
UCHWAŁA Nr 4l2o2o

Zarządu Glównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

z dnia 30 czerwca 2020 t,

w sprawie zasad wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich w żOZL r.

Zgodnie z §4o.1.L, §22,! oraz §23.1 Statutu SBĘ Zarząd Główny Stowarzyszenia

Bibliotekarzy polskich ustala następujące zasady wyboru delegatów na Krajowy Zjazd

Delegatów SBP w ZOżt r.:

a) Krajowy Zjazd Delegatów SBP
1,. W Krajowym Tleździe Delegatów SBP uczestniczą z głosem stanowiącym delegaci

wybrani przez okręgowe zjazdy sBp oraz członkowie honorowi sBp.

2. Liczbę delegatów ustala się według stanu liczby członków Okręgu na dzień 31 grudnia

żożo r, podanych w sprawozdaniach zarządow okręgów przekazanych do Zarządu

Głównego SBp. W przypadku różnicy liczby członków danego okręgu między dniem 3].

grudnia 2Q2o a dniem zwołania okręgowego zjazdu delegatów SBĘ ustala się liczbę

członków z dnia zwołania okręgowego zjazdu delegatów SBP.

3. Jeden delegat reprezentuje 100 członków zwyczajnych Stowarzyszenia w danym

Okręgu.
4. Wybiera się dodatkowo jednego delegata w proporcji jeden delegat na kolejnych co

najmniej 50 członków SBP w Okręgu, np. 150 członków - 2 delegatów; 250 członków
* 3 delegatów.

5. W zależności od liczby dele8atów, Ąazdy Okręgowe wybierają od 1 do 3 zastępców

delegata. Zastępcy uczestniczą w Krajowym Tleździe Delegatów w 202L r, W

p rzypad ku n iemożliwości wypełn ienia m a ndatu przez któregoŚ z delegatów.

b) Okręgowe Zjazdv Delegatów
t. W okręgowym zjeździe delegatów uczestniczą z głosem stanowiącym delegaci

wybrani przez oddziałowe zjazdy SBP i członkowie honorowi z danego okręgu.

2. Jeden delegat reprezentuje 10 członków zwyczajnych SBP w danym oddziale, według

stanu liczby członków oddziału na dzień 31 grudnia 7Oż0 r. podanych w

sprawozdaniach zarządu okręgu przekazanych do Zarządu Głównego SBP. W

przypadku różnicy liczby członków danego oddziału między dniem 31 grudnia 2O20 a

dniem zwołania oddziałowego zjazdu delegatów SBĘ ustala się liczbę,cztonków z dnia

zwołania oddziałowego zjazdu delegatów SBP.

3. Wybiera się dodatkowo jednego delegata w proporcji jeden delegat na kolejnych 5

członków SBp w oddziale, np. 25 członków - 3 delegatów; 55 członków - 6 delegatów.

4, W zależności od liczby delegatów, zjazdy oddziałowe wybierają od 1 do 3 zastępców

delegata. Zastępcy uczestniczą w okręgowym zjeździe delegatów w przypadku

niemożliwości wypełnienia mandatu przez któregoś z delegatów.
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Oddziałowe Zjazdy Delegatów
W oddziałowym zjeździe delegatów uczestniczą z głosem stanowiącym delegaci
wybrani na walnych zebraniach kół SBP oraz członkowie honorowi z danego oddziału.
Jeden delegat reprezentuje 5 członków zwyczajnych danego koła wedlug stanu liczby
cztonków koła na dzień 31 grudnia 2O2O r. podanych w sprawozdaniach zarządu
oddziału przekazanych do zarządu okręgowego SBP. W przypadku różnicy liczby
członków danego koła między dniem 31 grudnia 2020 a dniem zwołania walnego
zebrania koła SBĘ ustala się liczbę członków z dnia zwołania walnego zebrania koła
SBĘ potwierdzoną przezzarząd oddziału SBP.

Wybiera się dodatkowo jednego delegata w proporcji jeden delegat na kolejnych 3
członków SBP w kole, np. 8 członków - 2 delegatów;23 członków - 5 delegatów.
W szczególnych przypadkach proporcje określone w punkcie 2 mogą być zmienione
przezzarząd okręgu w porozumieniu z Zarządem Głównym SBP.

Zgodnie z §33.2 Statutu SBP w oddziałach zrzeszających do 50 członków zjazd może
być zorganizowany przy bezpośrednim udziale wszystkich członków zwyczajnych oraz
członków honorowych z danego oddziału.

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich


