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STATUT 
STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH

uchwalony na Krajowym Zjeździe Delegatów SBP 
w Warszawie 8 czerwca 2013 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP), zwane dalej „Stowa-
rzyszeniem”, jest samorządną organizacją społeczną o charakterze 
fachowym i naukowym, zrzeszającą osoby związane zawodowo lub 
naukowo z problematyką bibliotekarstwa i informacji naukowej.

§ 2 

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i ma osobowość prawną.

§ 3

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

2. Struktura organizacyjna Stowarzyszenia uwzględnia podział ad-
ministracyjny państwa.

3. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są koła, 
oddziały oraz okręgi.

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

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych 
organizacji o tym samym lub podobnym charakterze.
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§ 5

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

1) pieczęci okrągłej  z napisem w otoku „Stowarzyszenie Bibliote-
karzy Polskich”, a pośrodku „Zarząd Główny”, 

2) pieczęci podłużnej z napisem: „Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich – Zarząd Główny”, „Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol-
skich – Zarząd Okręgu w...”, „Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol-
skich – Zarząd Oddziału w...” oraz „Stowarzyszenie Biblioteka-
rzy Polskich – Zarząd Koła w...”.

3. Nazwa i odznaka organizacyjna Stowarzyszenia są prawnie za-
strzeżone. 

4. Wizerunek obu stron sztandaru i wzór odznaki organizacyjnej SBP 
stanowią załączniki 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 SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekar-
stwa, umacnianie pozytywnego wizerunku zawodu oraz integracja 
środowiska, a w szczególności:

1) udział w kształtowaniu polityki i praktyki bibliotecznej oraz in-
formacyjnej w Polsce,

2) popularyzowanie działań sprzyjających rozwojowi bibliotek, bi-
bliotekoznawstwa oraz dyscyplin pokrewnych,
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3) zapewnianie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia 
i doskonalenia zawodowego,

4) integrowanie środowiska zawodowego oraz budowanie presti-
żu i szacunku społecznego dla zawodu bibliotekarza.

§ 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 ad-
ministracji państwowej i samorządowej, a także wobec innych 
instytucji i organizacji pozarządowych,

2) inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących biblio-
tekarstwa i zawodu bibliotekarza,

3) monitorowanie zmian legislacyjnych i ich wpływu na działal-
ność bibliotek oraz zawód bibliotekarza,

4) działania na rzecz rozwoju bibliotekarstwa i informacji nauko-
wej, rozwoju czytelnictwa oraz swobodnego i powszechnego 
dostępu do informacji,

5) upowszechnianie dobrych praktyk w dziedzinie bibliotekarstwa 
i informacji naukowej oraz inicjowanie opracowania nowych 
norm i standardów,

6) realizowanie zadań publicznych o charakterze działalności po-
żytku publicznego w zakresie nauki, edukacji, kultury, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, integracji zawodowej 
i społecznej, 

7) współpracę z dyrekcjami bibliotek, organami administracji 
państwowej i samorządowej, instytucjami kultury, uczelniami, 
szkołami, związkami zawodowymi oraz organizacjami pozarzą-
dowymi w zakresie problematyki objętej działalnością Stowa-
rzyszenia,

8) utrzymywanie kontaktów oraz wymianę informacji i doświad-
czeń z instytucjami i organizacjami za granicą, w zakresie pro-
blematyki objętej działalnością Stowarzyszenia,
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9) organizowanie różnych działań edukacyjnych, kulturalnych, 
sportowych i społecznych integrujących środowisko zawodowe 
bibliotekarzy, 

10) organizowanie konferencji, warsztatów, seminariów i innych 
form doskonalenia zawodowego oraz wymianę informacji 
w zakresie praktyki bibliotecznej i badań naukowych w dziedzi-
nie bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych,

11) współpracę z uczelniami w zakresie opracowywania progra-
mów kształcenia i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy,

12) prowadzenie systemu akredytacji profesjonalnej Stowarzy-
szenia dla różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
bibliotekarzy,

13) działalność wydawniczą w zakresie bibliotekoznawstwa i dzie-
dzin pokrewnych, 

14) prowadzenie platformy cyfrowej jako formy popularyzacji Sto-
warzyszenia, integracji środowiska oraz upowszechniania wie-
dzy o bibliotekarstwie, 

15) opiniowanie i zgłaszanie wniosków o nadanie odznaczeń pań-
stwowych, resortowych, innych nagród i wyróżnień dla członków 
Stowarzyszenia oraz dla innych osób fizycznych i prawnych, za-
służonych dla Stowarzyszenia i rozwoju bibliotekarstwa,

16) przyznawanie nagród, odznaczeń i medali Stowarzyszenia jego 
członkom oraz innym osobom fizycznym i prawnym zasłużo-
nym dla Stowarzyszenia i rozwoju bibliotekarstwa,

17) opiniowanie kandydatów na stanowiska kierownicze w biblio-
tekach,

18) organizowanie różnych form pomocy koleżeńskiej dla członków 
Stowarzyszenia, 

19) prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności statutowej 
na podstawie obowiązujących przepisów w zakresie usług wy-
dawniczych, kulturalnych, edukacyjnych, społecznych i innych.
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III. CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

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

§ 10

1. Członkami zwyczajnymi SBP mogą zostać obywatele Rzeczypo-
spolitej Polskiej, a także cudzoziemcy, którzy są:
1) bibliotekarzami lub pracownikami informacji naukowej,
2) pracownikami naukowymi instytucji zajmujących się problema-

tyką bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
3) studentami lub innymi osobami związanymi ze sprawami bi-

bliotekoznawstwa i informacji naukowej.
2. Emeryci i renciści zachowują prawa członków zwyczajnych Stowa-

rzyszenia.
3. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są przyjmowani na podsta-

wie pisemnej deklaracji kandydata.  

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowa-

rzyszenia 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 organi-
zowanych przez Stowarzyszenie,

4) korzystania z poradnictwa, szkoleń oraz z innych świadczeń 
Stowarzyszenia, jeśli to możliwe na warunkach preferencyjnych 
i ulgowych, 

5) legitymacji Stowarzyszenia (wzór: zał. nr 3) i noszenia odznaki 
organizacyjnej.
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§ 12

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał 

Stowarzyszenia,
2) aktywnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia oraz dba-

nia 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 na piśmie, wystąpienia ze Stowa-

rzyszenia,
2) skreślenia 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 SBP może zostać osoba szczególnie zasłu-
żona dla Stowarzyszenia przez swoją działalność organizacyjną, 
zawodową  lub naukową.

2. Godność członka honorowego nadaje uchwałą Krajowy Zjazd Dele-
gatów SBP,  na wniosek Zarządu Głównego.

3. Członek honorowy, oprócz uprawnień członka zwyczajnego, ma 
prawo uczestnictwa w zjazdach Stowarzyszenia z głosem stano-
wiącym, a ponadto zwolniony jest z obowiązku opłacania składek.
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§ 15

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna względnie in-
stytucja lub podmiot gospodarczy nie mający osobowości prawnej, 
a także osoba fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzy-
szenia, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz Stowarzy-
szenia i zostanie przyjęta na podstawie deklaracji pisemnej przez 
Zarząd Główny, zarząd okręgu lub oddziału.

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

3. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w zebraniach Sto-
warzyszenia z głosem doradczym. 

4. Członek wspierający korzysta ze wszystkich praw przysługujących 
członkowi zwyczajnemu, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa 
wyborczego.

5. Członkostwo wspierające ustaje w przypadkach podobnych, jak 
określone w § 13 ust. 1 pkt 1, 2, a w stosunku do osób fizycznych 
także w pkt. 4.

IV. ORGANIZACJA STOWARZYSZENIA

§ 16 

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym Stowarzyszenia jest 
koło. 

2. Koło zrzesza minimum pięciu członków Stowarzyszenia z określo-
nego terenu, środowiska lub zakładu pracy. 

3. Koła tworzone są uchwałą zarządu oddziału lub okręgu w przy-
padku jeśli w okręgu nie ma oddziałów. 

4. Koła Stowarzyszenia działające poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej tworzone są uchwałą zarządu okręgu wskazanego przez 
Zarząd Główny i podlegają bezpośrednio temu zarządowi.  
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§ 17

1. Oddział może być utworzony na obszarze jednego lub kilku po-
wiatów, 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 ze-
społy problemowe, których zasady działania i organizację określają 
regulaminy nadane 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.

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.  
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1. Krajowy Zjazd Delegatów SBP

§ 21

1. Krajowy Zjazd Delegatów SBP jest najwyższą władzą Stowarzy-
szenia.

2. Krajowy Zjazd Delegatów SBP może być zwyczajny lub nadzwy-
czajny.

§ 22

1. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów SBP zwoływany jest przez 
Zarząd Główny co cztery lata.

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

§ 23

W Krajowym Zjeździe Delegatów SBP udział biorą:
1) delegaci wybrani na Zjazd przez okręgowe zjazdy, w licz-

bie określonej przez Zarząd Główny proporcjonalnie do liczby 
członków w okręgu oraz członkowie honorowi SBP - z głosem 
stanowiącym, 

2) ustępujący członkowie organów, przedstawiciele członków 
wspierających oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym.

§ 24

1. Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów SBP należy:
1) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Za-

rządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu 
Koleżeńskiego,

3) udzielanie – na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej – absoluto-
rium ustępującemu Zarządowi Głównemu,

4) wybór komisji zjazdowych oraz zatwierdzanie regulaminów: 
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a) obrad zjazdu, 
b) komisji zjazdowych,

5) wybór przewodniczącego i członków Zarządu Głównego, Głów-
nej 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 na wniosek Za-
rządu Głównego, 

9) uchwalanie regulaminów działania Zarządu Głównego, Głównej 
Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

2. Zjazd jest prawomocny przy obecności co najmniej połowy liczby 
wybranych delegatów. 

3. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów SBP zapadają zwykłą więk-
szością głosów.

§ 25

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

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

3. W Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów SBP biorą udział 
delegaci wybrani na ostatni Krajowy Zjazd Delegatów SBP.
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2. Okręgowy Zjazd SBP

§ 26

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

§ 27

1. Zwyczajny Okręgowy Zjazd SBP zwoływany jest przez zarząd 
okręgu, co 4 lata, zgodnie z terminarzem uchwalonym przez Za-
rząd Główny SBP.

2. Zarząd okręgu zawiadamia delegatów o terminie Okręgowego 
Zjazdu SBP co najmniej na 15 dni przed jego zwołaniem i przed-
stawia propozycję porządku obrad.

§ 28

1. W Okręgowym Zjeździe SBP udział biorą:
1) delegaci wybrani na zjazdach oddziałowych lub delegaci wybra-

ni w kołach, gdy w okręgu nie ma oddziałów oraz członkowie 
honorowi z danego okręgu – z głosem stanowiącym,

2) ustępujący członkowie organów okręgu, przedstawiciele człon-
ków wspierających oraz zaproszeni goście – z głosem dorad-
czym.

2. W okręgu zrzeszającym do 100 członków Okręgowy Zjazd może 
być zorganizowany przy bezpośrednim udziale:
1) wszystkich członków zwyczajnych oraz członków honorowych 

SBP z danego okręgu – z głosem stanowiącym,
2) przedstawicieli członków wspierających oraz zaproszonych go-

ści – z głosem doradczym. 
3. Okręgowy Zjazd SBP jest prawomocny przy obecności co najmniej 

połowy liczby wybranych delegatów lub w przypadku opisanym 
w ust. 2 – przy obecności co najmniej połowy liczby członków 
okręgu.
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4. Uchwały Okręgowego Zjazdu SBP zapadają zwykłą większością 
głosów.

§ 29

Do kompetencji Okręgowego Zjazdu SBP należy:
1) podejmowanie uchwał dotyczących programu działania okręgu, 
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności za-

rządu okręgu, okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu 
koleżeńskiego, 

3) udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi na wniosek 
okręgowej komisji rewizyjnej, 

4) wybór komisji zjazdowych oraz uchwalanie regulaminów: 
a) obrad zjazdu,  
b) wybranych komisji, 

5) wybór przewodniczącego i członków zarządu okręgu, okręgowej 
komisji rewizyjnej i okręgowego sądu koleżeńskiego, 

6) wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów SBP, 
7) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod ob-

rady zjazdu i dotyczących działalności okręgu, 
8) uchwalanie wniosku w sprawie likwidacji okręgu większością 

kwalifikowaną 2/3 liczby głosów, przy obecności co najmniej 
2/3 liczby wybranych delegatów.

§ 30

1. Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd SBP może być zwołany uchwałą 
zarządu okręgu – z własnej inicjatywy lub na wniosek okręgowej 
komisji rewizyjnej, na wniosek 1/3 liczby członków okręgu, a także 
uchwałą Zarządu Głównego na wniosek Głównej Komisji Rewi-
zyjnej.

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

3. Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd SBP obraduje nad sprawami, dla 
których został zwołany.
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4. W nadzwyczajnym Okręgowym Zjeździe SBP biorą udział delegaci 
wybrani na ostatni Okręgowy Zjazd Delegatów SBP lub wszyscy 
członkowie w okręgu liczącym do 100 osób. 

3. Oddziałowy Zjazd SBP

§ 31

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

§ 32

1. Zwyczajny Oddziałowy Zjazd SBP zwoływany jest przez zarząd 
oddziału co 4 lata, zgodnie z terminarzem uchwalonym przez Za-
rząd Główny SBP. 

2. Zarząd oddziału zawiadamia delegatów lub członków, w oddziale 
zrzeszającym do 50 osób, o terminie zjazdu co najmniej na 15 dni 
przed jego zwołaniem i przedstawia propozycję porządku obrad. 

§ 33

1. W Oddziałowym Zjeździe SBP biorą udział: 
1) delegaci wybrani na walnych zebraniach kół oraz członkowie 

honorowi SBP z danego oddziału – z głosem stanowiącym, 
2) ustępujący członkowie organów oddziału, przedstawiciele 

członków wspierających oraz zaproszeni goście – z głosem do-
radczym. 

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

SBP z danego oddziału – z głosem stanowiącym, 
2) przedstawicieli członków wspierających oraz zaproszonych go-

ści – z głosem doradczym. 
3. Oddziałowy Zjazd SBP jest prawomocny przy obecności co naj-

mniej połowy liczby wybranych delegatów lub w przypadku opisa-
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nym w ust. 2 – przy obecności co najmniej połowy liczby członków 
oddziału.

4. Uchwały Oddziałowego Zjazdu SBP zapadają zwykłą większością 
głosów. 

§ 34

Do kompetencji Oddziałowego Zjazdu SBP należy:
1) podejmowanie uchwał dotyczących działalności oddziału, 
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności za-

rządu oddziału i oddziałowej komisji rewizyjnej, 
3) udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału na 

wniosek oddziałowej komisji rewizyjnej,
4) wybór komisji zjazdowych i uchwalanie regulaminów: 

a)  obrad zjazdu,
b)  wybranych komisji,

5) wybór przewodniczącego i członków zarządu oddziału oraz od-
działowej komisji rewizyjnej,

6) wybór delegatów na Okręgowy Zjazd SBP,
7) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady 

zjazdu i dotyczących działalności oddziału,
8) uchwalanie wniosku w sprawie likwidacji oddziału większością 

kwalifikowaną 2/3 liczby głosów, przy obecności co najmniej 
2/3 liczby wybranych delegatów.

 § 35

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

2. Nadzwyczajny Oddziałowy Zjazd SBP powinien być zwołany przez 
zarząd oddziału w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku. Je-
żeli to nie nastąpi, nadzwyczajny Oddziałowy Zjazd SBP jest zwo-
ływany przez zarząd okręgu. 
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3. Nadzwyczajny Oddziałowy Zjazd SBP obraduje nad sprawami, dla 
których został zwołany.

4. W nadzwyczajnym Oddziałowym Zjeździe SBP biorą udział dele-
gaci wybrani na ostatni Oddziałowy Zjazd Delegatów SBP.  

 

4. Walne Zebranie Koła SBP

§ 36

1. Najwyższą władzą koła jest walne zebranie koła SBP. 
2. Walne zebranie koła SBP, na którym dokonuje się wyboru zarządu 

koła oraz delegatów na oddziałowy lub okręgowy (gdy w okręgu 
nie ma oddziałów) zjazd SBP, jest zwoływane co 4 lata, zgodnie 
z terminarzem uchwalonym przez Zarząd Główny SBP. 

3. Walne zebranie koła SBP jest prawomocne przy obecności co naj-
mniej połowy liczby członków koła.

4. O terminie walnego zebrania koła SBP i proponowanym porząd-
ku obrad, zarząd koła zawiadamia członków co najmniej na 7 dni 
przed zebraniem.

5. Uchwały walnego zebrania koła SBP zapadają zwykłą większością 
głosów.

6. Nadzwyczajne walne zebranie koła SBP zwołuje zarząd koła – 
z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 liczby członków koła lub na 
wniosek zarządu oddziału albo okręgu, jeżeli w okręgu nie ma od-
działów.

§ 37

Do kompetencji walnego zebrania koła SBP należy: 
1) uchwalanie programu działania koła, 
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności za-

rządu koła, 
3) udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi koła, 
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4) wybieranie przewodniczącego i członków zarządu koła oraz de-
legatów na Oddziałowy Zjazd SBP albo na Okręgowy Zjazd, jeśli 
w okręgu nie ma oddziałów, 

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

6) uchwalanie wniosku w sprawie likwidacji koła większością 
kwalifikowaną 2/3 liczby głosów przy obecności co najmniej 
2/3 liczby członków. 

VI. ORGANY WYKONAWCZE STOWARZYSZENIA

§ 38

Organami wykonawczymi Stowarzyszenia są:
1) Zarząd Główny,
2) zarządy okręgów,
3) zarządy oddziałów,
4) zarządy kół.

1. Zarząd Główny

§ 39

1. Zarząd Główny SBP jest naczelnym organem wykonawczym Sto-
warzyszenia składającym się z przewodniczącego SBP i 14 człon-
ków, wybieranych przez Krajowy Zjazd Delegatów SBP.

2. Przewodniczący SBP przewodniczy Zarządowi Głównemu SBP.
3. Posiedzenia Zarządu Głównego SBP odbywają się co najmniej dwa 

razy w roku.

§ 40

1. Do kompetencji Zarządu Głównego SBP należy: 
1) zwoływanie i organizowanie Krajowego Zjazdu Delegatów SBP,
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2) realizowanie celów strategicznych i zadań Stowarzyszenia, 
zgodnie ze Statutem, z uchwałami i wnioskami Krajowego 
Zjazdu Delegatów SBP oraz kierowanie działalnością Stowa-
rzyszenia,

3) wybór ze swego grona Prezydium Zarządu Głównego SBP 
i uchwalanie regulaminu jego działalności,  

4) zawieszanie – na wiosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na 
podstawie prawomocnego orzeczenia Głównego Sądu Koleżeń-
skiego – przewodniczącego i członków Zarządu Głównego SBP,

5) powierzanie wybranemu na zjeździe członkowi Zarządu Głów-
nego SBP obowiązków przewodniczącego SBP w sytuacji, 
o której mowa w pkt. 4, a także w przypadku, kiedy przewodni-
czący SBP nie może dalej pełnić swoich obowiązków lub  złoży 
rezygnację,

6) uzupełnianie składu Zarządu Głównego SBP o nowych członków 
z grona delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów SBP, w liczbie 
nieprzekraczającej 30 proc. składu tego Zarządu w przypadku, 
o którym mowa w pkt. 4 lub też w przypadku rezygnacji członka 
Zarządu Głównego, 

7) zatwierdzanie rocznych planów pracy Stowarzyszenia i czuwa-
nie  nad ich prawidłową realizacją oraz zatwierdzanie sprawoz-
dań z działalności Stowarzyszenia,

8) ustalanie polityki finansowej oraz zasad i wytycznych dotyczą-
cych gospodarki majątkiem Stowarzyszenia, 

9) gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia i zatwierdzanie bi-
lansu rocznego, 

10) powoływanie i rozwiązywanie okręgów Stowarzyszenia, 
11) nadzór nad działalnością zarządów okręgów Stowarzyszenia, 

a także rozpatrywanie odwołań od ich uchwał,
12) tworzenie i rozwiązywanie sekcji, komisji i zespołów proble-

mowych,  działających przy Zarządzie Głównym oraz nada-
wanie im regulaminów, 

13) powoływanie i zmiana składu Rady Programowej Wydawnictwa 
SBP, redaktorów naczelnych oraz rad redakcyjnych czasopism 
wydawanych przez Stowarzyszenie, 
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14) przedkładanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów SBP wniosków 
w sprawie nadania godności członka honorowego SBP,

15) prowadzenie bazy członków SBP,
16) przyznawanie medalu „Bibliotheca Magna Perennisque” (wzór 

medalu: zał. nr 4), medalu „W Dowód Uznania” (wzór medalu: 
zał. nr 5), Honorowej Odznaki Stowarzyszenia (wzór odznaki: 
zał. nr 6) oraz zatwierdzanie wniosków w sprawie odznaczeń, 
medali, nagród, itp.,  

17) opiniowanie i przedkładanie wniosków o przyznanie odznaczeń 
państwowych i resortowych oraz innych odznaczeń, medali 
i nagród,

18) reprezentowanie Stowarzyszenia w kraju i za granicą,
19) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do or-

ganizacji krajowych i zagranicznych oraz o zawieraniu z nimi 
porozumień o współpracy.

2. Uchwały Zarządu Głównego SBP podejmowane są zwykłą więk-
szością głosów. W przypadku równej liczby głosów o wyniku gło-
sowania decyduje głos przewodniczącego  SBP. 

3. Do prawomocności uchwał niezbędna jest obecność ponad połowy 
liczby członków Zarządu Głównego SBP. 

§ 41

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

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

3. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego SBP odbywają się raz 
na kwartał.

4. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów, przy 
obecności co najmniej 5 członków. W przypadku równej liczby gło-
sów o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego SBP.
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§ 42

Do zadań Prezydium Zarządu Głównego SBP należy: 
1) realizacja uchwał Zarządu Głównego SBP, 
2) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia, 
3) przygotowanie preliminarzy budżetowych, planów działalno-

ści, sprawozdań i wniosków oraz instrukcji i regulaminów we-
wnętrznych,

4) gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia oraz udzielanie 
pełnomocnictw zarządom okręgów i oddziałów w tym zakresie,

5) zatrudnianie dyrektora Biura Zarządu Głównego SBP, określa-
nie zakresu jego obowiązków i  udzielanie mu pełnomocnictw,

6) informowanie Zarządu Głównego SBP o swoich działaniach, 
w tym o uchwałach podjętych, między posiedzeniami Zarządu 
Głównego, 

7) delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia na krajowe i za-
graniczne zjazdy, narady, konferencje itp., 

8) organizowanie, przynajmniej raz w roku, spotkań z przewodni-
czącymi zarządów okręgów.

 2. Zarząd Okręgu

§ 43

1. Zarząd okręgu SBP składa się z przewodniczącego i 5-9 członków 
wybranych przez Okręgowy Zjazd SBP.

2. Zarząd okręgu SBP wybiera ze swego grona prezydium złożone 
z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarb-
nika.

3. Zarząd okręgu SBP zbiera się co najmniej raz na pół roku; prezy-
dium zarządu okręgu, co najmniej raz na kwartał.
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§ 44 

1. Do kompetencji zarządu okręgu SBP należy:
1) zwoływanie i organizowanie Okręgowego Zjazdu SBP,  
2) organizowanie działalności okręgu zgodnie z programem 

uchwalonym na Okręgowym Zjeździe i z uchwałami Zarządu 
Głównego oraz kierowanie bieżącą działalnością okręgu,

3) wybór ze swojego grona prezydium zarządu okręgu oraz 
uchwalanie regulaminu jego działalności,

4) zatwierdzanie planów pracy i sprawozdań z działalności okręgu,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich, z uwzględnieniem  

wytycznych  Zarządu Głównego,
6) zawieszanie – na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej lub na 

podstawie prawomocnego orzeczenia okręgowego sądu kole-
żeńskiego – przewodniczącego i członków zarządu okręgu,

7) powierzanie wybranemu na Okręgowym Zjeździe członkowi 
zarządu obowiązków przewodniczącego zarządu okręgu w sy-
tuacji, o której mowa w pkt.6, a także w przypadku kiedy prze-
wodniczący zarządu okręgu nie może dalej pełnić swoich obo-
wiązków lub też złoży rezygnację,

8) uzupełnianie składu zarządu okręgu o nowych członków z gro-
na delegatów na Okręgowy Zjazd SBP, a w przypadku opisanym 
w § 28 ust. 2, z grona członków uczestniczących w Okręgowym 
Zjeździe SBP, w liczbie nieprzekraczającej 30 proc. składu za-
rządu, w przypadku, o którym mowa w pkt. 6 lub w razie rezy-
gnacji członka zarządu okręgu, 

9) powoływanie przy zarządzie okręgu SBP sekcji, komisji i zespo-
łów problemowych lub innych ciał kolegialnych,

10) powoływanie oraz rozwiązywanie oddziałów,
11) sprawowanie nadzoru nad podległymi oddziałami, sekcjami, ko-

misjami i zespołami oraz inspirowanie i koordynowanie podej-
mowanych przez nie działań,

12) rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządów oddziałów,
13) zarządzanie majątkiem okręgu w ramach pełnomocnictw 

udzielonych przez Zarząd Główny,
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14) przyjmowanie i skreślanie członków wspierających w okręgu 
oraz prowadzenie ich ewidencji,

15) administrowanie bazą członków w okręgu, 
16) przedkładanie Zarządowi Głównemu wniosków w sprawie na-

dania godności członka honorowego SBP oraz przyznania od-
znaczeń, nagród, medali, itp.,

17) wykonywanie zadań zarządu oddziału w okręgu, w którym nie 
ma oddziałów,

18) reprezentowanie okręgu SBP na zewnątrz.
2. Uchwały zarządu okręgu SBP podejmowane są zwykłą większo-

ścią głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
przewodniczącego zarządu okręgu.  

3. Do prawomocności uchwał potrzebna jest obecność ponad połowy 
liczby członków zarządu okręgu SBP. 

§ 45

Do zadań prezydium zarządu okręgu SBP należy:
1) realizacja uchwał zarządu okręgu SBP,
2) prowadzenie bieżących spraw okręgu w ramach kompetencji 

udzielonych przez zarząd okręgu SBP,
3) przygotowywanie planów pracy i preliminarzy oraz sporządza-

nie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej okrę-
gu SBP,

4) gospodarowanie majątkiem okręgu SBP, 
5) opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawie odznaczeń, me-

dali, nagród itp.,
6) składanie zarządowi okręgu SBP sprawozdań z prac wykona-

nych w okresie między jego posiedzeniami oraz informowanie 
go o podjętych uchwałach, 

7) organizowanie co najmniej raz w roku spotkań z przewodniczą-
cymi oddziałów lub z przewodniczącymi kół, jeżeli w okręgu nie 
ma oddziałów. 



25

3. Zarząd Oddziału

§ 46

1. Zarząd oddziału SBP składa się z przewodniczącego i 3-7 człon-
ków wybranych przez Oddziałowy Zjazd SBP.

2. Zarząd oddziału SBP wybiera ze swego grona prezydium złożone 
z przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

3. Zarząd oddziału SBP zbiera się raz na pół roku, a prezydium zarzą-
du oddziału, co najmniej raz na kwartał.

§ 47 

1. Do kompetencji zarządu oddziału SBP należy:
1) zwoływanie i organizowanie Oddziałowego Zjazdu SBP,
2) wybór ze swojego grona prezydium zarządu oddziału oraz 

uchwalanie regulaminu jego działalności,
3) organizowanie działalności oddziału zgodnie z programem 

uchwalonym na Oddziałowym Zjeździe SBP, uchwałami za-
rządu okręgu, Zarządu Głównego SBP oraz kierowanie bieżącą 
działalnością oddziału,

4) zatwierdzanie planów pracy i sprawozdań z działalności od-
działu,

5) zawieszanie – na wniosek oddziałowej komisji rewizyjnej  lub 
na podstawie prawomocnego orzeczenia okręgowego sądu ko-
leżeńskiego – przewodniczącego i członków zarządu oddziału,

6) powierzanie wybranemu na Oddziałowym Zjeździe członko-
wi zarządu obowiązków przewodniczącego zarządu oddziału 
w sytuacji, o której mowa w pkt. 5, a także w przypadku kiedy 
przewodniczący zarządu oddziału nie może dalej pełnić swoich 
obowiązków lub złoży rezygnację,

7) uzupełnianie składu zarządu oddziału o nowych członków 
z grona delegatów na Oddziałowy Zjazd SBP, a w przypad-
ku opisanym w § 33 ust. 2 z grona członków uczestniczących 
w Oddziałowym Zjeździe SBP, w liczbie nieprzekraczającej 
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30 proc. składu zarządu, w przypadku, o którym mowa w pkt. 5 
lub w razie rezygnacji członka zarządu oddziału, 

8) powoływanie i rozwiązywanie kół, 
9) powoływanie przy zarządzie oddziału sekcji, komisji i zespołów 

problemowych lub innych ciał kolegialnych oraz nadzór nad ich 
działalnością,

10) rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządów kół,
11) zarządzanie majątkiem oddziału w ramach pełnomocnictw 

udzielonych przez Zarząd Główny SBP,
12) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierają-

cych w oddziale oraz prowadzenie ich ewidencji,
13) zarządzanie składkami członkowskimi SBP,
14) przedkładanie zarządowi okręgu wniosków w sprawie nadania 

godności członka honorowego SBP oraz przyznania odznaczeń, 
nagród, medali, itp.,

15) reprezentowanie oddziału SBP na zewnątrz.
2. Uchwały zarządu oddziału SBP podejmowane są zwykłą więk-

szością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
przewodniczącego zarządu oddziału.

3. Do prawomocności uchwał niezbędna jest obecność ponad połowy 
liczby członków zarządu oddziału SBP.

§ 48

Do zadań prezydium zarządu oddziału SBP należy:
1) realizacja uchwał zarządu oddziału SBP,
2) prowadzenie bieżących spraw oddziału  w ramach kompetencji 

udzielonych przez zarząd oddziału SBP,
3) przygotowywanie planów pracy oraz sporządzanie sprawozdań 

z działalności merytorycznej i finansowej oddziału,
4) gospodarowanie majątkiem oddziału,
5) składanie zarządowi oddziału SBP sprawozdań z prac wykona-

nych między jego posiedzeniami oraz informowanie go o pod-
jętych uchwałach,
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6) opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawie odznaczeń, me-
dali i nagród, 

7) organizowanie przynajmniej raz w roku spotkań z przewodni-
czącymi kół.

4. Zarząd koła

§ 49

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

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

§ 50

1. Zarząd koła SBP:
1) kieruje działalnością koła, 
2) zwołuje walne zabrania koła,
3) opracowuje plany pracy koła i sporządza sprawozdania z ich 

wykonania,
4) zbiera składki członkowskie w wysokości ustalonej uchwałą za-

rządu okręgu i przekazuje je do zarządu oddziału lub zarządu 
okręgu, jeżeli w okręgu nie ma oddziałów,

5) zgłasza do zarządu oddziału lub zarządu okręgu, jeżeli w okrę-
gu nie ma oddziałów, wnioski w sprawach Stowarzyszenia oraz 
członków koła, w tym wnioski w sprawie nadania godności 
członka honorowego SBP oraz przyznania odznaczeń, medali, 
nagród, itp.,

6) powierza, do czasu zwołania walnego zebrania koła, obowiązki 
przewodniczącego zarządu koła oraz uzupełnia skład zarządu 
koła o nowych członków – w liczbie nie wyższej niż połowa skła-
du pochodzącego z wyboru – w przypadku, gdy przewodniczący 
koła lub członek zarządu koła nie może dalej sprawować swej 
funkcji lub gdy złoży rezygnację, 
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7) reprezentuje członków koła na zewnątrz.
2. Uchwały Zarządu Koła SBP zapadają zwykłą większością głosów.  

W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczą-
cego zarządu koła. 

VII. KOMISJE REWIZYJNE

§ 51

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

2. Komisje rewizyjne są organami odrębnymi od organów wykonaw-
czych Stowarzyszenia.

3. Członkowie komisji rewizyjnych:
1) nie mogą być członkami odpowiednich organów wykonawczych 

Stowarzyszenia, a także nie mogą pozostawać z członkami tych 
organów w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub pod-
ległości służbowej, 

2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo 
skarbowe,

3) nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji wy-
nagrodzenia z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów. 

1. Główna Komisja Rewizyjna

§ 52

1. Główna Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem 
kontroli Stowarzyszenia w rozumieniu przepisów o działalności 
pożytku publicznego.
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2. Główna Komisja Rewizyjna SBP składa się z 7 członków i 2 za-
stępców, w tym z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego 
i sekretarza. 

3. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej SBP są podejmowane zwykłą 
większością głosów w obecności ponad połowy liczby członków. 
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczą-
cego Komisji.

4. Główna Komisja Rewizyjna SBP zbiera się co najmniej raz w roku.

§ 53

1. Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej SBP należy przeprowadza-
nie przynajmniej raz w roku kontroli działalności Stowarzyszenia 
pod względem merytorycznym i finansowym.

2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu 
Głównego SBP z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żą-
daniem wyjaśnień.

3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posie-
dzeniach Zarządu Głównego SBP i Prezydium Zarządu Głównego 
SBP – z głosem doradczym. 

4. Główna Komisja Rewizyjna składa Krajowemu Zjazdowi Delega-
tów SBP sprawozdanie z kontroli, o której mowa w ust. 1 oraz 
stawia wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu 
za okres jego kadencji.

5. Główna Komisja Rewizyjna SBP uchwala regulaminy okręgowych 
i oddziałowych komisji rewizyjnych, a także przekazuje tym ko-
misjom wytyczne dotyczące kontroli działalności ogniw Stowarzy-
szenia.

6. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpić do Zarządu Głów-
nego SBP z wnioskiem o zwołanie, w przypadku szczególnej wagi, 
nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów SBP oraz o zawie-
szenie przewodniczącego SBP i członków Zarządu Głównego SBP.
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2. Okręgowa Komisja Rewizyjna

§ 54

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

2. Uchwały okręgowej komisji rewizyjnej SBP są podejmowane zwy-
kłą większością głosów w obecności ponad połowy liczby człon-
ków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodni-
czącego komisji.

3. Okręgowa komisja rewizyjna SBP zbiera się co najmniej raz w roku.

§ 55

1. Okręgowa komisja rewizyjna zobowiązana jest do przeprowadza-
nia przynajmniej raz w roku kontroli działalności okręgu SBP pod 
względem merytorycznym i finansowym.

2. Okręgowa komisja rewizyjna ma prawo występowania do zarządu 
okręgu SBP z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żąda-
niem wyjaśnień.

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

4. Okręgowa komisja rewizyjna składa Okręgowemu Zjazdowi SBP 
sprawozdanie z kontroli, o której mowa w ust. 1 i stawia wniosek 
o udzielenie absolutorium zarządowi okręgu za okres jego kadencji.

5. Okręgowa komisja rewizyjna ma prawo wystąpić do zarządu okrę-
gu SBP z wnioskiem o zwołanie, w przypadkach szczególnej wagi, 
nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu SBP oraz o zawieszenie 
przewodniczącego i członków zarządu okręgu SBP.
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3. Oddziałowa Komisja Rewizyjna

§ 56

1. Oddziałowa komisja rewizyjna SBP składa się z 3 członków – prze-
wodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza. 

2. Uchwały oddziałowej komisji rewizyjnej SBP zapadają zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje 
głos przewodniczącego komisji. 

3. Oddziałowa komisja rewizyjna SBP zbiera się co najmniej raz 
w roku.

§ 57

1. Oddziałowa komisja rewizyjna zobowiązana jest do przeprowa-
dzenia przynajmniej raz w roku kontroli działalności oddziału SBP, 
w tym kół, pod względem merytorycznym i finansowym.

2. Oddziałowa komisja rewizyjna ma prawo występowania do za-
rządu oddziału SBP z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli 
i żądaniem wyjaśnień.

3. Członkowie oddziałowej komisji rewizyjnej mogą brać udział w po-
siedzeniach zarządu oddziału SBP i prezydium zarządu oddziału 
SBP – z głosem doradczym.

4. Oddziałowa komisja rewizyjna składa Oddziałowemu Zjazdowi 
SBP  sprawozdanie z kontroli, o której mowa w ust. 1 i stawia 
wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi oddziału SBP za 
okres jego kadencji.

5. Oddziałowa komisja rewizyjna ma prawo wystąpić do zarządu od-
działu SBP z wnioskiem o zwołanie, w przypadku szczególnej wagi, 
nadzwyczajnego Oddziałowego Zjazdu SBP oraz o zawieszenie 
przewodniczącego i członków zarządu oddziału SBP.
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VIII. SĄDY KOLEŻEŃSKIE

§ 58

1. Sądy koleżeńskie rozpatrują sprawy naruszania zasad statuto-
wych i etycznych przez członków Stowarzyszenia oraz spory mię-
dzy członkami.

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

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

1. Główny Sąd Koleżeński

§ 59

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

2. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego Głównego Sądu 
Koleżeńskiego w ciągu kadencji, może on uzupełnić swój skład 
o dwóch członków, spośród delegatów na Krajowy Zjazd Dele-
gatów.

3. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego SBP zapadają w co naj-
mniej  trzyosobowym składzie, w przypadku równej liczby głosów 
decyduje głos przewodniczącego.

§ 60

1. Główny Sąd Koleżeński SBP, jako druga instancja rozpatruje od-
wołania od orzeczeń okręgowych sądów koleżeńskich.

2. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego SBP, jako drugiej in-
stancji, są ostateczne.
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2. Okręgowy Sąd Koleżeński

§ 61

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

2. Orzeczenia okręgowego sądu koleżeńskiego SBP zapadają w co 
najmniej trzyosobowym składzie. W przypadku równej liczby gło-
sów, decyduje głos przewodniczącego.

IX. WYBORY DO ORGANÓW STOWARZYSZENIA

§ 62 

1. Kadencja organów Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Wybory do organów Stowarzyszenia odbywają się w drodze tajne-

go, bezpośredniego głosowania, z tym że walne zebranie w kołach 
liczących do 10 członków może jednogłośnie uchwalić, że wybory 
odbędą się w drodze głosowania jawnego.

3. Wybór do organów Stowarzyszenia następuje przez skreślenie 
z listy wyborczej nazwisk kandydatów, na których delegat nie gło-
suje.

4. Głos jest ważny tylko wówczas, gdy liczba kandydatów nieskreślo-
nych nie przekracza liczby miejsc mandatowych.

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

6. Liczba kandydatów do organów Stowarzyszenia jest nieograni-
czona.

7. Wpisanie na listę wyborczą wymaga zgody kandydata.
8. Do wyboru niezbędne jest otrzymanie więcej niż połowy ważnych 

głosów.
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§ 63 

1. Szczegółowy regulamin wyborczy zatwierdza:
1) dla organów naczelnych – Krajowy Zjazd Delegatów SBP,
2) dla pozostałych organów – odpowiednio Okręgowy lub Oddzia-

łowy Zjazd SBP oraz walne zebranie koła SBP.
2. Zasady wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów SBP oraz 

na pozostałe zjazdy ustala Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§ 64

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje członkom zwyczajnym i ho-
norowym SBP na następujących zasadach:
1) w kołach - wszyscy członkowie wybierają zarząd koła i delega-

tów na Zjazd Oddziałowy lub na Okręgowy, w przypadku gdy 
w okręgu nie ma oddziałów,

2) na Oddziałowym Zjeździe delegaci i członkowie honorowi SBP 
wybierają ze swego grona przewodniczącego, zarząd oddziału, 
oddziałową komisję rewizyjną oraz delegatów na zjazd okrę-
gowy, 

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

4) na Krajowym Zjeździe Delegatów SBP delegaci oraz członko-
wie honorowi SBP wybierają ze swego grona przewodniczącego 
Stowarzyszenia, członków Zarządu Głównego, Główną Komisję 
Rewizyjną oraz Główny Sąd Koleżeński.

2. Bierne prawo wyborcze przysługuje członkom Stowarzyszenia, 
którzy posiadają roczny staż członkowski i opłacone składki oraz 
nie są skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
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X. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 65

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, daro-
wizn, spadków, zapisów, dotacji, wpływów z odpłatnej działalności 
statutowej, w tym z przychodów z majątku Stowarzyszenia oraz 
z ofiarności publicznej, z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§ 66

1. We wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymaga-
ne jest współdziałanie i podpisy dwóch uprawnionych osób.

2. Osobami uprawnionymi są:
1) w Zarządzie Głównym – przewodniczący Stowarzyszenia, 

skarbnik, sekretarz generalny,
2) w zarządach okręgów i oddziałów – przewodniczący, skarbnik, 

sekretarz.

§ 67

Członkom Stowarzyszenia zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem 

Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków orga-
nów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, człon-
kowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają 
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewień-
stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 
albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 
zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego człon-
ków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, 
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szcze-
gólności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na pre-
ferencyjnych warunkach, 
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3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, 
członków organów lub pracowników oraz osób im bliskich na zasa-
dach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzy-
stanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracow-
nicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

XI. ZMIANA STATUTU 
I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 68

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

§ 69

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Krajowy Zjazd De-
legatów SBP kwalifikowaną większością 2/3 liczby głosów przy obec-
ności co najmniej 2/3 liczby uprawnionych do głosowania.

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

§ 70

Sprawy zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia muszą być umiesz-
czone w proponowanym porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów 
SBP.
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ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1

Wizerunek Sztandaru SBP

Sztandar – chorągiew SBP składa się z:
 – grotu, który stanowi metalowe godło państwa (orzeł w koronie 165 

mm x 145 mm osadzone na podstawie (40 mm x 55 mm) z tuleją 
metalową nasadzaną na drzewce;

 – płata materii (127 cm x 106 cm), po stronie prawej, o barwie brą-
zowej, wyhaftowano otwartą księgę, a na jej stronicach wielkie 
litery SBP (pismo z szeryfami, pełny haft złotą nicią, w obwód-
kach z czarnej nici) oraz poziome rządki (szarą nicią) wyobrażające 
pismo ręczne; po stronie lewej, o barwie kremowej (bladożółtej), 
wyhaftowano wielkimi literami pełną nazwę organizacji – STOWA-
RZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH – i rok utworzenia – 1917 
(pismo jednoelementowe, pełny haft złotą nicią w obwódkach 
z czerwonej nici), brzegi płata z trzech stron obszyto tłoczoną złotą 
taśmą z frędzlami – luźno zwisającymi sznureczkami (dł. 55 mm), 
mieniącymi się złotą nicią; na połaci od strony drzewca, gdzie nie 
ma frędzli, przyszyto dwanaście mosiężnych kółeczek, które nani-
zano na pręty mosiężne umocowane do drzewca; w górnym rogu 
płata, po stronie prawej, przyszyto mosiężną zapinkę do zawiesza-
nia odznaczeń;

 – drzewca z drewna dębowego o długości 230 cm i średnicy 4 cm, 
składającego się z dwóch części łączonych za pomocą nagwinto-
wanej tulei metalowej.

  
W dniu 21 lipca 1976 r. nadano SBP Krzyż Komandorski Orderu Od-
rodzenia Polski. Uroczystość dekoracji Stowarzyszenia odbyła się 21 
grudnia 1977 r. Sztandar SBP po raz pierwszy prezentowany był przy 
okazji tej uroczystości.
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Załącznik 3

Wzór Legitymacji Stowarzyszenia

Wzór nowej legitymacji członkowskiej zaprojektowała firma PR PART-
NER. Na awersie w prawym górnym rogu znajduje się nowe logo SBP, 
wprowadzone do stosowania Uchwałą nr 7 Zarządu Głównego  SBP 
z dn. 9 czerwca 2011 r. Wzór legitymacji został zatwierdzony przez 
Zarząd Główny SBP na posiedzeniu w dn. 13 grudnia 2012 r.

Załącznik 2

Wzór Odznaki Organizacyjnej SBP
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Załącznik 4

Wzór Medalu 
„Bibliotheca Magna Perennisque”

Medal „Bibliotheca Magna Perennisque” projektował znany medalier, 
Józef Misztela. Medal ma kształt okrągły o średnicy 70 mm. Wyko-
nany został z brązu patynowego. Na awersie wyryto otwartą księgę 
i spoczywające na niej pióro z ornamentyką lauru, a wokół napis: „Bi-
bliotheca Magna–Perennisque”; rewers ma natomiast wyrytą nazwę 
„Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich” i rok „1917” na rozłożonej 
karcie. Całość w kolorze złotym. Decyzja o ustanowieniu medalu zo-
stała podjęta przez Zarząd Główny w dn. 26 czerwca 1995 r. Medal 
nadawany jest społecznym zbiorowościom (instytucjom, organiza-
cjom, zespołom itp.) za wybitne dokonania lub działalność na rzecz 
rozwoju bibliotekarstwa polskiego i upowszechniania książki w spo-
łeczeństwie polskim oraz za zasługi dla SBP.
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Załącznik 5

Wzór Medalu 
„W Dowód Uznania”

Medal został wykonany zgodnie z Uchwałą Krajowego Zjazdu Delega-
tów SBP w Miedzeszynie, z dnia 15 czerwca 1997 r.
Medal ten, w sposób skrótowy symbolizuje ogólnopolski charakter 
SBP, nawiązując do motywu bibliotek i książki. Przypomina też o po-
wstaniu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 1917 r. Eksponuje 
noblistów literatów, zwracając uwagę na ogólnokulturową funkcję or-
ganizacji.
Wybity został przez Mennicę Państwową w Warszawie, według pro-
jektu artysty plastyka, Zbigniewa Jarockiego.
Postanowieniem Prezydium Zarządu Głównego SBP z dnia 3 czerwca 
1998 r. przyjęty został regulamin i tryb wręczania medalu, którego 
zadaniem jest honorować szczególne zasługi na rzecz bibliotekar-
stwa, czytelnictwa, jak i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Medal „W Dowód Uznania” nadaje się osobom i instytucjom. Wraz 
z medalem wręczany jest dyplom, potwierdzony podpisem przewod-
niczącego SBP i  sekretarza generalnego.
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Załącznik 6

Wzór Honorowej Odznaki Stowarzyszenia

Honorowa Odznaka Stowarzyszenia została ustanowiona Uchwałą 
Zarządu Głównego SBP z dn. 27 listopada 1967 r. Odznaka w obec-
nej formie plastycznej, została wykonana zgodnie z decyzją Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, z dnia  3 czerwca 
1998 r. Wybicia dokonała Mennica Państwowa w Warszawie, według 
projektu artysty plastyka, Zbigniewa Jarockiego. Honorową Odznakę 
SBP mogą otrzymać osoby za wybitne osiągnięcia w dziedzinie biblio-
tekarstwa, bibliotekoznawstwa oraz czytelnictwa.
Honorową Odznakę SBP nadaje Zarząd Główny SBP z własnej inicja-
tywy lub na wniosek Zarządu Okręgu SBP. Wraz z Honorową Odzna-
ką wręcza się legitymację potwierdzoną pieczęcią Zarządu Głównego 
SBP i podpisem przewodniczącego SBP.
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