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STATUT 

STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO HISTORYKÓW UAM 

IM. GERARDA LABUDY  

 

Rozdział 1 

Przepisy wprowadzające 

§ 1 

1. Koło nosi nazwę: Studenckie Koło Naukowe Historyków UAM im. Gerarda Labudy, zwane 

dalej Kołem. 

2. Koło jest organizacją naukową studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

zwanego dalej UAM i działa w jego strukturach. 

3. Siedzibą Koła jest Wydział Historii UAM. 

4. Koło używa znaku graficznego, wyróżniającego je spośród innych organizacji studenckich, 

zwanego dalej Znakiem Koła. Wzór Znaku Koła stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.  

 

Rozdział 2 

Struktura Koła 

§ 2 

Organami Koła są: Walne Zgromadzenie, Zarząd, Komisja Rewizyjna. 

 

Rozdział 3 

Cele i zadania Koła 

§ 3 

Do celów Koła należą, między innymi: 

1. Prowadzenie działań, sprzyjających rozwojowi pracy naukowej, twórczej inicjatywie, 

swobodnej wymianie poglądów naukowych, podnoszeniu poziomu wiedzy historycznej. 

2. Popularyzacja wiedzy historycznej wśród studentów Uczelni, a także poza Uczelnią. 

3. Integracja środowiska studentów historii. 

4. Prowadzenie prac naukowych. 

5. Organizowanie obozów, ekspedycji i objazdów, spotkań naukowych i konferencji. 

6. Organizowanie seminariów i zjazdów naukowych oraz branie udziału w tego rodzaju imprezach, 

organizowanych przez inne ośrodki naukowe. 

7. Rozwijanie innych form aktywności dydaktycznej, naukowo-badawczej i wychowawczej 

studentów. 
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Rozdział 4 

Członkostwo w Kole 

§ 4 

1. Członkami Koła mogą być studenci UAM, studiów I i II stopnia. 

2. Członek działa w Kole poprzez przynależność do co najmniej jednej z Sekcji. 

3. Członek Koła ma prawo brać udział we wszystkich formach działalności Koła, przysługuje mu 

czynne i bierne prawo wyborcze do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

4. Członkostwo w Kole uzyskuje się poprzez wypełnienie indywidualnej deklaracji członkowskiej,  

złożonej Zarządowi Koła, po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Sekcji. 

5. Deklaracja określona w pkt. 4 jest każdorazowo ważna do końca roku akademickiego, w którym 

została złożona. 

 

§ 5 

1. Członkostwo w Kole ustaje na skutek: 

a) ukończenia studiów I lub II stopnia, skreślenia z listy studentów lub rezygnacji ze studiów 

na UAM, 

b) dobrowolnej rezygnacji, złożonej wobec Zarządu Koła (w formie pisemnej) lub Walnego 

Zgromadzenia Koła (w formie pisemnej lub ustnej), 

c) usunięcia z Koła na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Koła. 

2. Walne Zgromadzenie Członków Koła podejmuje uchwałę o zawieszeniu członka w jego 

prawach i obowiązkach w Kole na okres maksymalnie 2 miesięcy w przypadku podejmowania 

działalności sprzecznej z celami Koła, określonymi w Rozdziale 3. 

3. Walne Zgromadzenie Członków Koła podejmuje uchwałę o usunięciu członka z Koła 

w przypadku stwierdzenia działań, naruszających dobre imię i słuszny interes Koła. 

4. Na Walnym Zgromadzeniu, podczas którego odbędzie się głosowanie, dotyczące zawieszenia 

lub usunięcia członka z Koła, zainteresowany ma możliwość złożenia wyjaśnień przed 

obecnymi na Walnym Zgromadzeniu członkami Koła. Podjęcie decyzji o zawieszeniu lub 

usunięciu członka z Koła poprzedzone jest dyskusją. 

 

Rozdział 5 

Walne Zgromadzenie  

§ 6 

Walne Zgromadzenie jest organem Koła, do którego należą wszyscy Członkowie Koła. 

 

§ 7 
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1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest co najmniej raz w roku akademickim.   

2. Walne Zgromadzenie może zostać zwołane na wniosek Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej Koła, 

Przewodniczącego Sekcji lub co najmniej 25 członków Koła. 

3. Informację o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z jego programem wywiesza się na tablicy 

informacyjnej Koła lub Wydziału Historii UAM oraz na stronie internetowej Koła, przynajmniej 

na 7 dni przed datą odbycia się Walnego Zgromadzenia. 

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,  

za wyjątkiem głosowań, dotyczących wyborów członków do organów Koła, oraz, gdy żąda tego 

co najmniej 10 procent obecnych na Walnych Zgromadzeniu członków. 

5. Zarząd  Koła zajmuje się przygotowaniem Walnego Zgromadzenia, w tym przygotowaniem kart 

do głosowania z pieczątką Koła. 

6. W przypadku pierwszego głosowania, dotyczącego danej sprawy, w którym opcje za i przeciw 

zdobędą identyczną liczbę głosów, Opiekun Koła może zadecydować o ponownym 

przeprowadzeniu głosowania na tym samym Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy 

podczas drugiego głosowania, dotyczącego danej sprawy opcje za i przeciw zdobędą identyczną 

liczbę głosów, głos decydujący należy do Opiekuna Koła. 

 

§ 8 

1. Walne Zgromadzenie, podczas którego wybrane zostaną organy Koła, odbywa się przed letnią 

sesją egzaminacyjną każdego roku akademickiego. Kadencja nowo wybranych organów Koła 

rozpoczyna się po zakończeniu letniej sesji egzaminacyjnej. 

2. Kandydatury do organów Koła zgłaszane są na Walnym Zgromadzeniu, ustnie do protokołu, 

ze wskazaniem funkcji, którą kandydat zamierza objąć. Osoby zgłoszone ustnie wyrażają zgodę 

na kandydowanie. Wyjątkowo dopuszczalne jest zgłaszanie osób nieobecnych, o ile zostawiły 

pisemną zgodę na kandydowanie. 

3. Każdy członek Koła obecny na Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłaszania kandydatury do 

Zarządu Koła. 

4. W przypadku niewyłonienia na Walnym Zgromadzeniu członka Koła do objęcia funkcji 

w Zarządzie Koła, funkcję danego członka Zarządu Koła pełni tymczasowo obecny na Walnym 

Zgromadzeniu członek Koła o najdłuższym stażu, dobierany aż do uzupełnienia minimalnej 

liczby członków Zarządu Koła (3). W przypadku, gdy kilku członków będzie miało taki sam 

staż w Kole, o wyborze decyduje rok studiów (kryterium malejące), a przy jego równości – 

Opiekun Koła w porozumieniu z pozostałymi członkami Zarządu. 
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Rozdział VI 

Zarząd  

§ 9 

1. Członkowie Zarządu Koła wybierani są na Walnym Zgromadzeniu. 

2. W skład Zarządu Koła wchodzi od 3 do 5 członków. 

3. Zarząd Koła stanowią: 

a) Prezes Koła, 

b) Wiceprezes Koła, 

c) Sekretarz Koła, 

d) Koordynator Strony Internetowej Koła, 

e) Redaktor Naczelny Czasopisma „Nasze Historie”. 

4. W razie braku odpowiednich kandydatów, funkcje wymienione w punkcie 3d oraz 3e mogą być 

łączone z funkcjami wymienionymi w punkcie 3a, 3b, 3c. 

5. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Koła nie mogą jednocześnie pełnić funkcji 

Przewodniczącego Sekcji ani Przewodniczącego Rady Samorządu Studentów Wydziału Historii 

UAM. 

6. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 10 

Kompetencje poszczególnych członków Zarządu są następujące: 

1. Prezes Koła:  

a) reprezentuje Koło,  

b) podejmuje decyzje, dotyczące bieżących działań Koła, po konsultacji z członkami Zarządu, 

c) jednoosobowo dysponuje pieczątką Koła, 

d) odpowiada za organizację działań Koła w okresie trwania jego kadencji, 

e) utrzymuje kontakt z Opiekunem Koła oraz Władzami Uczelni, 

f) odpowiada za współpracę i wymianę informacji z innymi Kołami Naukowymi,  

g) zarządza mieniem powierzonym Kołu. 

2. Wiceprezes Koła:  

a) reprezentuje Koło w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu, 

b) reprezentuje Koło w przypadku udzielenia mu upoważnienia przez Prezesa Zarządu, 

c) odpowiada za organizację przedsięwzięć, planowanych przez Zarząd Koła, 

d) utrzymuje kontakt z Opiekunem Koła oraz Władzami Uczelni, 

e) zarządza mieniem powierzonym Kołu pod nieobecność Prezesa. 

3. Sekretarz Koła:  
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a) sporządza, nadzoruje, kompletuje i odpowiada za stan dokumentacji Zarządu Koła, 

b) na polecenie Prezesa Zarządu, administruje funduszami, przyznanymi Zarządowi Koła we 

wskazanym przez Prezesa zakresie. 

4. Redaktor Naczelny Czasopisma „Nasze Historie”:  

a) ma rolę decyzyjną i odpowiada za ostateczny wygląd Czasopisma „Nasze Historie”, 

b) dokłada starań, by czasopismo ukazywało się w formie rocznika, 

c) konsultuje zagadnienia, związane z Czasopismem „Nasze Historie”, z Opiekunem Koła oraz 

Prezesem Koła, 

d) powołuje Zespół Redakcyjny, po konsultacji z Prezesem Zarządu, 

e) kieruje pracami Zespołu Redakcyjnego, który działa na podstawie wewnętrznego regulaminu, 

opracowanego w ramach Zespołu oraz zaakceptowanego przez Prezesa i Opiekuna Koła; 

regulamin musi być zgodny ze Statutem Koła. 

5. Koordynator Strony Internetowej Koła: 

a) redaguje treści strony internetowej, 

b) prowadzi fanpage na stronie: Facebook.com, 

c) administruje pocztą internetową Koła. 

 

§ 11 

1. Członek Zarządu powoływany jest na cały rok akademicki. 

2. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia, 

na którym odbywa się głosowanie co do udzielenia absolutorium poszczególnym członkom 

Zarządu. 

3. Zarząd jest zobowiązany zebrać się co najmniej 3 razy w roku akademickim. 

4. Zebrania Zarządu są dokumentowane w postaci protokołu zebrania Zarządu Koła. Protokół 

musi zostać podpisany przez wszystkich obecnych na zebraniu.  

5. Walne Zgromadzenie decyduje o odwołaniu członków Zarządu z powodu bezczynności, działań 

niezgodnych ze Statutem, przepisami prawa albo programem. 

6. Do odwołania członków Zarządu stosuje się odpowiednio § 7. 

7. Zarząd lub Komisja Rewizyjna ma prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia w celu 

uzupełnienia Zarządu Koła. 

8. Zarząd na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem, na którym odbywa się głosowanie co do 

udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu, zobowiązany jest przedłożyć 

Komisji Rewizyjnej roczne sprawozdanie z działalności Koła w formie pisemnej. 

 

Rozdział 7 
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Komisja Rewizyjna 

§ 12 

1. Komisja Rewizyjna składa się 3 członków Koła: Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz 

dwóch pozostałych członków. 

2. Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad Zarządem co do przestrzegania Statutu Koła. 

3. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Koła minimum raz w roku 

akademickim, z której sporządza odpowiedni protokół, włączany następnie do dokumentacji 

Zarządu. 

4. Kontrola obejmuje, między innymi: 

a) prowadzenie dokumentacji Koła, 

b) realizację działań, przewidzianych w rocznym planie pracy Koła. 

5. W celu przeprowadzenia kontroli działalności Koła, Zarząd ma obowiązek udostępnić 

dokumentację. 

6. Komisja Rewizyjna, w przypadku wykrycia nieprawidłowości, kieruje pisemne pouczenie do 

osoby, u której wykryto nieprawidłowość. Osoba pouczona ma miesiąc, od dnia otrzymania 

pouczenia, na naprawienie uchybień. Jeżeli Komisja Rewizyjna stwierdzi, że nie naprawiono 

uchybień w terminie miesiąca, od dnia otrzymania pouczenia, ma prawo zwołać Walne 

Zgromadzenie, w celu odwołania ze stanowiska osoby, u której stwierdzono nieprawidłowości. 

§ 13 

1. Komisja Rewizyjna zwołuje Walne Zgromadzenie celem udzielenia absolutorium Zarządowi 

najpóźniej do letniej sesji egzaminacyjnej każdego roku akademickiego.  

2. Walne Zgromadzenie głosuje nad udzieleniem absolutorium osobno co do każdego członka 

Zarządu. 

3. Osoba, której nie udzielono absolutorium, traci bierne prawo wyborcze do Zarządu.  

 

Rozdział 8 

Sekcje 

§ 14  

1. W ramach Koła działają sekcje specjalistyczne, powoływane przez Zarząd na wniosek 

członków Koła. 

2. Do wniosku o powołanie sekcji załącza się plan działania sekcji. Wniosek musi być podpisany 

przez co najmniej 5 członków Koła. 

 

§ 15 
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1. Pracami sekcji kieruje Zarząd Sekcji, wybierany przez członków Sekcji na pierwszym zebraniu 

Sekcji. Pracami Zarządu Sekcji kieruje Przewodniczący Sekcji. 

2. Zarządy Sekcji, działających w ramach Koła mają obowiązek przedkładania dokumentacji, 

związanej z działalnością Sekcji, Zarządowi Koła i Komisji Rewizyjnej. Dokumentacja musi 

zawierać między innymi plan prac Sekcji, listę członków Sekcji, listę obecności na spotkaniach 

Sekcji oraz sprawozdania z działalności Sekcji za dany rok akademicki. 

3. W przypadku nieaktywności lub, gdy liczba członków Sekcji jest mniejsza niż 5, Zarząd Koła 

może zawiesić jej działalność. W przypadku, kiedy nieaktywność lub brak wymaganej liczby 

członków utrzymuje się przez co najmniej 6 miesięcy – Zarząd Koła może podjąć decyzję 

o zakończeniu działalności Sekcji. 

 

§ 16 

1. Do obowiązków każdego Przewodniczącego Sekcji należy, między innymi: 

a) dostarczenie dokumentacji Sekcji do Zarządu Koła w terminie, wyznaczonym przez Prezesa 

Zarządu Koła,  

b) ponoszenie odpowiedzialności za całość zagadnień organizacyjnych, związanych 

z realizacją planów Sekcji na dany rok akademicki,  

c) przedkładanie prośby o dofinansowanie działalności Sekcji z załączonym kosztorysem dla 

Zarządu Koła, w przypadku stwierdzenia istnienia takiej potrzeby, 

d) wykonywanie poleceń Zarządu Koła dotyczących działalności Koła, 

e) nie rzadziej niż raz na semestr, przedstawienie aktualnej liczby członków Sekcji Zarządowi 

Koła, 

2. Przewodniczący Sekcji może być wzywany na posiedzenie Zarządu Koła z głosem doradczym 

lub w celu złożenia wyjaśnień.  

3. Przewodniczący Sekcji jest zobowiązany do złożenia Zarządowi Koła sprawozdania 

z działalności Sekcji po upływie roku akademickiego, do końca listopada każdego roku. 

 

Rozdział 9 

Opiekun Koła i opiekunowie Sekcji 

§ 17 

1. Opiekuna Koła powołuje Dziekan Wydziału Historii UAM, na wniosek Zarządu Koła.  

2. Opiekun Koła jest doradcą naukowym Koła. Zarządy Sekcji uzgadniają z nim ważne 

przedsięwzięcia i plany pracy naukowej. 

3. Funkcja Opiekunów Koła wygasa: 

a) po złożeniu rezygnacji przez Opiekuna, 
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b) po odwołaniu Opiekuna przez Dziekana Wydziału Historii UAM, na wniosek Zarządu Koła, 

c) na wniosek Walnego Zgromadzenia Członków Koła, po uzyskaniu zgody Dziekana 

Wydziału Historii UAM. 

 

Rozdział 10 

Fundusze Koła 

§ 18 

1. Na fundusze Koła składają się dotacje celowe. 

2. Fundusze mogę być pozyskiwane oraz wydawane wyłącznie na cele statutowe. 

3. Za prawidłowe dysponowanie funduszami Koła odpowiedzialny jest Prezes Zarządu. 

4. Za prowadzenie dokumentacji związanej z dysponowaniem funduszami Koła, odpowiedzialny 

jest Sekretarz Koła. 

5. Kontrolę prawidłowego dysponowania funduszami Koła sprawuje Komisja Rewizyjna, która 

z odpowiednimi wnioskami występuje w tych sprawach wobec Walnego Zebrania. Wnioski 

mają formę pisemną i po przeprowadzeniu kontroli są włączane do dokumentacji Zarządu. 

6. Przeznaczenie niewykorzystanych na koniec roku akademickiego funduszy określane jest 

uchwałą Zarządu Koła, podjętą na pierwszym posiedzeniu Zarządu Koła w kolejnym roku 

akademickim.  

 

Rozdział 10 

Uchwalenie i zmiana Statutu 

§ 19 

1. Statut Koła uchwala Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności 

2/3 członków Koła. 

2. W  przypadku  braku  kworum  Przewodniczący  Zarządu  wyznacza  termin kolejnego Walnego 

Zebrania, na którym kworum nie obowiązuje. 

3. Punkty 1. i 2. stosuje się do dokonywania zmian w Statucie. 

 

Rozdział 12 

Rozwiązanie Koła 

§ 20 

1. Rozwiązanie Koła następuje z mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, większością 2/3 głosów, 

przy obecności 2/3 członków. 

2. Zakończenie działalności Koła następuje w razie: 

a) prowadzenia działalności niezgodnej ze Statutem, programem, przepisami prawa, 
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b) w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa. 

3. W przypadku określonym w pkt. 2., Walne Zgromadzenie stwierdza zakończenie działalności 

koła w formie uchwały. 


