchwałą 
zarządu okręgu na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej.

2. Nadzwyczajny Oddziałowy Zjazd powinien być zwołany przez zarząd oddziału w terminie 30 dni od daty 
zgłoszenia wniosku, Jeżeli to nie nastąpi, nadzwyczajny Oddziałowy Zjazd jest zwoływany przez zarząd 
okręgu.

3. Nadzwyczajny Oddziałowy Zjazd obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

4. Walne zebranie koła  SBP

§ 36

1. Najwyższą władzą koła jest walne zebranie koła.
2. Walne zebranie koła zwołuje zarząd koła – z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 członków koła lub na 

wniosek zarządu oddziału.
3. Walne zebranie koła, na którym dokonuje się wyboru zarządu koła oraz delegatów na Oddziałowy Zjazd, 

musi być zwołane w terminie nie przekraczającym 4 lat od daty poprzedniego zebrania.
4. O terminie walnego zebrania koła i proponowanym porządku obrad, zarząd koła zawiadamia członków 

koła co najmniej na 7 dni przed zebraniem. 
5. Uchwały walnego zebrania koła zapadają zwykłą większością głosów. 

§ 37

Do kompetencji walnego zebrania koła należy:
1) uchwalanie planów pracy koła,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządu koła,



3) wybieranie zwykłą większością głosów przewodniczącego i członków zarządu koła oraz delegatów na 
Oddziałowy Zjazd,

4) podejmowanie  uchwał w sprawach wnoszonych  pod obrady walnego zebrania  koła i  dotyczących 
działalności koła,

5) uchwalenie wniosku w sprawie powołania lub likwidacji koła większością kwalifikowaną 2/3 głosów 
przy obecności co najmniej 2/3 członków.

VI. ORGANY WYKONAWCZE STOWARZYSZENIA

§ 38

Organami wykonawczymi Stowarzyszenia są:
1. Zarząd Główny
2. Forum SBP
3. Zarządy okręgów
4. Zarządy oddziałów
5. Zarządy kół

1. Zarząd Główny

§ 39

1. Zarząd Główny składa się z przewodniczącego SBP i 14 członków wybieranych przez Krajowy Zjazd 
Delegatów SBP.

2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

§ 40

1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) organizowanie działalności Stowarzyszenia,
2) zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów oraz Forum SBP, 
3) wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów,
4) wybór ze swego grona prezydium Zarządu Głównego,
5) uchwalanie  regulaminu  działalności  Prezydium  Zarządu  Głównego  i  organów  wykonawczych 

Stowarzyszenia z wyłączeniem Forum SBP,
6) zawieszanie – na wiosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na podstawie prawomocnego orzeczenia 

Głównego Sądu Koleżeńskiego – przewodniczącego i członków zarządu,
07) powierzanie   wybranemu  na  zjeździe  członkowi  zarządu  obowiązków  przewodniczącego  SBP  w 

sytuacji, o której mowa w p. 6, a także w przypadku, kiedy przewodniczący SBP nie może dalej pełnić 
swoich obowiązków lub też złoży rezygnację, 

08) uzupełnianie  składu Zarządu Głównego o nowych członków z grona delegatów na Krajowy Zjazd 
Delegatów, w liczbie nie przekraczającej 30 proc. składu w przypadku, o którym mowa w p. 6 lub też 
w przypadku rezygnacji członka Zarządu Głównego,

09) ustalanie  rocznych  planów  pracy  Stowarzyszenia  i  czuwanie  nad  ich  prawidłową  realizacją  oraz 
opracowywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

10) sprawowanie pieczy nad majątkiem Stowarzyszenia, opracowywanie budżetu i zaleceń dotyczących 
gospodarki składkami członków oraz zatwierdzanie bilansu rocznego,

11) podejmowanie uchwał o działalności gospodarczej Stowarzyszenia oraz wyrażanie zgody na podjęcie 
takiej działalności przez zarządy okręgów,

12) powoływanie  okręgów,  nadzór  nad  ich  działalnością, a  także  zatwierdzanie  wniosków  zarządów 
okręgów o ich rozwiązanie,



13) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów okręgów,
14) tworzenie  i  rozwiązywanie  sekcji,  komisji  i  zespołów problemowych  działających  przy Zarządzie 

Głównym,
15) powoływanie i zmiana składu kolegiów redakcyjnych czasopism wydawanych przez Stowarzyszenie,
16) przedkładanie  Krajowemu  Zjazdowi  Delegatów  wniosków  w sprawie  nadania  godności  członka 

honorowego SBP,
17) przyznawanie Honorowej Odznaki Stowarzyszenia i zatwierdzanie wniosków w sprawie odznaczeń, 

medali, nagród, stypendiów itp.,
18) reprezentowanie Stowarzyszenia w kraju i za granicą,
19) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do związków stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
20) podejmowanie  uchwał  w  sprawie  porozumień  o  współpracy  z  organizacjami  krajowymi  i 

zagranicznymi.
2. Zarząd Główny, w ciągu miesiąca od dnia wyboru, zawiadamia sąd rejestrowy i organ nadzorujący o 

swoim składzie, miejscu zamieszkania członków Zarządu oraz o adresie swojej siedziby, a także zgłasza 
wszelkie zmiany w składzie Zarządu, w adresie siedziby oraz w statucie.

3. Uchwały  Zarządu  Głównego  podejmowane  są  zwykłą  większością  głosów.  Do  ich  prawomocności 
niezbędna jest obecność ponad połowy liczby członków Zarządu Głównego. 

§ 41

1. Prezydium Zarządu Głównego składa się z przewodniczącego SBP, 3 wiceprzewodniczących, sekretarza 
generalnego, skarbnika, członka Zarządu ds. okręgów oraz członka Zarządu ds. sekcji, komisji i zespołów 
problemowych.

2. Prezydium kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego – 
zgodnie z regulaminem jego działania uchwalonym przez Zarząd Główny.

3. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 
4. Uchwały Prezydium podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.
5. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów o wyniku 

decyduje przewodniczący SBP.

§ 42

Do zadań Prezydium Zarządu Głównego należy:
1) realizacja uchwał Zarządu Głównego,
2) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,
3) przygotowywanie  preliminarzy  budżetowych,  planów  działalności,  sprawozdań  i  wniosków  oraz 

instrukcji i regulaminów wewnętrznych,
4) gospodarowanie funduszem i majątkiem Stowarzyszenia w granicach określonych budżetem,
5) zatrudnianie dyrektora Biura ZG SBP i określanie zakresu jego obowiązków,
6) informowanie  Zarządu  Głównego  o  swoich  działaniach  w czasie  między  posiedzeniami  Zarządu 

Głównego,
7) delegowanie przedstawicieli na krajowe i zagraniczne zjazdy, narady, konferencje itp.,
8) opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawie odznaczeń, medali, nagród, stypendiów itp.,
9) organizowanie przynajmniej raz w roku spotkań z przewodniczącymi zarządów okręgów.



2. Forum SBP

§ 43

1. W skład Forum SBP wchodzą:
1) członkowie Zarządu Głównego,
2) członkowie honorowi SBP, 
3) przewodniczący zarządów okręgów,
4) przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej,
5) przewodniczący komisji,  sekcji  i  zespołów problemowych  oraz  pełnomocnicy działający przy ZG 

SBP.
2. Zadaniem Forum SBP jest podejmowanie problemów nurtujących środowisko bibliotekarskie i wymiana 

doświadczeń w pracy stowarzyszeniowej.
3. Zarząd Główny zwołuje Forum SBP co najmniej raz w czasie kadencji i określa jego temat.
4. Forum SBP może być połączone z konferencją naukową.
5. Forum SBP jest uprawione, aby:

1) dokonywać oceny działalności organów wykonawczych Stowarzyszenia,
2) formułować  wnioski  oraz  wydawać  zalecenia  dotyczące  kierunków  i  sposobów  działania 

Stowarzyszenia,
3) podejmować  uchwały  wyrażające  opinie  i  wnioski  w  sprawach  istotnych  dla  polskiego 

bibliotekarstwa.

3. Zarząd okręgu

§ 44

1. Zarząd okręgu składa się z przewodniczącego i 5-9 członków wybranych przez Okręgowy Zjazd.
2. Zarząd okręgu wybiera ze swego grona prezydium złożone z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, 

sekretarza i skarbnika.
3. Zarząd okręgu zbiera się przynajmniej raz na pół roku, prezydium zarządu okręgu przynajmniej raz na 

kwartał.

§ 45

1. Do kompetencji zarządu okręgu należy:
1) organizowanie  działalności  okręgu  zgodnie  z  programem  uchwalonym  na  okręgowym  zjeździe  i 

uchwałami Zarządu Głównego,
2) wybór ze swojego grona prezydium zarządu okręgu,
3) zawieszenie – na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej lub na podstawie prawomocnego orzeczenia 

okręgowego sądu koleżeńskiego – przewodniczącego i członków zarządu,
4) powierzanie  wybranemu  na  zjeździe  członkowi  zarządu  obowiązków  przewodniczącego  zarządu 

okręgu w sytuacji, o której mowa w pkt. 3, a także w przypadku kiedy przewodniczący zarządu okręgu 
nie może dalej pełnić swoich obowiązków lub też złoży rezygnację,

5) uzupełnianie składu zarządu okręgu o nowych członków tego zarządu z grona delegatów na Okręgowy 
Zjazd,  a  w  sytuacji,  opisanej  w  §  28  ust.  2,  z  grona  członków  uczestniczących  w Okręgowym 
Zjeździe, w liczbie nie przekraczającej 30 proc. składu w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lub też 
w przypadku rezygnacji członka zarządu okręgu,

6) powoływanie sekcji, komisji i zespołów problemowych lub innych ciał kolegialnych,
07) powoływanie oraz w uzasadnionych przypadkach rozwiązywanie oddziałów,
08) sprawowanie  nadzoru  merytorycznego  i  organizacyjnego  nad  podległymi  oddziałami,  sekcjami, 

komisjami i zespołami oraz inspirowanie i koordynacja podejmowanych przez nie działań,
09) rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządów oddziałów,
10) zarządzanie majątkiem okręgu w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Główny, 



11) ustalanie wysokości składek członkowskich, z uwzględnieniem zaleceń Zarządu Głównego, 
12) przedkładanie  Zarządowi  Głównemu  wniosków  o  wyrażenie  zgody  na  podjęcie  działalności 

gospodarczej,
13) zwoływanie okręgowych zjazdów,
14) przyjmowanie i skreślanie członków wspierających Stowarzyszenie oraz prowadzenie ich ewidencji,
15) przedkładanie  Zarządowi  Głównemu wniosków w sprawie  nadania  godności  członka honorowego 

SBP oraz przyznania odznaczeń, nagród, medali, stypendiów itp.,
16) kierowanie członków Stowarzyszenia na zjazdy zawodowe,
17) reprezentowanie okręgu na zewnątrz.

2. Zarząd  okręgu,  w  ciągu  14  dni  od  daty  wyboru,  zawiadamia  organ  nadzorujący,  właściwy  ze 
względu  na  siedzibę  tego  zarządu,  o swoim  składzie,  podaje  adres  siedziby,  a  także  doręcza  temu 
organowi statut Stowarzyszenia i zgłasza wszystkie zmiany w składzie zarządu oraz w adresie siedziby.

§ 46

Do zadań prezydium zarządu okręgu należy:
1) realizacja uchwał zarządu okręgu,
2) prowadzenie  bieżących  spraw  Stowarzyszenia  w  ramach  kompetencji  udzielonych  przez  zarząd 

okręgu,
3) przygotowywanie  planów  pracy  i  preliminarzy  oraz  sporządzanie  sprawozdań  z  działalności 

merytorycznej i finansowej okręgu,
4) gospodarowanie funduszem i majątkiem okręgu Stowarzyszenia w granicach określonych budżetem,
5) składanie zarządowi okręgu sprawozdań z prac wykonanych w czasie między posiedzeniami zarządu 

okręgu oraz przedkładanie do zatwierdzenia uchwał podjętych w związku z postanowieniami pkt. 2.
6) organizowanie przynajmniej raz w roku spotkań z przewodniczącymi oddziałów.

4. Zarząd oddziału

§ 47

1. Zarząd oddziału składa się z przewodniczącego i 3-7 członków wybranych przez Oddziałowy Zjazd.
2. Zarząd oddziału wybiera ze swego grona prezydium złożone z przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
3. Zarząd oddziału zbiera się raz na pół roku, a prezydium zarządu oddziału przynajmniej raz na kwartał. 

§ 48

Do kompetencji zarządu oddziału należy:
1) organizowanie  działalności  oddziału  zgodnie  z  programem uchwalonym na oddziałowym zjeździe 

oraz uchwałami zarządu okręgu i Zarządu Głównego,
2) wybór ze swego grona prezydium zarządu oddziału,
3) zawieszenie – na wniosek oddziałowej komisji rewizyjnej lub na podstawie prawomocnego orzeczenia 

okręgowego sądu koleżeńskiego – przewodniczącego i członków zarządu,
4) powierzanie  wybranemu  na  Oddziałowym  Zjeździe  członkowi  zarządu  obowiązków 

przewodniczącego zarządu oddziału w sytuacji, o której mowa w pkt. 3, a także w przypadku kiedy 
przewodniczący zarządu oddziału nie może dalej pełnić swoich obowiązków lub też złoży rezygnację,

5) uzupełnianie   składu zarządu oddziału o  nowych członków tego zarządu,   z grona delegatów na 
Oddziałowy  Zjazd,  a  w  sytuacji,  opisanej  w  §  33  ust.2,  z  grona  członków  uczestniczących 
w Oddziałowym Zjeździe,  w liczbie  nie  przekraczającej  30  proc.  składu,  w przypadku,  o  którym 
mowa w pkt.3 lub też w przypadku rezygnacji członka zarządu oddziału, 

06) powoływanie i rozwiązywanie kół, sekcji, komisji i zespołów oraz nadzór nad ich działalnością,
07) rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządów kół,
08) zarządzanie majątkiem oddziału w ramach pełnomocnictw udzielonych przez zarząd okręgu,
09) przedkładanie zarządowi okręgu wniosków o wyrażenie zgody na podjęcie działalności gospodarczej,



10) zwoływanie Oddziałowych Zjazdów,
11) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz prowadzenie ich ewidencji,
12) przedkładanie zarządowi okręgu wniosków w sprawie nadania godności członka honorowego SBP 

oraz przyznania odznaczeń, nagród, medali,  stypendiów itp.,  z powiadomieniem zarządu okręgu o 
podjętych działaniach,

13) reprezentowanie oddziału na zewnątrz.

§ 49

Do zadań prezydium zarządu oddziału należy:
1) realizacja uchwał zarządu oddziału,
2) prowadzenie  bieżących  spraw  Stowarzyszenia  w  ramach  kompetencji  udzielonych  przez  zarząd 

oddziału,
3) przygotowywanie  planów  pracy  i  preliminarzy  oraz  sporządzanie  sprawozdań  z  działalności 

merytorycznej i finansowej oddziału,
4) gospodarowanie funduszem i majątkiem oddziału Stowarzyszenia w granicach określonych budżetem,
5) składanie zarządowi oddziału sprawozdań z prac wykonanych w okresie między jego posiedzeniami 

oraz przedkładanie do zatwierdzenia uchwał podjętych w związku z postanowieniami pkt. 2,
6) organizowanie przynajmniej raz w roku spotkań z przewodniczącymi kół.

5. Zarząd koła

§ 50

1. Działalnością  koła  kieruje  zarząd  koła  składający  się  z  3-5  członków,  w  tym  z  przewodniczącego, 
sekretarza i skarbnika.

2. Zarząd koła wybierany jest na walnym zebraniu koła.
3. Zarząd koła zbiera się co najmniej raz na kwartał.

§ 51

Zarząd koła:
1) kieruje działalnością koła i odpowiada za swoje działanie przed walnym zebraniem koła oraz przed 

zarządem oddziału,
2) realizuje uchwały władz Stowarzyszenia,
3) opracowuje plany pracy koła i składa sprawozdania z jego działalności na walnym zebraniu koła oraz 

okresowo zarządowi oddziału,
4) reprezentuje członków koła na zewnątrz,
5) współdziała  z  kierownictwem  zakładu  pracy  oraz  zarządami  innych  organizacji  z  określonego 

środowiska lub zakładu pracy,
6) zbiera składki członkowskie i przekazuje wpływy z tego tytułu do kasy zarządu oddziału, w wysokości 

określonej uchwałą zarządu okręgu,
7) zgłasza do zarządu oddziału wnioski w sprawach Stowarzyszenia oraz członków koła, w tym wnioski 

w  sprawie  nadania  godności  członka  honorowego  SBP  oraz  przyznania  odznaczeń,  medali, 
stypendiów,

8) powierza obowiązki przewodniczącego koła oraz uzupełnia skład zarządu koła o nowych członków – 
w liczbie nie wyższej niż połowa składu pochodzącego z wyboru – w przypadku, gdy przewodniczący 
koła lub członek zarządu koła nie może dalej sprawować swej funkcji lub gdy złoży rezygnację. 



VII. KOMISJE REWIZYJNE

§ 52

1. W ramach Stowarzyszenia działają:
1) Główna Komisja Rewizyjna,
2) okręgowe komisje rewizyjne.
3) oddziałowe komisje rewizyjne.

2. Członkowie komisji rewizyjnych:
1)  nie mogą być członkami odpowiednich organów wykonawczych Stowarzyszenia  ani pozostawać z 

nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

1. Główna Komisja Rewizyjna

§ 53

Główna Komisja Rewizyjna składa się z 7 członków i 2 zastępców, w tym z przewodniczącego, zastępcy 
przewodniczącego i sekretarza.

§ 54

1. Do  zadań  Głównej  Komisji  Rewizyjnej  należy  przeprowadzanie  przynajmniej  raz  w  roku  kontroli 
całokształtu działalności Stowarzyszenia pod względem merytorycznym i finansowym.

2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi 
z ustaleń kontroli i z żądaniem wyjaśnień.

3. Członkowie  Głównej  Komisji  Rewizyjnej  mogą  brać  udział  w posiedzeniach  Zarządu  Głównego  i 
Prezydium Zarządu Głównego – z głosem doradczym.

4. Główna Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów o stanie gospodarki 
oraz stawia wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu za miniony okres jego kadencji.

5. Główna Komisja  Rewizyjna  ma  prawo wystąpić  do  Zarządu  Głównego z  wnioskiem o  zwołanie,  w 
przypadku  szczególnej  wagi,  nadzwyczajnego  Krajowego  Zjazdu  Delegatów  oraz  nadzwyczajnego 
Okręgowego Zjazdu.

2. Okręgowa komisja rewizyjna

§ 55

Okręgowa  komisja  rewizyjna  składa  się  z  4-5  członków,  w  tym  z przewodniczącego,  zastępcy 
przewodniczącego i sekretarza.

§ 56

1. Okręgowa komisja rewizyjna zobowiązana jest do przeprowadzania przynajmniej raz w roku kontroli 
całokształtu działalności okręgu pod względem merytorycznym i finansowym.

2. Okręgowa komisja rewizyjna ma prawo występowania do zarządu okręgu z wnioskami wynikającymi z 
ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień.

3. Członkowie  okręgowej  komisji  rewizyjnej  mogą  brać  udział  w posiedzeniach  zarządu  okręgu  i 
prezydium zarządu okręgu – z głosem doradczym.



4. Okręgowa  komisja  rewizyjna  składa  sprawozdania  Okręgowemu  Zjazdowi  o  stanie  gospodarki  oraz 
stawia wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi okręgu za miniony okres jego kadencji.

5. Okręgowa  komisja  rewizyjna  ma  prawo  wystąpić  do  zarządu  okręgu  z  wnioskiem  o  zwołanie,  w 
przypadkach szczególnej wagi, nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu.

3. Oddziałowa komisja rewizyjna

§ 57

Oddziałowa komisja rewizyjna składa się z 3 członków – przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i 
sekretarza.

§ 58

1. Oddziałowa komisja rewizyjna zobowiązana jest do przeprowadzenia przynajmniej raz w roku kontroli 
całokształtu działalności, oddziału w tym kół, pod względem merytorycznym i finansowym.

2. Oddziałowa komisja rewizyjna ma prawo występowania do zarządu oddziału z wnioskami wynikającymi 
z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień.

3. Członkowie  oddziałowej  komisji  rewizyjnej  mogą  brać  udział  w posiedzeniach  zarządu  oddziału  i 
prezydium zarządu oddziału – z głosem doradczym.

4. Oddziałowa komisja rewizyjna składa sprawozdania Oddziałowemu Zjazdowi o stanie gospodarki oraz 
stawia wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi oddziału za miniony okres jego kadencji.

5. Oddziałowa komisja  rewizyjna  ma prawo wystąpić  do zarządu oddziału z wnioskiem o zwołanie,  w 
przypadku szczególnej wagi, nadzwyczajnego Oddziałowego Zjazdu.

VIII. SĄDY KOLEŻEŃSKIE

§ 59

1. Sądy  koleżeńskie  rozpatrują  sprawy  naruszania  zasad  statutowych  i  etycznych  przez  członków 
Stowarzyszenia oraz spory między członkami.

2. Sądy koleżeńskie są niezawisłe.
3. W ramach Stowarzyszenia działają:

1) Główny Sąd Koleżeński,
2) okręgowe sądy koleżeńskie.

1. Główny Sąd Koleżeński

§ 60

1. Główny  Sąd  Koleżeński  składa  się  z  5  członków,  w  tym  z przewodniczącego,  zastępcy 
przewodniczącego i sekretarza.

2. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego zapadają w trzyosobowym składzie.

§ 61

1. Główny  Sąd  Koleżeński  jako  druga  instancja  rozpatruje  odwołania  od  orzeczeń  okręgowego  sądu 
koleżeńskiego.



2. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego, jako drugiej instancji, są ostateczne.

2. O kręgowy sąd koleżeński

§ 62

1. Okręgowy  sąd  koleżeński  składa  się  z  3-5  członków,  w  tym  z przewodniczącego,  zastępcy 
przewodniczącego i sekretarza.

2. Orzeczenia okręgowego sądu koleżeńskiego zapadają w trzyosobowym składzie.

IX. WYBORY ORGANÓW STOWARZYSZENIA

§ 63

1. Wybory do organów Stowarzyszenia odbywają się w drodze tajnego, bezpośredniego głosowania.
2. Oddziałowy zjazd  oraz  walne  zebranie  koła  mogą  jednomyślnie  uchwalić,  że  wybory  odbędą się  w 

drodze głosowania jawnego.
3. Liczba kandydatów do organów Stowarzyszenia jest nieograniczona, a do organów kolegialnych musi 

być większa od liczby miejsc mandatowych w danym organie.
4. Do wyboru niezbędne jest otrzymanie więcej niż połowa liczby ważnych głosów.

§ 64
  
1. Szczegółowy regulamin wyborczy zatwierdza:

1) dla organów naczelnych – Krajowy Zjazd Delegatów,
2) dla pozostałych organów – Okręgowy Zjazd.

2. Zasady wyboru delegatów ustalają:
1) na Krajowy Zjazd Delegatów – Zarząd Główny Stowarzyszenia,  
2)  na pozostałe zjazdy – zarządy okręgów.

§ 65

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje członkom zwyczajnym i honorowym na następujących zasadach:
1) w kołach – wszyscy członkowie wybierają zarząd koła i delegatów na  Oddziałowy Zjazd, 
2) na  oddziałowym  zjeździe  delegaci  i  członkowie  honorowi  SBP  wybierają  ze  swego  grona 

przewodniczącego,  zarząd  oddziału,  oddziałową  komisję  rewizyjną  oraz  delegatów  na  Okręgowy 
Zjazd,

3) na  Okręgowym  Zjeździe  –  delegaci  oraz  członkowie  honorowi  SBP  wybierają  ze  swego  grona 
przewodniczącego,  zarząd  okręgu,  okręgową  komisję  rewizyjną,  okręgowy  sąd  koleżeński  oraz 
delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,

4) na Krajowym Zjeździe Delegatów – delegaci  oraz członkowie honorowi SBP wybierają ze swego 
grona przewodniczącego Stowarzyszenia, a następnie członków Zarządu Głównego, Główną Komisję 
Rewizyjną oraz Główny Sąd Koleżeński.

2. Bierne prawo wyborcze przysługuje członkom Stowarzyszenia posiadającym roczny staż członkowski i 
opłacone składki.  



§ 66

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 67

Wpisanie na listę wyborczą wymaga zgody kandydata.

§ 68

1. Wybór  członków władz  w głosowaniu  tajnym  następuje  przez  skreślenie  z  listy  wyborczej  nazwisk 
kandydatów, na których delegat nie głosuje.

2. Wybór  następuje większością  głosów i  tylko  wówczas,  gdy kandydat  otrzyma  ponad 50% oddanych 
głosów.

3. Głos jest ważny tylko wówczas, gdy liczba kandydatów nie- skreślonych nie przekracza liczby miejsc 
mandatowych.

4. Złożenie karty wyborczej zniszczonej lub z dopiskiem powoduje unieważnienie głosu.

X. MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 69

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 70

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1) wpływy ze składek członkowskich,
2) dotacje, darowizny, zapisy,
3) wpływy z działalności statutowej (w tym gospodarczej).

§ 71

1. Przy zawieraniu umów, udzielaniu pełnomocnictw i składaniu oświadczeń woli we wszystkich sprawach 
majątkowych Stowarzyszenia jest wymagane współdziałanie i podpisy dwóch uprawnionych osób.

2. Osobami uprawnionymi są:
1) w Zarządzie Głównym – przewodniczący Stowarzyszenia lub sekretarz generalny oraz skarbnik, 
2) w zarządzie okręgu – przewodniczący i skarbnik,
3) w zarządzie oddziału – przewodniczący i skarbnik,
4) inni członkowie Zarządu Głównego, zarządu okręgu i zarządu oddziału na podstawie pełnomocnictw 

udzielonych im przez właściwy zarząd.

§ 72

1. Członkom Stowarzyszenia zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego 

członków, członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz osób, z którymi pracownicy 
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 



pokrewieństwa lub  powinowactwa  w linii  bocznej  do  drugiego  stopnia  albo  są  związani  z  tytułu 
usposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2) przekazywania  majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów Stowarzyszenia 
lub jego pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w 
szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywania  majątku  Stowarzyszenia  na  rzecz  jego  członków,  członków  organów 
Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednie wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich;

4)  zakupu  na  szczególnych  zasadach  towarów  lub  usług  od  podmiotów,  w  których  uczestniczą 
członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie.

XI. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 73

Uchwałę w sprawie Statutu podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów kwalifikowaną większością 2/3 głosów 
przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

§ 74

1. Uchwałę  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia  podejmuje  Krajowy  Zjazd  Delegatów  kwalifikowaną 
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia  określa  sposób  jego  likwidacji  oraz  cel,  na  jaki  ma  być 
przeznaczony majątek.

§ 75

Sprawy zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia muszą być umieszczone w proponowanym porządku 
obrad Krajowego Zjazdu Delegatów SBP.


