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IV. Z ŻYCIA ORGANIZACYJNEGO  
TOWARZYSTWA

STATUT TOWARZYSTWA LITERACKIEGO 
IMIENIA ADAMA MICKIEWICZA

R o z d z i a ł  I 
Nazwa» teren działania, siedziba i charakter Towarzystwa

§ 1* Towarzystwo nosi nazwę: Towarzystwo Literackie imienia 
Adama Mickiewicza,

§ 2. Siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest miasto st. 
Warszawa.

§ 3. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej.
§4* Towarzystwo posiada osobowość prawną i ma prawo zakłada
nia oddziałów.

R o z d z i a ł  I I  
Cele Towarzystwa

5 5. Celem Towarzystwa jest:
a) naukowe badanie dziejów piśmiennictwa polskiego ze 

szczególnym uwzględnieniem twórczości Adama Mickiewicza i 
współczesnego mu ruchu umysłowego;

b) budzenie zamiłowania do literatury polskiej, naukowe 
pogłębiania jej znajomości, popularyzacja osiągnięć nauki o li
teraturze i badania języka polskiego jako twórczości arty - 
stycznej.

Ü 6. Do urzeczywistnienia tego celu służą Towarzystwu na



stępujące środki z zachowaniem obowiązujących przepisów pra
wa:

a) wydawanie pism czasowych poświęconych naukowemu bada
niu dziejów piśmiennictwa polskiego i ogólnej wiedzy o litera
turze oraz nauczaniu literatury w szkole i

b) wydawanie w miarę potrzeby i zasobów periodyku oraz 
innych wydawnictw naukowych, które by obejmowały rozprawy 
materiały dotyczące nauki o literaturze;

c ) wydawanie krytyczne i popularnonaukowe dzieł wybit
nych pisarzy polskich, m. in. Adama Mickiewicza, w opracowaniu 
gwarantującym odpowiedni poziom naukowy;

d) przedsiębranie i popieranie innych wydawnictw nauko
wych z zakresu dziejów piśmienrletwa polskiego, o ile pozwolą 
na to zasoby pieniężne Towarzya-wa*

e) utworzenie, o ile, pozwolą na to warunki,księgozbioru, 
który by obejmował wszelkiego rodzaju materiały drukowane i 
opracowania odnoszące się do dziejów piśmiennictwa polskiego 
oraz archiwum, które by gromadziło materiały rękopiśmiennej

f ) urządzanie literackich zebrań, odczytów publicznych i 
sesji naukowych.
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R o z d z i a ł  III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7. Towarzystwo składa się z członków:
a) zwyczajnych
b) honorowych

§ 8. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każdy ba
dacz dziejów piśmiennictwa polskiego lub miłośnik literatury 
polskiej.

§ 9. Członkiem honorowym może być ten, kto położył znakomi
te zasługi koło rozwoju Towarzystwa lub na polu historii lite
ratury polskiej.

§ 10. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny i Zarzą
dy Oddziałów.

§ 11. Członków honorowych mianuje Zjazd Delegatów Oddziałów 
na wniosek Zarządu Głównego.

§ 12. Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:



a) występowania na zebraniach literackich Towarzystwa z 
wykładami lub odczytami za zgodą Zarządu:

b) zabierania głosu i głosowania na zebraniach literac- 
kioh i Zjazdach Delegatów Oddziałów;

o) wyboru i wybieralności do Zarządu i Komisji Rewizyj
nej;

d) przedstawiania i popierania wniosków zmierzających do 
urzeczywistnienia celów Towarzystwa w granicach określonych ni
niejszym statutem;

e) korzystania ze zbiorów Towarzystwa pod warunkiem 
określonym bliżej osobnym regulaminem;

f ) wprowadzania gości na zebrania literackie za wiedzą 
przewodniczącego.

§ 13. Członek zwyczajny Towarzystwa ma obowiązek:
a) opłacania na rzecz Towarzystwa składki rocznej,której 

wysokość ustala Zjazd Delegatów Oddziałów;
b) aktywnego udziału w pracach i imprezach Towarzystwa.

§ 14. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwy
czajnego, natomiast zwolniony jest z obowiązków członka zwy
czajnego.

§ 15. Członkostwo i funkcje spełniane we władzach Towarzy
stwa mają charakter pracy społecznej, niehonorowanej finansowo.

§ 16. Składki roczne członków zwyczajnych może skarbnik To
warzystwa na żądanie rozkładać na raty kwartalne lub miesięcz
ne.

§ 17. Uiszczenie części składki rocznej nie zwalnia członka 
od zapłacenia oałej reszty składki, jeżeli w ciągu roku admi
nistracyjnego przestanie być członkiem Towarzystwa.

§ 18. Członkiem zwyczajnym przestaje być, kto:
a) uwiadomi Zarząd Główny lub Oddział pisemnie, iż wy

stępuje z Towarzystwa;
b) nie uiści składki rocznej mimo trzykrotnego upomnie

nia i zostanie skreślony przez Zarząd Główny lub Zarząd Od
działu;

c) zostanie usunięty przez Zarząd Główny lub Zjazd Dele
gatów Oddziałów z powodu niehonorowego czynu; w razie usunię
cia przez Zarząd Główny przysługuje mu prawo odwołania się do 
Zjazdu Delegatów Oddziałów.
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R o z d z i a ł  I V  
Organizacja Towarzystwa

§19, Władzami Towarzystwa sąj
a) Zjazd Delegatów Oddziałów
b ) Zarząd Główny
c) Komisja Rewizyjna

§ 20. Zjazd Delegatów Oddziałów zwołuje Zarząd Główny z ini
cjatywy własnej przynamniej raz na dwa lata albo w terminie 
nadzwyczajnym na żądanie co najmniej 2/3 ogólnej ilości Oddzia
łów. W Zjeździe Delegatów biorą udział przedstawiciele wszyst
kich Oddziałów w ilości ustalonej w porozumieniu z Zarządem 
Głównym.

Termin i program obrad Zjazdu Delegatów Oddziałów ustala 
Zarząd Główny, który winien o terminie i programie Zjazdu po
wiadomić Oddziały nie później niż na miesiąc przed Zjazdem.

Zarządy Oddziałów mają prawo zgłosić swe poprawki do propo
nowanego przez Zarząd Główny programu obrad; jeżeli Zarząd 
Główny poprawek tych nie aprobuje, to o ich przyjęciu lub od
rzuceniu rozstrzyga na początku swych obrad.

§ 21. W zakres kompetencji Zjazdu Delegatów Oddziałów wcho
dzą:

a) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego i Komisji 
Rewizyjnej oraz udzielanie lub odmawianie Zarządowi Głównemu 
absolutorium za dwuletnie urzędowanie;

b) wybór Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej na dwule- 
cie następne;

c) załatwianie wniosków Zarządu, które dotyczą spraw To
warzystwa;

d) mianowanie członków honorowych;
e) rozstrzygnięcie w sprawie odwołania się członka od 

uchwały, decyzją której Zarząd Główny wykluczył go z Towarzy
stwa;

f ) uchwały w sprawie zmiany statutu;
g) uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa;
h) uchwały co do przekazania majątku Towarzystwa w razie 

jego rozwiązania;
i) wnioski członków i Oddziałć".

ii 22. Do ważności uchwał Zjazdu Delegatów Oddziałów ko - 
nieczna jest obecność przedstawicieli co najmniej 2/3 ogólnej 
liczby Oddziałów Towarzystwa.

W razie braku quorum Zarząd Główny wyznacza drugi termin
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Be brania, o tym samym programie obrad i w czasie nie później
szym niż dwa tygodnie po terminie pierwszym. Uchwały tego dru
giego zebrania są ważne bez względu na ilość obecnych przed
stawicieli Oddziałów.

§ 23. Wnioski Oddziałów i poszczególnych członków Towarzy
stwa muszą być zgłoszone do Zarządu Głównego najpóźniej na dwa 
tygodnie przed Zjazdem Delegatów Oddziałów, jeżeli mają być 
przedmiotem obrad.

Wnioski zgłoszone po tym terminie lub podczas obrad Zjazdu 
zostają przekazane do rozpatrzenia Zarządowi Głównemu, który 
z ewentualnego wykonania ich składa sprawozdanie na najbliż
szym Zjeździe Delegatów. Odrzucenie takioh wniosków przez Za
rząd Główny winno uzyskać aprobatę najbliższego Zjazdu Delega
tów.

§ 24« Uchwały Zjazdu Delegatów Oddziałów zapadają zwykłą 
większością głosów. Jedynie w wypadku zastrzeżonym w a 21 punk* 
ty f,g,h, wymagana jest większość 2/3 głosujących.

§ 25« Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybie
ranych przez Zjazd Delegatów Oddziałów i ma obowiązek ocenia
nia całokształtu działalności finansowej Towarzystwa z punktu 
widzenia legalności i celowości. W związku z tym Komisja ma 
prawo przeglądania rachunków i stanu kasy Towarzystwa stosow
nie do uznania swego, a obowiązek czynienia tego przed Zja
zdem Delegatów Oddziałów, któremu przedstawia wniosek w spra
wie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego.

§ 26. Zarząd Główny składa się z Prezesa, dwóch jego Za
stępców, Sekretarza. Skarbnika i członków Zarządu, wybieranych 
w liczbie ustalonej potrzebami bieżącymi, wybranych przez
Zjazd Delegatów Oddziałów na przeciąg dwuletni.

W wypadku zdekompletowania władz Towarzystwa miejsca braku
jących członków zajmują członkowie dokooptowani do Zarządu w 
ilości nie przekraczającej połowy składu.

§ 27. Prezes lub jego Zastępca kieruje obradami Zjazdu De
legatów Oddziałów i Zarządu, jako też zebraniami literackimi,a 
wraz z Sekretarzem jest przedstawicielem Towarzystwa na ze
wnątrz i z nim podpisuje wszelkie pisma wychodzące z Towarzy
stwa. Pisma dotyczące spraw pieniężnych podpisuje Prezes lub 
Zastępca Prezesa oraz Skarbnik.

§ 28. Zarząd Główny ma następujące prawa i obowiązki:
a) stara się o urzeczywistnienie celu Towarzystwa (§ 5) 

za pomocą środków określonych Statutem (§ 6);
b) zarządza i rozporządza majątkiem Towarzystwa odpo

wiednio do jego celu;
c) przyjmuje w imieniu Towarzystwa zobowiązania finanso

we»
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d) powołuje i rozwiązuje Oddziały zgodnie z odpowiednimi 
paragrafami rozdziału

e) przyjmuje członków zwyozajnych, przedstawia Zjazdowi 
Delegatów Oddziałów wnioski w sprawie mianowania członków ho
norowych, wyklucza członków Towarzystwa)

f) rozdziela czynności stale lub czasowo pomiędzy swych 
członków, zatwierdza czynności Oddziałów;

g) zwołuje zebrania literackie, Zjazdy Delegatów Oddzia
łów, ustanawia ich porządek i podaje go do wiadomości człon
ków Towarzystwa w czasie przepisowym;

h) rozpatruje wnioski członków przeznaczone mu przez 
Zjazd Delegatów Oddziałów i zdaje z nich sprawę Zjazdowi Dele
gatów Oddziałów w oznaczonym czasie;

i) porozumiewa się z władzami w sprawach Towarzystwa;
j) przedkłada Zjazdowi Delegatów Oddziałów sprawozdanie 

ze swych czynności;
k) wykonuje uchwały Zjazdu Delegatów Oddziałów;
1) załatwia wszelkie sprawy Towarzystwa nie zastrzeżone 

wyraźnie Zjazdowi Delegatów Oddziałów;
m) kieruje sprawami wydawniczymi Towarzystwa, ewentual

nie przekazuje je Oddziałom.
i§ 29. Plenum Zarządu Głównego odbywa posiedzenia przynaj 

mniej raz na rok. Do ważności jego potrzeba obecności Prezesa 
lub jego Zastępcy i przynajmniej sześciu członków Zarządu; 
uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, w razie rów
ności głosów przechodzi ten wniosek, za którym głosował Prezes.

Prezydium Sar̂ ^̂ du Głównego, w składzie: Prezes, Zastępcy Pre 
ztsa, Sekretarz, Skarbnik, stanowią wykonawczy organ Zarządu 
Głównego; zbiera się on co najmniej raz na miesiąc i prowadzi 
bieżące sprawy Towarzystwa.

R o z d z i a ł  V 
Organizacja Oddziałów

 ̂30. V /  mieście, w którym mieszka przynajmniej piętnastu 
członków Towarzystwa, można utworzyć Oddział.

ii 31. Kontrolę nad działalnością statutową i finansową Od
działu prowadzi Zarząd Główny.

ii 32. Prowadzenie przez Oddziały samodzielnych akcji nauko-



«►badawczych, wydawniczych itp. może odbywać się tylko za zgo
dą Zarządu Głównego.

§ 33. Podania do centralnych władz państwowych i do cen - 
tralnych instytucji finansowych i naukowych wnoszą Oddziały za 
zgodą Zarządu Głównego.

§ 34. Na czele Oddziału stoi Zarząd składający się z Prze
wodniczącego, jego Zastępcy, Sekretarza, Skarbnika oraz 2-6 
członków. Zarząd jest wybierany na dwa lata po wysłuohaniu 
sprawozdania z działalności Oddziału za czas dwuletniego urzę
dowania. Na tym samym posiedzeniu dokonywa Oddział wyboru Ko
misji Rewizyjnej Oddziału.

§ 35a). W razie zdekompletowania władz Oddziału brakujące 
miejsca zajmują członkowie dokooptowani w ilości nie przekra
czającej połowy składu, tak by Zarząd Oddziału składał się z 
6-10 osób|

b) W razie ustania warunków umożliwiających normalne 
funkcjonowanie Oddziału, ulega on rozwiązaniu.

§ 36. Oddziały Towarzystwa:
a) urządzają posiedzenia naukowe w mieście będącym sie

dzibą Oddziału oraz w miejscowościach pobliskich, w których 
istnieje możność zorganizowania lub rozwinięcia życia kultu
ralnego i

b) tworzą w miarę możności pracownie naukowe oraz podej
mują przedsięwzięcia naukowe 1 wydawnicze za uprzednią zgodą 
Zarządu Głównego;

c) przedstawiają wnioski zmierzające do osiągnięcia ce
lów Towarzystwa;

d) przedstawiają wnioski w sprawie przyjmowania nowych 
członków;

e ) uchwalają regulaminy czynności, które podlegają za
twierdzeniu Zarządu Głównego;

f ) wyznaczają delegatów na Zjazd Delegatów Oddziałów;
g) przy j m  ją członków Towarzystwa.
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R o z d z i a ł  V I  
Załatwianie sporów

§ 37« Wszelkie spory, które mogłyby wyniknąć ze stosunków 
Towarzystwa, rozstrzyga stanowczo i nieodwołalnie Sąd polubow-



ny składający się z 3-5 osób. Tryb postępowania Sądu ustala 
oddzielny regulamin.
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R o z d z i a ł  V I I  

Majątek Towarzystwa

§ 38* Działalność Towarzystwa pod względem finansowym opie
ra się na subwencjach instytucji nadrzędnych, składkach człon
kowskich i darach.

§ 39. Zarząd Główny prowadzi rachunkowość według przepisów 
prawnych i składa sprawozdania finansowe instytucji nadrzędnej, 
która udziela Towarzystwu subwencji.

Zarządy Oddziałów nadsyłają sprawozdania finansowe Zarządo
wi Głównemu, który włącza je do swych sprawozdań ogólnych.

Wszelkie postanowienia władz Towarzystwa zmierzające do 
uszczuplenia majątku Towarzystwa, wymagają zgody właściwej wła 
dzy * ajestracyjnej.

R o z d z i a ł  V I I I  

Zmiana statutu i likwidacja Towarzystwa

S 40. W razie rozwiązania Towarzystwa, o czym w zwykłych 
warunkach orzeka Zjazd Delegatów Oddziałów odpowiadający prze
pisom podanym w £ 22, majątek Towarzystwa przechodzi na PAN, 
jeżeli Zjazd Delegatów Oddziałów nie poweźmie uchwały odmien
nej.

Uchwała Zjazdu Delegatów Oddziałów w sprawie zmiany statu
tu, likwidacji Towarzystwa i przeznaczenia majątku Towarzystwa 
wymaga do swej ważności 2/3 głosów przy obecności co najmniej 
2/3 członków. Uchwała ta podlega zatwierdzeniu właściwej wła
dzy rejestracyjnej.


