Statut
Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1
Federacja Bibliotek Kościelnych „Fides”, zwana dalej Federacją, jest publicznym
stowarzyszeniem wiernych erygowanym na czas nieokreślony przez Konferencję Episkopatu
Polski w dniu 18 marca 1995 r., zgodnie z kan. 312 § 1 n. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego
(dalej KPK) i nabywa osobowość prawną kanoniczną zgodnie z kan. 313 KPK oraz
osobowość cywilnoprawną 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. z 2013 r. poz. 1169, z późn. zm.).
Art. 2
1. Terenem działalności Federacji jest Rzeczpospolita Polska. Siedzibą Federacji jest miasto
stołeczne Warszawa.
2. Dla realizacji celów statutowych Federacja może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
Art. 3
1. Federacja podlega zwierzchnictwu i nadzorowi Konferencji Episkopatu Polski zgodnie z
kan. 312 § 1 n. 2 i kan. 315 KPK.
2. Federacja posiada swojego asystenta kościelnego mianowanego przez Konferencję
Episkopatu Polski zgodnie z kan. 317 § 1 KPK.
Art. 4
Federacja może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach i założeniach.
Art. 5
Działalność Federacji oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swych spraw Federacja może zatrudniać pracowników.
Art. 6
Patronem Federacji jest św. Maksymilian Maria Kolbe.
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Art. 7
1. Federacja używa własnego logo i własnej pieczęci.
2. Logo i nazwa Federacji są zastrzeżone i podlegają ochronie prawnej.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
Art. 8
Celem Federacji jest działanie na rzecz ewangelizacyjnej misji Kościoła poprzez dbałość
o rozwój polskich bibliotek kościelnych i usprawnienie informacji o ich zasobach, a w
szczególności:
1) włączanie bibliotek kościelnych w bieżące przemiany cywilizacyjne, zwłaszcza
w obszarze nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych;
2) zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego zgromadzonego w bibliotekach
kościelnych;
3) dokumentowanie działalności i popularyzowanie wiedzy o bibliotekach kościelnych;
4) integrowanie środowiska bibliotekarzy kościelnych i przygotowanie ich do nowych
wyzwań poprzez odpowiednie formy doskonalenia zawodowego.
Art. 9
Federacja realizuje swoje cele poprzez:
1) koordynację działań nad komputeryzacją prac bibliotecznych;
2) tworzenie i utrzymywanie komputerowego centralnego katalogu bibliotek
kościelnych jako formy informacji i promocji piśmiennictwa teologicznego oraz
nauk pokrewnych, a także innych zasobów bibliotek kościelnych;
3) prowadzenie platformy cyfrowej jako formy popularyzacji osiągnięć Federacji,
integracji zasobów informacyjnych i środowiska bibliotekarzy kościelnych;
4) wymianę informacji między członkami i upowszechnianie dobrych praktyk
w dziedzinie bibliotekarstwa i informacji naukowej, m.in. poprzez organizowanie
różnych form doskonalenia zawodowego bibliotekarzy;
5) prowadzenie działalności badawczej, wydawanie własnego czasopisma naukowego
i inną działalność wydawniczą;
6) współpracę z instytucjami i organizacjami w zakresie problematyki objętej
działalnością Federacji;
7) utrzymywanie kontaktów oraz wymianę informacji i doświadczeń z instytucjami
i organizacjami za granicą, w zakresie problematyki objętej działalnością Federacji;
8) zdobywanie środków finansowych i materialnych na działalność własną oraz
wspieranie działań poszczególnych bibliotek należących do Federacji;
9) udział w projektach krajowych i zagranicznych.
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ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE FEDERACJI
Art. 10
Federacja zrzesza osoby fizyczne i osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem
wspierającym.
Art. 11
Do Federacji należą członkowie:
1) zwyczajni;
2) wspierający;
3) honorowi.
Art. 12
1. Członkiem zwyczajnym Federacji może być osoba fizyczna należąca do Kościoła
Katolickiego, reprezentująca:
1) bibliotekę kościelną w Polsce posiadającą osobowość prawną;
2) bibliotekę na terenie Polski należącą do kościelnej osoby prawnej;
3) bibliotekę uczelni, wydziału lub innej instytucji w Polsce pozostającej w całości lub
w części pod nadzorem Kościoła Katolickiego.
2. Wymienione w art. 12 ust. 1 biblioteki reprezentuje w Federacji osoba kierująca biblioteką
lub inna wskazana przez właściwą władzę.
3. Każda biblioteka może być reprezentowana tylko przez jednego członka zwyczajnego.
Art. 13
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd w trybie uchwały na podstawie pisemnego
wniosku o przyjęcie do Federacji zawierającego:
1) oświadczenie właściwej władzy, której biblioteka podlega, wskazujące osobę
reprezentującą bibliotekę w Federacji;
2) oświadczenie reprezentanta o przyjęciu Statutu;
3) zwięzłą charakterystykę biblioteki.
Art. 14
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Federacji;
2) uczestnictwa z prawem głosu w Walnym Zgromadzeniu;
3) korzystania z pomocy Federacji zgodnie z jej celami i Statutem;
4) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Federację;
5) zgłaszania wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii o działalności Federacji.
2. Członek zwyczajny w Federacji może działać przez pełnomocnika. Udzielenie
pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej.
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Art. 15
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) udziału w działalności Federacji i realizacji jej celów;
2) przestrzegania Statutu i uchwał władz Federacji;
3) regularnego opłacania składek;
4) przestrzegania norm i zasad etycznych.
Art. 16
1. Członkiem wspierającym Federacji może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Federacji.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu.
3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Federacji.
Art. 17
1. Członkiem honorowym Federacji może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój Federacji.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub przynajmniej
dziesięciu członków zwyczajnych Federacji.
Art. 18
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego.
2. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
Art. 19
1. Utrata członkostwa Federacji następuje na skutek:
1) utraty reprezentacji biblioteki;
2) pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu;
3) likwidacji reprezentowanej biblioteki;
4) wydalenia przez Zarząd w trybie uchwały:
a) z powodu nieprzestrzegania Statutu lub uchwał władz Federacji,
b) z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Federacji,
c) z powodu niepłacenia składek przez dwa lata,
d) z powodu utraty przynależności do Kościoła Katolickiego zgodnie z kan. 316
KPK;
5) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
6) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne;
7) śmierci członka.
2. W przypadku zmiany reprezentacji lub śmierci członka zwyczajnego, organ właściwej
władzy powinien w możliwie krótkim czasie zgłosić Zarządowi nowego reprezentanta.
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Art. 20
Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Federacji lub pozbawienia
członkostwa, przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia,
a następnie do nadrzędnej władzy kościelnej.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE FEDERACJI
Art. 21
Organami władzy Federacji są:
1) Walne Zgromadzenie;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
Art. 22
1. Kadencja wybieralnych władz Federacji trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
2. Członkowie wybrani do władz Federacji mogą pełnić swoją funkcję w tym samym organie
nie dłużej niż przez dwie kadencje, chyba że w wyborach na kolejne kadencje otrzymają co
najmniej 2/3 głosów.
Art. 23
Uchwały wszystkich władz Federacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia
Statutu stanowią inaczej.
Art. 24
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Federacji.
2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni lub ich pełnomocnicy;
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
Art. 25
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd. Czas i miejsce
obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 30 dni przed
terminem zebrania.
3. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na
wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków
zwyczajnych Federacji.
Art. 26
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów w głosowaniu
jawnym, w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Federacji
lub ich pełnomocników w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę członków w drugim
terminie.
2. Głosowanie tajne wymaga wniosku co najmniej jednego uczestnika głosowania.
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Art. 27
Sposób procedowania i przebieg Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego
Zgromadzenia zatwierdzony przez to Zgromadzenie.
Art. 28
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Federacji;
2) uchwalanie zmian Statutu Federacji;
3) wybór i odwoływanie władz Federacji;
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
6) zatwierdzanie rozliczeń finansowych w postaci bilansów rocznych;
7) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Federacji;
8) podejmowanie decyzji o prowadzeniu przez Federację działalności gospodarczej
oraz uchwalenie jej regulaminu;
9) podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego;
10) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Federacji lub jej
władze;
11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
12) podejmowanie uchwał o członkostwie Federacji w innych organizacjach;
13) podejmowanie uchwał w każdej innej sprawie wniesionej pod obrady i nie
zastrzeżonej innym organom władz Federacji;
14) podjęcie uchwały o woli rozwiązania Federacji.
Art. 29
1. Zarząd jest organem wykonawczym Federacji.
2. W skład Zarządu wchodzi pięciu członków:
1) Przewodniczący Zarządu;
2) Zastępca Przewodniczącego Zarządu;
3) Sekretarz Zarządu;
4) Skarbnik;
5) Członek Zarządu.
Art. 30
1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie według zatwierdzonego regulaminu
wyborów. W głosowaniu bezpośrednim Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego
Zarządu, a pozostałych jako członków Zarządu. Zastępcę Przewodniczącego Zarządu,
Sekretarza Zarządu i Skarbnika, Zarząd wybiera spośród swoich członków na pierwszym
posiedzeniu jeszcze podczas trwającego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Zarządu wymaga zgłoszenia i zatwierdzenia przez Konferencję Episkopatu Polski.
3. Kadencja Zarządu rozpoczyna się z dniem zatwierdzenia przez Konferencję Episkopatu
Polski.
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Art. 31
Osobą sprawującą funkcję organu Federacji, uprawnioną do jej reprezentowania, jest
Przewodniczący Zarządu. W poszczególnych sprawach Przewodniczący Zarządu może
udzielić pełnomocnictwa innemu członkowi Zarządu.
Art. 32
1. Każdy członek Zarządu może być odwołany w trakcie kadencji uchwałą Walnego
Zgromadzenia podjętą większością co najmniej 2/3 głosów.
2. W przypadku wakatu lub niemożności pełnienia funkcji Przewodniczącego Zarządu, jego
zadania i władzę przejmuje do najbliższego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zastępca
Przewodniczącego Zarządu.
3. W szczególnych okolicznościach w miejsce Przewodniczącego Zarządu może zostać
powołany pełnomocnik do przejściowego kierowania Zarządem zgodnie z kan. 318 § 1 KPK.
Art. 33
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w
roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje jego Przewodniczący. Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu
może być zwołane na wniosek Komisji Rewizyjnej zgodnie z art. 37 pkt 5 Statutu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby
głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu.
Art. 34
Do kompetencji Zarządu należy:
1) realizacja celów Federacji;
2) kierowanie bieżącą działalnością Federacji;
3) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
4) przygotowywanie projektów uchwał przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem;
5) sporządzanie planów pracy;
6) sprawowanie zarządu nad majątkiem Federacji;
7) proponowanie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej płatności;
8) podejmowanie i kierowanie działalnością gospodarczą oraz tworzenie w tym celu
odpowiednich jednostek organizacyjnych;
9) zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
10) przyjmowanie i usuwanie członków zwyczajnych i wspierających;
11) powoływanie i odwoływanie komisji problemowych i innych organów
pomocniczych oraz sporządzanie ich regulaminów;
12) składanie dorocznych sprawozdań, także finansowych;
13) rozwiązywanie innych spraw nie zastrzeżonych statutowo innym organom.
Art. 35
Zarząd składa co roku do Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski sprawozdanie
z działalności, także finansowej zgodnie z kan. 319 KPK.
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Art. 36
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Federacji.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków:
1) Przewodniczący Komisji;
2) Sekretarz Komisji;
3) Członek Komisji.
3. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zgromadzenie. Przewodniczącego Komisji
i Sekretarza Komisji wybiera Komisja Rewizyjna spośród siebie na pierwszym posiedzeniu,
które powinno odbyć się jeszcze podczas trwającego Walnego Zgromadzenia, zwykłą
większością głosów, w obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.
Art. 37
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Federacji i Zarządu, zwłaszcza spraw finansowych;
2) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków z kontroli;
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności;
4) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu;
5) prawo składania wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
nadzwyczajnego zebrania Zarządu.
Art. 38
W przypadku gdy skład organów władz Federacji ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują
pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie
więcej niż 1/3 składu organu.
Art. 39
Członkowie władz Federacji nie otrzymują wynagrodzenia.

Rozdział V
Majątek Federacji
Art. 40
Majątek Federacji stanowią:
1) składki członkowskie;
2) darowizny, spadki, zapisy, dotacje przekazywane na zasadach obowiązujących ogół
podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych;
3) dochody z odpłatnej działalności statutowej Federacji, w tym wydawniczej;
4) inne wpływy związane z działalnością statutową;
5) komputery, serwery, urządzenia do digitalizacji i inne dobra ruchome zakupione przez
Federację i służące jej funkcjonowaniu.
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Art. 41
1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Federacji podejmuje Zarząd.
2. Uszczuplenie majątku Federacji ponad kwotę równą sumie rocznych składek
członkowskich wszystkich członków Federacji wymaga uprzedniej uchwały Walnego
Zgromadzenia. Nie dotyczy to projektów w ramach umów o dofinansowanie.
Art. 42
Do zawierania umów i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych Federacji
uprawniony jest Przewodniczący Zarządu z zachowaniem art. 41 ust. 1 i 2 Statutu.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Federacji
Art. 43
Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej
większością co najmniej 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.
Art. 44
Prawo wnoszenia propozycji zmian w Statucie przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym
Federacji.
Art. 45
Zmiana Statutu staje się prawomocna po zatwierdzeniu przez Konferencję Episkopatu Polski
zgodnie z kan. 314 KPK.
Art. 46
1. Federacja może zostać rozwiązana przez Konferencję Episkopatu Polski z jej inicjatywy
lub z uwzględnieniem uchwały Walnego Zgromadzenia o woli rozwiązania Federacji,
powziętej w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych lub ich
pełnomocników, większością co najmniej 2/3 głosów.
2. W razie rozwiązania Federacji jej majątek, zarówno nieruchomy jak ruchomy, przechodzi
na własność Konferencji Episkopatu Polski.
Znowelizowany Statut został zatwierdzony
podczas 377. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski,
które odbyło się w Lublinie w dniach 13-14 października 2017 r.,
na podstawie Uchwały nr 19/377/2017, z dnia 13 października 2017 r.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP
+ Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP
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