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Rozdział I
Cele i formy działania Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu
Łódzkiego
§1
1. Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Łódzkiego, zwane dalej SKNH UŁ
lub Kołem, jest organizacją studencką zrzeszającą studentów Instytutu Historii Uniwersytetu
Łódzkiego, a także absolwentów studiów historycznych I stopnia kontynuujących naukę na
Uniwersytecie Łódzkim.
2. SKNH UŁ nie posiada osobowości prawnej.
3. SKNH UŁ jest organizacją apolityczną.
4. SKNH UŁ jest członkiem zbiorowym Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa
Historycznego.
5. Siedzibą SKNH UŁ jest Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi przy ul.
Aleksandra Kamińskiego 27 A.
§2
1. Cele SKNH UŁ :
a. pogłębianie wiedzy o historii powszechnej i Polski oraz historii poszczególnych
regionów Polski,

b. rozwój indywidualnych zainteresowań studentów,
c. rozwój działalności naukowej,
d. uczestniczenie w zjazdach i sympozjach naukowych dotyczących historii,
e. rozwój współpracy międzywydziałowej, międzyuczelnianej, międzyszkolnej i
międzynarodowej,
f. współpraca z innymi placówkami naukowo zajmującymi się historią np. muzeami,
fundacjami,
g. współpraca z ogólnokrajowymi oraz lokalnymi organizacjami historycznymi,
h. integracja środowiska studentów Wydziału Filozoficzno - Historycznego UŁ,
i. pogłębianie świadomości historycznej i humanistycznej w społeczeństwie,
j. kultywowanie najlepszych tradycji kultury polskiej.
2. Cele swoje SKNH UŁ realizuje poprzez :
a. organizowanie spotkań, wykładów i dyskusji,
b. kontakty ze studentami z innych wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego oraz innych
uczelni,
c. organizowanie wyjazdów naukowych,
d. opracowanie i publikowanie prac naukowych członków w „Studenckim Biuletynie
Historycznym”,
e. współdziałanie z innymi kołami naukowymi działającymi w UŁ oraz w innych
ośrodkach akademickich,
f. realizację projektów naukowych,
g. wydawanie miesięcznika „Kurier Instytutu Historii”,
h. prowadzenie strony internetowej,
i. organizowanie naukowych spotkań członków i sympatyków.

Rozdział II
Organizacja wewnętrzna Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu
Łódzkiego
§3

1. Organami SKNH UŁ są :
a. Walne Zebranie SKNH UŁ,
b. Zebranie Zwykłe SKNH UŁ
c. Zarząd SKNH UŁ,
d. Komisja Rewizyjna SKNH UŁ.
§4
1. Walne Zebranie SKNH UŁ, dalej zwane Walnym Zebraniem, jest uroczystą formą zebrania
wszystkich pełnoprawnych członków SKNH UŁ. Obrady prowadzi Przewodniczący SKNH
UŁ, zwany dalej Przewodniczącym, albo wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący. W
razie niemożności wyznaczenia prowadzącego w powyższy sposób obrady prowadzi członek
Zarządu, który najdłużej działa w SKNH UŁ . W Walnym Zebraniu musi uczestniczyć co
najmniej trzech członków Zarządu SKNH UŁ, zwanego dalej Zarządem.
2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej dwukrotnie w ciągu roku
akademickiego, w tym jedno z nich musi być elekcyjne oraz sprawozdawcze.
3. Walne Zebranie elekcyjne zwoływane jest w ostatnim przedwakacyjnym miesiącu pracy
SKNH UŁ, celem wyboru nowego Zarządu.
4. Walne Zebranie sprawozdawcze zwoływane jest w ciągu 60 dni od początku roku
akademickiego. Do zadań Walnego Zebrania sprawozdawczego należy:
a. wytyczenie głównych kierunków działalności SKNH UŁ,
b. zatwierdzenie rocznego sprawozdania działalności Zarządu,
c. ustalenie wysokości składki członkowskiej.
5. Walne Zebranie odwoławcze zwoływane jest na wniosek nie mniej niż 1/5 ogólnej liczby
członków zwyczajnych SKNH UŁ. Rozpatruje wniosek o odwołanie członka Zarządu bądź
całego Zarządu. Odbywa się w ciągu dwóch tygodni po zgłoszeniu wniosku, które może
nastąpić jedynie na Zebraniu Zwykłym SKNH UŁ, w dalszej części Statutu zwanym
Zebraniem Zwykłym.
6. Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium ustępującemu
Zarządowi.
7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
Procedura ta nie ma zastosowania do wyboru i odwołania Zarządu.
§5
1. Zebranie Zwykłe SKNH UŁ jest zasadniczą formą wspólnego działania członków SKNH
UŁ. Odbywa się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa tygodnie

(z wyłączeniem ogłaszanych przez Rektora UŁ przerw świątecznych i semestralnych).
2. Każdy członek SKNH UŁ ma prawo zgłosić wniosek o zwołanie Zebrania Zwykłego.
Wniosek ten rozpatruje Zarząd i rozstrzyga w drodze decyzji. Obrady prowadzi
Przewodniczący albo wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący. W razie niemożności
wyznaczenia prowadzącego w powyższy sposób obrady prowadzi członek Zarządu, który
najdłużej działa w SKNH UŁ.

3. Zebranie Zwykłe podejmuje uchwały i decyzje zwykłą większością głosów, z wyjątkiem
przypadków opisanych w Statucie.
§6
1. Zarząd składa się z :
a. Przewodniczącego,
b. dwóch Wiceprzewodniczących,
c. Sekretarza,
d. Skarbnika.
2. Wyboru Zarządu dokonuje Walne Zebranie elekcyjne spośród zgłoszonych kandydatur.
3. Zarząd wybierany jest w głosowaniu tajnym, przez członków SKNH UŁ. Bierne i czynne
prawo wyborcze przysługuje członkowi, który działa w SKNH UŁ co najmniej 4 miesiące.
4. W pierwszym głosowaniu wybiera się Przewodniczącego w następnym pozostałych
członków Zarządu. Przewodniczący-elekt ma prawo zaproponować własnych kandydatów na
członków Zarządu, którzy współuczestniczą z innymi kandydaturami w wyborach.
5. Zarząd powoływany jest na roczną kadencję. Ukonstytuowanie się nowego Zarządu
następuje na pierwszym Zebraniu Zwykłym w nowym roku akademickim.
6. Przewodniczącym może zostać jedynie student studiów drugiego stopnia, a także członek,
który w chwili odbywania się Walnego Zebrania elekcyjnego, jest studentem ostatniego roku
studiów pierwszego stopnia. Zdania powyższego nie stosuje się wobec członka, który w toku
studiów historycznych powtarza co najmniej jeden semestr.
7. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a. reprezentowanie SKNH UŁ na zewnątrz,
b. przyjmowanie nowych członków,
c. organizowanie funduszy na działalność statutową SKNH UŁ,
d. kierowanie bieżącą działalnością statutową SKNH UŁ,

e. przygotowanie planów pracy SKNH UŁ i sprawozdań,
f. dysponowanie funduszami SKNH UŁ w porozumieniu z Opiekunem SKNH UŁ.
8. Przewodniczący prowadzi listę członków SKNH UŁ.
9. Do kompetencji Sekretarza należy dokumentowanie działalności SKNH UŁ, w tym w
szczególności Walnych Zebrań i Zebrań Zwykłych.
10. Do kompetencji Skarbnika należy administrowanie zasobami finansowymi Koła i
egzekwowanie składki członkowskiej.
11. Odwołanie członka Zarządu następuje na Walnym Zebraniu odwoławczym w wyniku
uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności więcej niż połowy członków Koła.
Powołanie nowego członka Zarządu w miejsce odwołanych następuje na tym samym Walnym
Zebraniu, według reguł opisanych w niniejszym Statucie.
§7
1. Komisję Rewizyjną SKNH UŁ, dalej zwaną Komisją Rewizyjną, tworzy trzech członków
SKNH UŁ, niewchodzących w skład Zarządu bieżącej kadencji, a wybieranych podczas
Walnego Zebrania elekcyjnego. Do Komisji Rewizyjnej stosuje się przepis § 6 pkt 3.

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy :
a. przedstawianie wniosku Walnemu Zebraniu o udzielenie absolutorium ustępującemu
Zarządowi SKNH,
b. kontrola działalności finansowej i organizacyjnej, prowadzonej przez Zarząd SKNH,
c. nadzorowanie wyborów Zarządu.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok.
§8
1. W ramach SKNH UŁ organizowane są specjalistyczne Sekcje Naukowe.
2. Decyzję o powołaniu Sekcji na wniosek osób zainteresowanych podejmuje Zarząd.
§9
1. Opiekunem SKNH UŁ, zwanym dalej Opiekunem, może być tylko pracownik naukowy,
dydaktyczny bądź naukowo-dydaktyczny Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego.
2. Zadaniem Opiekuna jest:
a. pomoc w organizowaniu prac badawczych inicjowanych w ramach Sekcji Naukowych i

innych form działalności SKNH UŁ,
b. pomoc studentom zrzeszonym w SKNH UŁ w organizowaniu działalności statutowej
organizacji,
c. reprezentowanie SKNH UŁ wobec władz uczelni.
3. SKNH UŁ współpracuje z Opiekunem.
§10
Fundusze SKNH UŁ pochodzą z dotacji władz Uniwersytetu Łódzkiego oraz innych źródeł.
§11
Każde działanie w imieniu SKNH i angażujące jego imię musi mieć akceptację Zarządu
SKNH.
Rozdział III
Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Historyków, ich prawa i obowiązki
§12
1. Członkiem SKNH UŁ może być każdy student Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego i
absolwent studiów historycznych I stopnia kontynuujący naukę na Uniwersytecie Łódzkim,
uznający postanowienia niniejszego statutu. W każdym przypadku członkostwo zwyczajne
ustaje z momentem uzyskania tytułu magistra.
2. Warunkiem przyjęcia w poczet członków SKNH UŁ jest pozytywna opinia Zebrania
Zwykłego wyrażona zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. Istnieją trzy kategorie członkostwa :
a. członkostwo zwyczajne - przysługuje z mocy prawa każdemu członkowi SKNH UŁ o
stażu członkostwa nie krótszym niż 4 miesiące,
b. członkostwo nadzwyczajne – przysługuje z mocy prawa każdemu nowo przyjętemu
członkowi SKNH UŁ na okres 4 miesięcy od chwili uzyskania pozytywnej opinii Zebrania
Zwykłego co do kwestii uzyskania członkostwa.
c. członkostwo w Areopagu - przysługuje absolwentom IH UŁ, działającym w SKNH UŁ
w okresie studiów i kontynuujących współpracę z Kołem; przyznawane jest na wniosek
Zarządu bądź grupy trzech członków SKNH UŁ, po uzyskaniu akceptacji Zebrania
Zwykłego, podjętej w drodze uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
Jest bezterminowe, ma charakter wyróżnienia. Członkom wieczystym nie przysługuje prawo
głosowania, nie mogą być członkami Zarządu, mają natomiast prawo głosu na zebraniach i
uczestnictwa we wszystkich obszarach działalności Koła.
d. członkostwo honorowe – przysługuje pracownikom naukowym Instytutu Historii UŁ
odznaczających się szczególnymi zasługami na rzecz Koła; przyznawane jest na wniosek

Zarządu bądź grupy trzech członków SKNH UŁ, po uzyskaniu akceptacji Zebrania
Zwykłego, podjętej w drodze uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
Jest bezterminowe, ma charakter wyróżnienia. Członkom wieczystym nie przysługuje prawo
głosowania, nie mogą być członkami Zarządu, mają natomiast prawo głosu na zebraniach i
uczestnictwa we wszystkich obszarach działalności Koła.
4. Warunkiem członkostwa w SKNH UŁ jest uczestnictwo w co najmniej połowie ogólnej
liczby odbytych Zebrań Zwykłych i Walnych Koła w ciągu semestru oraz opłacanie składki
członkowskiej. Wysokość składki członkowskiej ustalana jest na pierwszym Walnym
Zebraniu w danym roku akademickim.
5. Lista członków weryfikowana corocznie po ostatnim Zebraniu Zwykłym w danym roku
akademickim, a przed Walnym Zebraniem elekcyjnym. Członkowie niespełniający
powyższego warunku, tracą członkostwo mocą decyzji Zarządu, o ile nie przedstawią
przekonujących przyczyn usprawiedliwiających, które podlegają ocenie Zarządu. W sytuacji
oceny negatywnej stosuje się zdanie powyższe.
6. Wystąpienie z SKNH UŁ następuje poprzez złożenie Zarządowi ustnego bądź pisemnego
oświadczenia o rezygnacji z członkostwa.
§13
1. Członek SKNH UŁ ma prawo :
a. uczestniczyć we wszystkich formach działalności SKNH UŁ,
b. wybierać i być wybieranym do władz SKNH UŁ, za wyjątkiem zastrzeżeń zawartych w
niniejszym Statucie,
c. wyrażać swoje opinie i wysuwać postulaty we wszystkich sprawach związanych z
działalnością SKNH UŁ,
d. do pełnej informacji o pracach Zarządu.
2. Do obowiązków członka SKNH UŁ należy :
a. przestrzeganie Statutu SKNH UŁ,
b. przestrzeganie uchwał Walnego Zebrania , Zebrań Zwykłych oraz postanowień
Zarządu,
c. prowadzenie działalności naukowej i organizacyjnej przewidzianej planem pracy
SKNH UŁ,
d. dbanie o dobre imię Uczelni i SKNH UŁ,
e. frekwencja przewidziana w §12 ust. 4,
f. szacunek względem innych członków Koła.

§14
1. Wobec członków naruszających postanowienia niniejszego Statutu oraz Władz SKNH UŁ,
a także postępujących w sposób nielicujący z godnością studenta stosuje się kary
dyscyplinarne:
a. upomnienie,
b. nagana,
c. zawieszenie w prawach członka (a w przypadku władz Koła - zawieszenie w pełnieniu
funkcji),
d. usunięcie z pełnionej funkcji w SKNH UŁ,
e. skreślenie z listy członków.
2. W przypadkach określonych w ust.1 pkt a, b, c, e. karę wymierza Zarząd, natomiast karę
określoną w pkt d. ustala Walne Zebranie odwoławcze, a skreślenie z listy członków
zatwierdza Zebranie Zwykłe.
3. O ukaranie lub uchylenie kary może wnosić każdy członek SKNH.

Rozdział IV
Publikacje Studenckiego Koła Naukowego Historyków
§15
1. SKNH, we współpracy z władzami IH UŁ, UŁ oraz sponsorami wydaje czasopismo
naukowe, „Studencki Biuletyn Historyczny” (dalej: „SBH”).
2. „SBH” jest rocznikiem; w razie niemożności wydania w danym roku wydanie w roku
następnym uzyskuje podwójną numerację.
3. W „SBH” publikowane są najwyższej jakości artykuły naukowe członków SKNH UŁ,
poparte pozytywną, wyrażoną na piśmie opinią samodzielnego pracownika naukowego UŁ i
zaakceptowane przez Opiekuna SKNH UŁ.
4. Reguły dystrybucji określa Zarząd.
§16
1. Organem prasowym SKNH UŁ jest miesięcznik „Kurier Instytutu Historii” (dalej: „KIH”),
wydawany w ciągu roku akademickiego.
2. W „KIH” publikowane są krótkie artykuły członków SKNH UŁ oraz studentów Instytutu
Historii nie będących członkami Koła.
3. W „KIH” publikowane są komunikaty SKNH UŁ, dotyczące zmian instytucjonalnych w

SKNH UŁ.
4. Nad wydawaniem SKNH czuwa redakcja, złożona z co najmniej czterech redaktorów,
powoływana przez Zarząd, przy akceptacji połowy głosujących na zwykłym zebraniu Koła.
Redakcja powoływana jest na roczną kadencję.
§17
1. SKNH posiada stronę internetową, służącą wszechstronnemu informowaniu o działalności
Koła, udostępnianiu i prezentacji prac członków.
2. Nad obsługą strony czuwa Webmaster, powoływany przez Zarząd spośród członków Koła
lub Opiekun.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§18
1. Rozwiązanie SKNH może nastąpić na skutek uchwały Walnego Zebrania podjętej
większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy członków SKNH.
§19
1. Zmiana Statutu SKNH następuje większością dwóch trzecich głosów w obecności co
najmniej połowy członków SKNH.
2. Prawo zgłaszania zmian do Statutu ma każdy członek SKNH. Tryb prac nad zmianami
Statutu określa Zarząd i podawane jest do wiadomości pozostałym członkom SKNH UŁ na co
najmniej 7 dni przed planowanym Zebraniem.
§20
Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia na Walnym Zebraniu.

