STATUT FEDERACJI BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH "FIDES"
I. Postanowienia ogólne.

Art. 1
1 Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES, zwana dalej Federacją, zrzesza osoby fizyczne
należące do Kościoła Katolickiego reprezentujące biblioteki kościelne.
2. Federacja jest Stowarzyszeniem Publicznym erygowanym przez Konferencję Episkopatu
Polski (kan. 3l2 § l, 2) i nabywa osobowość prawną w oparciu o art.10 i art.34 ust.1 pkt.1 i ust.3
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. Nr 29 poz. l54 z późn. zm.).

Art.2
Federacja podlega zwierzchnictwu i nadzorowi kompetentnej władzy kościelnej, zgodnie z
normami Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Art.3
l. Federacja używa własnego znaku graficznego.
2. Nazwa Federacji i jej znaki graficzne podlegają ochronie zgodnie z przepisami prawa.
3. Patronem Federacji jest św. Maksymilian Maria Kolbe.

Art.4
1. Federacja obejmuje swoja działalnością teren całego kraju.
2. Federacja może należeć do międzynarodowych organizacji o podobnych celach i założeniach
ideowych.

Art.5
Siedzibą Federacji jest miasto Warszawa.

II. Cele i środki działania

Art.6
Celem Federacji jest popieranie chrześcijańskiej doktryny, podejmowanie poczynań związanych
z ewangelizacją oraz ożywianie duchem chrześcijańskim porządku doczesnego przez
usprawnianie działalności polskich bibliotek kościelnych, wdrażanie postępu technicznego, a
w szczególności komputeryzację prac bibliotecznych.

Art.7
Mając na względzie szerokie oddziaływanie słowa drukowanego na wychowanie, kształtowanie
postaw osobistych i rozszerzanie orędzia ewangelicznego, dla zapewnienia skutecznych środków
dla rozszerzania tego oddziaływania, Federacja realizuje swe cele poprzez:
a) prowadzenie działalności badawczej i studiów nad zastosowaniem nowych technik w pracach
bibliotecznych;
b) koordynację prac nad komputeryzacja prac bibliotecznych;
c) tworzenie i administrowanie komputerową, ogólnopolską siecią bibliotek kościelnych;
d) tworzenie użytecznych standardów przy komputeryzacji czynności bibliotecznych;
e) pomoc poszczególnym bibliotekom we wdrażaniu systemu komputerowego i innych form
unowocześnienia ich pracy;
f) stymulowanie prac nad tworzeniem komputerowych bibliografii i katalogów piśmiennictwa
teologicznego i nauk pokrewnych;
g) szkolenia pracowników bibliotek w zakresie pracy w systemie komputerowym oraz innych
nowoczesnych metod pracy;
h) obligatoryjną wymianę informacji między członkami o stanie prowadzonych indywidualnie
prac nad komputeryzacją;
i) popularyzację doświadczeń prowadzoną w formie spotkań, konferencji i działalności
wydawniczej;
j) zdobywanie środków materialnych na działalność własną oraz wspieranie działań
poszczególnych bibliotek i osób prawnych, do których one należą, mających na celu
indywidualne uzyskiwanie środków na komputeryzację i wdrażanie postępu technicznego.

III. Członkowie ich prawa i obowiązki.

Art. 8
1. Członkostwo może przybierać formy:
a) członkostwa zwyczajnego;
b) członkostwa wspierającego;
c) członkostwa honorowego.
2. Członkiem zwyczajnym Federacji może być osoba fizyczna reprezentująca bibliotekę
kościelną w Polsce posiadającą osobowość prawną lub bibliotekę na terenie Polski należącą do

kościelnej osoby prawnej, a także bibliotekę uczelni, wydziału lub innej instytucji pozostającej
w całości lub w części pod nadzorem władz Kościoła katolickiego.
3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne deklarujące pomoc
materialną dla realizacji celów statutowych Federacji.
4. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne i reprezentanci osób prawnych o
szczególnych zasługach dla Federacji.
Art.9
l. Członkami Federacji są jej założyciele.
2. Innych członków przyjmuje w poczet Federacji jej Zarząd w trybie uchwały.

Art.10
Każda biblioteka może być reprezentowana w Federacji tylko przez jednego członka
zwyczajnego wyznaczonego przez jej kompetentne władze.

Art.11
Wniosek o przyjęcie do Federacji powinien zawierać:
a) oświadczenie woli o przyjęciu Statutu;
b) oświadczenie właściwego organu biblioteki (posiadającej osobowość prawną) lub organu
osoby prawnej, do której biblioteka należy o wyznaczeniu osoby, która będzie członkiem
Federacji reprezentującym tę bibliotekę;
c) zwięzłą charakterystykę biblioteki.

Art.12
l. Członkostwo zwyczajne ustaje poprzez:
a) rezygnację złożoną Zarządowi Federacji;
b) wykluczenie z Federacji na skutek naruszania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał
Federacji;
c) skreślenie z listy członków z powodu nie płacenia składek przez jeden rok bez należytego
usprawiedliwienia;
d) odwołanie przez władzę, która wyznaczyła kandydata na członka;
e) likwidację biblioteki reprezentowanej przez danego członka, a także w razie śmierci członka i
utraty przez niego zdolności do czynności prawnych.
2. Członkostwo wspierające i honorowe ustaje poprzez rezygnację złożoną Zarządowi Federacji
lub decyzję kompetentnej władzy.

Art.13
Członek zwyczajny ma prawo:
a) uczestniczyć w działalności Federacji;
b) korzystać z pomocy Federacji zgodnie z jej celami i Statutem;
c) uczestniczyć z prawem głosu w Walnym Zgromadzeniu;
d) korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego.

Art.14
Obowiązkiem członka zwyczajnego Stowarzyszenia jest przestrzeganie postanowień Statutu,
zarządzeń władz oraz regularne płacenie składek.

Art.15
1. Członkostwo wspierające i honorowe nabywa się na podstawie uchwały Walnego
Zgromadzenia podjętej na wniosek Zarządu.
2. Członkowie wspierający i honorowi nie mają obowiązku płacenia składek.

Art.16
1. Członek w stosunku do Federacji może działać przez pełnomocnika.
2. Udzielenie pełnomocnictwa, o którym mowa w ust.1 wymaga zachowania formy pisemnej.

IV. Władze Federacji

Art.17
l. Władzami Federacji są:
a) Walne Zgromadzenie jako najwyższa władza Federacji;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.
2. Organem Federacji jest przewodniczący Zarządu.
3. Kadencja wybieralnych władz trwa trzy lata.

Art.18
1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej
lub 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych Federacji.
3. Zawiadomienie o terminie i o porządku Walnego Zgromadzenia powinno być doręczone
członkom Federacji nie później niż 14 dni przed terminem zebrania.

Art. 19
1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Zarządu, a prowadzi je wybrany na tym
zgromadzeniu przewodniczący obrad.
2. Udział w głosowaniu mają podczas Walnego Zgromadzenia tylko członkowie zwyczajni lub
ich pełnomocnicy.
3. Pozostałym członkom należy umożliwić wypowiedzenie się w istotnych sprawach Federacji.
4. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół podpisany przez protokolanta i
przewodniczącego obrad.

Art.20
1. Zarząd jest wybierany przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym w oparciu o
regulamin uchwalony przez Zgromadzenie.
2. W pozostałych sprawach (o ile Statut nie stanowi inaczej) Walne Zgromadzenie podejmuje
uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych
członków, chyba ze tajność zostanie uchwalona na wniosek chociażby jednego uczestnika.

Art.21
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) wybór oraz odwołanie Zarządu, Jego Przewodniczącego i Komisji Rewizyjnej, a także
uchwalanie regulaminu ich działania;
b) wytyczanie kierunków działalności Federacji;
c) rozpatrywanie dorocznych sprawozdań Zarządu i udzielanie mu absolutorium;
d) podejmowanie decyzji o prowadzeniu przez Federację działalności gospodarczej oraz
uchwalenie jej regulaminu;
e) zatwierdzanie rozliczeń finansowych w postaci bilansów rocznych;
f) rozpatrywanie odwołań od decyzji innych władz Federacji;
g) przyjmowanie członków wspierających i honorowych;

h) podejmowanie decyzji o członkostwie Federacji w innych organizacjach;
i) uchwalenie zmian Statutu, które winny być następnie przedstawione do zatwierdzenia
Konferencji Episkopatu;
j) wykluczanie członków;
k) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Federacji.

Art.22
Do zadań Zarządu należy:
a) wybór spośród siebie zastępcy przewodniczącego, skarbnika i sekretarza;
b) kierowanie bieżącą działalnością Federacji;
c) reprezentowanie jej na zewnątrz;
d) uchwalanie bieżących programów działania;
e) przyjmowanie członków zwyczajnych;
f) ustalanie budżetu Federacji;
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
h) wykonywanie Uchwał Walnego Zgromadzenia;
i) powoływanie i odwoływanie komisji problemowych, rad konsultacyjnych i innych organów
pomocniczych oraz ustalanie ich regulaminów;
j) podejmowanie i kierowanie działalnością gospodarczą oraz tworzenie w tym celu
odpowiednich jednostek organizacyjnych;
k) ustalanie wielkości składki członkowskiej oraz zasad jej płatności;
l) sprawowanie pieczy nad majątkiem Federacji;
ł) składanie dorocznych sprawozdań z działalności Federacji (w tym finansowych) Walnemu
Zgromadzeniu;
m) przygotowywanie projektów uchwał przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniem;
n) pozostałe sprawy nie zastrzeżone statutowo innym organom.

Art.23
l. Zarząd Federacji składa się z pięciu członków, w tym z przewodniczącego, zastępcy oraz
skarbnika i sekretarza.
2. Zarząd zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów
decyduje głos przewodniczącego.

Art.24
l. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym z przewodniczącego i sekretarza.
2. Przewodniczącego i sekretarza wybiera Komisja Rewizyjna spośród siebie na pierwszym
posiedzeniu, które powinno odbyć się przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia, zwykłą
większością głosów, w obecności wszystkich członków.

3. W przypadku niemożności wyboru przewodniczącego lub sekretarza, Walne Zgromadzenie
wybiera nowy skład Komisji Rewizyjnej.

Art.25

Komisja Rewizyjna:
a) przeprowadza bieżącą i okresową kontrolę działalności Federacji, zwłaszcza spraw
finansowych;
b) wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi;
c) wnioskuje zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Art.26
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

Art.27
Zarząd oraz Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptować nowych członków na miejsce
ustępujących. Ilość dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby statutowej liczby
członków władz.

Art.28
Członkowie władz statutowych nie otrzymują wynagrodzenia.

V. Majątek Federacji.

Art.29
Majątek Federacji stanowią:
a) składki członkowskie;
b) darowizny, spadki, zapisy, dotacje, subwencje;
c) dochody z działalności gospodarczej Federacji;
d) inne wpływy związane z działalnością statutową.

Art. 30
W sprawach majątkowych Federacji oświadczenia woli składają co najmniej dwaj członkowie
Zarządu, albo pełnomocnik ustanowiony przez Zarząd.

VI. Postanowienia końcowe.

Art.31
l. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej
większością 2/3 głosów - w pierwszym terminie, przy obecności co najmniej połowy ogólnej
liczby członków zwyczajnych lub ich pełnomocników, a w drugim terminie bez względu na
liczbę obecnych.
2. Prawo inicjatywy przysługuje członkom zwyczajnym Federacji.
3. Zmiana Statutu staje się prawomocna po zatwierdzeniu przez Konferencję Episkopatu Polski
zgodnie z kanonem 314 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Art. 32
1. Federacja może zostać rozwiązana przez Konferencję Episkopatu Polski albo na mocy
uchwały Walnego Zgromadzenia, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków
lub ich pełnomocników, większością 2/3 głosów.
2. W razie rozwiązania Federacji jej majątek zarówno nieruchomy jak ruchomy przechodzi na
własność Konferencji Episkopatu Polski.

Statut ten został zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski na sesji plenarnej w Warszawie w dniu 18
marca 1995 r na. okres pięciu lat. Na zebraniu plenarnym w Gnieźnie, w dniu 29 kwietnia 2000 r. Konferencja
Episkopatu Polski wyraziła zgodę na przedłużenie ważności Statutu i zatwierdziła proponowane zmiany.

