
Ramowy regulamin działania sekcji, komisji i zespołów SBP 

 

Na podstawie Statutu SBP (§ §19 p. 1; oraz 40 p. 14; 43 p. 1, pp 5 i 45 p. 1, pp. 6) ustala się 
następujący Regulamin działania Sekcji, Komisji i Zespołów Problemowych ZG oraz 
Zarządów Okręgowych (dalej ZO SBP). 

§ 1 

Sekcje, Komisje i Zespoły Problemowe są organami opiniodawczymi i wspomagającymi 
działalność ZG SBP i ZO SBP. 

§ 2 

Podstawowym celem Sekcji, Komisji i Zespołów Problemowych jest inspirowanie i 
prowadzenie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania określonego typu 
bibliotek lub określonej sfery aktywności zawodowej, a także wymiana doświadczeń między 
bibliotekami. 

§ 3 

Sekcje, Komisje i Zespoły Problemowe realizują te cele przez współpracę z ZG, ZO i innymi 
organami SBP oraz organizacjami i specjalistami. 

§ 4 

1. Sekcje, Komisje i Zespoły Problemowe opierają swoją działalność na pracy społecznej 
członków. 

2. Członkami Sekcji, Komisji i Zespołów Problemowych mogą być pracownicy bibliotek 
oraz osoby zainteresowane bez względu na ich przynależność do SBP z 
zastrzeżeniem, że tylko członkowie SBP mają bierne i czynne prawo wyborcze. 

3. Członkowie ustalają tryb pracy Sekcji, Komisji i Zespołów Problemowych. 

§ 5 

1. Organem wykonawczym Sekcji, Komisji i Zespołu Problemowego, który kieruje 
działalnością jest Zarząd Sekcji, Komisji i Zespołu Problemowego. 

2. Zarząd Sekcji, Komisji czy Zespołu Problemowego składa się z przewodni- czącego, 
zastępcy przewodniczącego, sekretarza oraz kilku członków o ile istnieje taka 
potrzeba. 

§ 6 

Do zadań Zarządu Sekcji, Komisji i Zespołu Problemowego należy: 

1. Przygotowanie programów, opinii, ekspertyz dotyczących środowiska, które 
reprezentuje. 

2. Organizowanie sesji popularnonaukowych i naukowych, konferencji i kursów 
specjalistycznych, prowadzenie poradnictwa zawodowego. 



3. Przeprowadzanie analiz i badań stanu aktualnego oraz perspektyw rozwojowych 
określonego typu bibliotek i działalności bibliotecznej. 

4. Inspirowanie i nawiązywanie współpracy między bibliotekami w kraju i za granicą. 
5. Opiniowanie aktów normatywnych. 
6. Opracowywanie planów pracy oraz corocznych sprawozdań z działalności. 
7. Przedstawianie do wiadomości i akceptacji ZG SBP i ZO SBP wszystkich 

opracowanych materiałów i dokumentów. 

§ 7 

1. Posiedzenia Zarządu Sekcji, Komisji czy Zespołu Problemowego odbywają się w 
miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż dwa razy do roku. 

2. Protokóły z zebrań Zarządu Sekcji, Komisji i Zespołu Problemowego przechowywane 
są w dokumentacji Zarządu oraz przekazywane do Prezydium ZG SBP lub ZO SBP. 

§ 8 

1. Wybory Zarządu Sekcji, Komisji i Zespołu Problemowego odbywają się co 4 lata, w 
terminach pokrywających się z kadencją ZG SBP i ZO SBP. 

2. Wybory przeprowadza się w drodze tajnego, bezpośredniego głosowania na zebraniu 
sprawozdawczo-wyborczym Sekcji, Komisji i Zespołu Problemowego, które 
organizuje ustępujący Zarząd w porozumieniu z Prezydium ZG SBP i ZO SBP. 

3. Uczestnicy zebrania sprawozdawczo-wyborczego mogą jednomyślnie uchwalić, że 
wybory odbędą się w drodze głosowania jawnego. 

§ 9 

Przewodniczący Zarządów Sekcji, Komisji czy Zespołów Problemowych ZG SBP wchodzą w 
skład Forum SBP, biorą też udział w posiedzeniach ZG SBP i ZO SBP, na których omawia 
się sprawy dotyczące zainteresowanych Sekcji, Komisji czy Zespołów Problemowych. 

§ 10 

ZG SBP i ZO SBP mają prawo powoływania, rozwiązywania lub zawieszania Sekcji, Komisji 
i Zespołów Problemowych. 

§ 11 

ZG SBP i ZO SBP w miarę możliwości wspierają finansowo i organizacyjnie realizację zadań 
Sekcji, Komisji i Zespołów Problemowych. 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 marca 2006 r. 

  

  

Sekretarz Generalny 
Marzena PRZYBYSZ   

Przewodniczący ZG SBP 
Elżbieta STEFAŃCZYK  

 


