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STATUT 

Stowarzyszenia Literackiego im. K. K. Baczyńskiego 
 

TEKST JEDNOLITY 
uwzględniający Statut uchwalony przez Zebranie Założycielskie 24 listopada 1990 r. 

i zmiany uchwalone przez Walne Zgromadzenie 3 stycznia 2008 r. 

 

Rozdział I  
Postanowienia ogólne  

§ 1  
Stowarzyszenie Literackie im. K. K. Baczyńskiego, zwane w dalszej części Statutu 
Stowarzyszeniem Literackim, jest Stowarzyszeniem twórczym powołanym przez pracowników 
naukowych, studentów i absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego.  

§ 2  
Stowarzyszenie Literackie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
a siedzibą jego jest Łódź.  

§ 3  
Stowarzyszenie Literackie używa okrągłej pieczęci z napisem „Stowarzyszenie Literackie 
im. K. K. Baczyńskiego”.  

§ 4  
Stowarzyszenie Literackie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych 
Stowarzyszeń o podobnym celu działania.  

§ 5  
Stowarzyszenie Literackie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.  

 

Rozdział II  
Cele i formy działania  

§ 6  
Celem Stowarzyszenia Literackiego jest:  
1) stwarzanie warunków dla twórczego rozwoju młodzieży akademickiej podejmującej działania 
literackie i teoretycznoliterackie,  
2) roztoczenie opieki nad młodzieżą licealną zainteresowaną twórczością literacką,  
3) roztoczenie opieki nad młodzieżą pracującą i równocześnie uprawiającą twórczość literacką,  
4) upowszechnianie nowych zjawisk literackich, kształtujących się w trakcie pracy twórczej 
członków Stowarzyszenia Literackiego,  
5) stwarzanie warunków dla rozwoju i upowszechniania wiedzy teoretycznoliterackiej młodzieży,  
6) stwarzanie możliwości dla rozwoju i ciągłej pracy twórczej wszystkim członkom 
Stowarzyszenia Literackiego.  
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§ 7  
Realizacja celów Stowarzyszenia Literackiego następuje poprzez:  
1) systematyczne spotkania młodzieży zajmującej się twórczością literacką i wspólna prezentacja 
ich aktualnego dorobku,  
2) organizowanie seminariów teoretycznoliterackich prowadzonych przez pracowników 
naukowych, krytyków, a także twórców,  
3) organizowanie zajęć warsztatowych rozwijających twórcze zdolności członków Stowarzyszenia 
Literackiego,  
4) podejmowanie prac krytycznoliterackich i naukowych skupionych wokół problematyki 
literackiej, ustalonej przez członków Stowarzyszenia Literackiego,  
5) inicjowanie i organizowanie dorocznych konkursów literackich o „Nagrodę im. K. K. 
Baczyńskiego”,  
6) prowadzenie działalności wydawniczej przez następujące formy wydawnicze: niskonakładowe 
antologie, debiuty poetyckie, publikacje nieperiodyczne, prace krytycznoliterackie członków 
Stowarzyszenia Literackiego.  

 

Rozdział III.  
Majątek i działalność gospodarcza Stowarzyszenia Literackiego  

§ 8  
Majątek Stowarzyszenia Literackiego powstaje:  
1) ze składek członkowskich,  
2) z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów osób fizycznych i prawnych mających 
miejsce zamieszkania czy siedzibę w Polsce lub poza jej granicami, w tym z darowizn członków 
Stowarzyszenia Literackiego,  
3) z dochodów z działalności gospodarczej,  
4) z ofiarności publicznej.  

§ 9  
1. Wszystkie środki finansowe uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczone są w całości 
na cele statutowe.  
2. Stowarzyszenie Literackie nie może rozporządzać swoim majątkiem w celach: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do członków 
stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy 
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są 
związani stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej osobami bliskimi); 

b) przekazania majątku Stowarzyszenia Literackiego na rzecz jego członków, członków 
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich; 

c) wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich 
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich; 

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich 
osoby bliskie. 

§ 10 
Członkowie Stowarzyszenia Literackiego, których prace publikowane są przez Stowarzyszenie 
Literackie zrzekają się praw do honorariów autorskich.  
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§ 11  
Środki finansowe pozostające po rozwiązaniu Stowarzyszenia Literackiego zostają przeznaczone 
na cel społeczny ustalony i zatwierdzony na ostatnim Walnym Zgromadzeniu członków 
Stowarzyszenia Literackiego.  

 

Rozdział IV  
Członkowie Stowarzyszenia Literackiego, ich prawa i obowiązki  

§ 12 
Członkiem Stowarzyszenia Literackiego może być każda osoba, która ukończyła 16 rok życia, 
wykazująca się działaniami twórczymi lub naukowymi w dziedzinie literatury, niezależnie od jej 
obywatelstwa i miejsca zamieszkania.  

§ 13  
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia Literackiego może być osoba fizyczna lub prawna, 
która dla poparcia działalności Stowarzyszenia Literackiego okaże pomoc finansową.  

§ 14  
Do obowiązków członków Stowarzyszenia Literackiego należy:  
1) uczestniczenie w programie działania przyjętym przez większość członków,  
2) przestrzeganie zasad etyki przyjętej przez ogół członków,  
3) stosowanie się do regulaminów, uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia Literackiego,  
4) płacenie składek członkowskich.  

§ 15  
Do praw członków Stowarzyszenia Literackiego należy:  
1) czynne i bierne prawo wyborcze,  
2) współdecydowanie o programie działania,  
3) korzystanie z pomocy w ochronie własnej drogi twórczej,  
4) skupianie się w grupy twórcze.  

§ 16  
Przynależność do Stowarzyszenia Literackiego ustaje na skutek wystąpienia.  

 

Rozdział V  
Struktura organizacyjna i władze Stowarzyszenia Literackiego  

§ 17  
Władzami Stowarzyszenia Literackiego są:  
1) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Literackiego im. K. K. Baczyńskiego, zwane 
dalej Walnym Zgromadzeniem,  
2) Zarząd Stowarzyszenia Literackiego im. K. K. Baczyńskiego, zwany dalej Zarządem,  
3) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Literackiego im. K. K. Baczyńskiego, zwana dalej Komisją 
Rewizyjną,  
4) Zespół Programowy Stowarzyszenia Literackiego im. K. K. Baczyńskiego, zwany dalej 
Zespołem.  
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§ 18  
1. Zarząd powoływany jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym zwykłą większością 
głosów. Wybór każdego z członków Zarządu dokonywany jest na poszczególne funkcje.  
W skład Zarządy wchodzi pięć osób obejmujących funkcje: przewodniczącego, zastępcy 
przewodniczącego, sekretarza, członków Zarządu.  
2. Komisja Rewizyjna powoływana jest przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów 
w głosowaniu tajnym. Wybór każdego z członków Komisji Rewizyjnej dokonywany jest 
na poszczególne funkcje. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzy osoby obejmujące funkcje: 
przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.  
3. Zespół powoływany jest przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów w głosowaniu 
tajnym. Wybór każdego z członków Zespołu dokonywany jest na poszczególne funkcje.  
W skład Zespołu wchodzą cztery osoby obejmujące funkcje: przewodniczącego, zastępcy 
przewodniczącego i dwóch członków.  

§ 19  
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia Literackiego trwa 3 lata.  

§ 20  
Władzom Stowarzyszenia Literackiego przysługuje prawo kooptacji w wypadku konieczności 
uzupełnienia składu. Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu wakujące miejsce zostanie 
uzupełnione w drodze wyboru zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.  

§ 21  
1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia Literackiego zapadają zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi 
inaczej. 
2. Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zgromadzeniu nie uczestniczy co najmniej połowa 
liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą 
większością głosów oddanych przez członków obecnych. 
3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być 
wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie. 

§ 22 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:  
1) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia Literackiego,  
2) zatwierdzanie planów, sprawozdań i działalności władz Stowarzyszenia Literackiego i ich 
członków oraz udzielanie im absolutorium,  
3) powoływanie, odwoływanie, zawieszanie organów władz Stowarzyszenia Literackiego i ich 
członków,  
4) uchwalanie regulaminów Stowarzyszenia Literackiego,  
5) rozpatrywanie odwołań od decyzji pozostałych władz Stowarzyszenia Literackiego,  
6) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu,  
7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Literackiego,  
8) zatwierdzanie regulaminu konkursu o „Nagrodę im. K. K. Baczyńskiego” przygotowywanego 
przez Zespół.  

§ 23  
Do kompetencji Zarządu należy:  
1) opracowywanie planów działalności Stowarzyszenia Literackiego,  
2) reprezentowanie, kierowanie działalnością i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia 
Literackiego,  
3) składanie sprawozdań z działalności przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu,  
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4) przyjmowanie członków,  
5) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do Stowarzyszeń krajowych, zagranicznych 
i międzynarodowych,  
6) wykonywanie zadań zleconych przez Zespół.  

§ 24 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  
1) przeprowadzanie co najmniej jeden raz w roku kontroli całokształtu działalności finansowej 
Stowarzyszenia Literackiego,  
2) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności,  
3) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,  
4) branie udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.  

§ 25 
Zasady i tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne 
Zgromadzenie.  

§ 26 
Do kompetencji Zespołu należy:  
1) spełnianie funkcji doradczej i opiniotwórczej przy określaniu kierunków działania 
Stowarzyszenia Literackiego,  
2) ustalanie środków realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Literackiego,  
3) opracowywanie szczegółowych programów działania Stowarzyszenia Literackiego, ustalonych 
na Walnym Zgromadzeniu,  
4) przygotowywanie regulaminu konkursu o „Nagrodę im. K. K. Baczyńskiego”.  

§ 27 
Stowarzyszenie Literackie przy dokonywaniu czynności prawnych o charakterze majątkowym 
i niemajątkowym reprezentowane jest przez współdziałających: przewodniczącego Zarządu 
i sekretarza Zarządu.  

§ 28 
Władze Stowarzyszenia Literackiego zwołują nie rzadziej niż raz na rok Walne Zgromadzenie 
członków Stowarzyszenia Literackiego. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia zawiadamiają władze członków Stowarzyszenia Literackiego co najmniej na 14 dni 
przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia.  

 

 

 

Stowarzyszenie Literackie im. K. K. Baczyńskiego  
zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Łodzi  

w dniu 31 grudnia 1990 roku; 
status Organizacji Pożytku Publicznego  

uzyskało decyzją Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia  
(XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego) 

w dniu 16 września 2008 roku. 

 


