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I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 
Art. 1 

 

,,Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego im. Prof. Janusza 

Pajewskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu’’ stanowi organizacją 

studencką, działającym na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu. 

 Art. 2 
 

Skrótem nazwy „Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego im. 

Prof. Janusza Pajewskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” jest IKNDWH 

im. Prof. Janusza Pajewskiego UAM w Poznaniu (dalej zwane Kołem). 

 
Art. 3 

 

Siedzibą Koła jest Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

(dalej zwany UAM), przy ul. św. Marcin 78, 61 – 809 Poznań.   

 

Art. 4 
 

Koło posiada patrona w osobie wybitnego człowieka niezwykle zasłużonego dla nauki 

polskiej i całej społeczności poznańskiej (Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu, 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak również dla samej stolicy 

Wielkopolski) (załącznik nr 1 do Statutu) oraz logo (załącznik nr 2 do Statutu) i używa 

pieczątki z napisem: IKNDWH im. Prof. Janusza Pajewskiego UAM. 

 

Art. 5 
 

Koło posiada Opiekuna Naukowego w osobie pracownika Wydziału Historycznego UAM, 

posiadającego nadanie naukowe co najmniej w stopniu doktora. 

 

Art. 6 
 

Koło opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy ogółu członków. 
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II.  DZIAŁALNOŚĆ IKNDWH UAM 
 

Art. 7 
Celami działalności Koła są:  
 

a)  badania naukowe w dziedzinach: historia, archeologia, historia sztuki,     

       wschodoznawstwo, etnologia i antropologia oraz muzykologia;  

b)  interdyscyplinarne badania naukowe w dziedzinach humanistycznych; 

c)  działalność popularyzatorska mająca na celu krzewienie wiedzy w dyscyplinach   

       reprezentowanych przez Koło; 

d)  umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac  

       badawczych przez doktorantów;  

e) rozwijanie innych form aktywności naukowej członków i sympatyków Koła;  
f)    współpraca naukowa z innymi ośrodkami naukowymi;  

      g)   godne reprezentowanie Uczelni, miasta, regionu i Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

Art. 8 
 

Koło realizuje swój cel poprzez następujące formy działalności: 

 

a) badania naukowe w dziedzinach: historia, archeologia, historia sztuki,     

      wschodoznawstwo, etnologia i antropologia oraz muzykologia;  

b) organizowanie spotkań ze specjalistami różnych dziedzin; 

c) organizowanie odczytów wygłaszanych przez członków Koła lub zaproszonych gości; 

d) podejmowanie i prowadzenie przez członków Koła zespołowych i indywidualnych 

prac naukowo-badawczych;  

e) organizowanie i udział w seminariach, konferencjach, sympozjach, zjazdach 

i obozach naukowych; 

f) organizowanie wypraw badawczych (m. in. do placówek naukowych); 

g) współpracę z  innymi kołami naukowymi, z  organizacjami studenckimi 

i doktoranckimi, instytutami naukowymi i szkołami w kraju i za granicą; 

h) publikowanie własnych osiągnięć naukowych w kraju i za granicą; 

i) inne przedsięwzięcia zgodne z ideami Statutu.  
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Art. 9 

Realizowanie celów statutowych odbywa się także poprzez: 

a) współpracę z Rektorem, Dziekanami, oraz kadrą naukową UAM; 

b) współpracę z Parlamentem Doktorantów i Parlamentem Studentów UAM oraz innymi                                                                                                                                                                                                                          

organizacjami studenckimi i  doktoranckimi działającymi na UAM; 

c) współpracę z organizacjami i  instytucjami rządowymi oraz  pozarządowymi 

wspierającymi  działalność organizacji studenckich i doktoranckich. 

 

 

III.  ZASADY CZŁONKOSTWA W IKNDWH UAM  
 

Art. 10 
 

1. Członkiem Koła może zostać każda osoba, która pozostaje doktorantem UAM w 

Poznaniu, bez względu na rok i tryb studiów pod warunkiem, że jest zainteresowana 

pogłębieniem swojej wiedzy w dziedzinach związanych z działalnością Koła. 

2. Członkowstwo w Kole nadaje Zarząd Koła, po uprzednim złożeniu przez kandydata 

deklaracji członkowskiej u Skarbnika Koła; 

3. Treść deklaracji członkowskiej ustalana jest przez Zarząd Koła (załącznik nr 3 do 

Statutu). 

  

Art. 11  
Członkowie Koła mają prawo do: 

 

a) uczestnictwa we wszystkich spotkaniach Koła, posiadając czynne i bierne prawo 

wyborcze; 

b) uczestnictwa we wszystkich formach działalności Koła; 

c) korzystania z praw przewidzianych Statutem oraz przywilejów określonych przez 

Zarząd Koła; 

d) swobodnego wyrażania opinii, sądów i poglądów na aktualnie omawiany temat w 

formie dyskusji lub referatu; 

e) oceniania pracy zarządu.  
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Art. 12 

 
Członkowie Koła zobowiązani są do: 

 

a) podporządkowania się postanowieniom Statutu, uchwałom Walnego Zgromadzenia 

Członków Koła, rozporządzeniom Zarządu Koła; 

b) aktywnego uczestnictwa w działalności naukowo-organizacyjnej Koła; 

c) dbania o wysoki poziom naukowy działań podejmowanych w Kole i swoich własnych 

badań naukowych;  

d) starania się o zapewnienie odpowiedniej atmosfery, sprzyjającej realizowaniu zadań 

Koła; 

e) godnego reprezentowanie Koła. 

 

 

Art. 13 
 

Członkowstwo w Kole ustaje: 

 

a) z chwilą złożenia u Prezesa pisemnej rezygnacji; 

b) na mocy postanowień Zarządu w przypadku braku wykazywania aktywności 

naukowo-organizacyjnej i nieprzestrzegania postawy reprezentującej środowisko 

doktorantów; 

c) w wypadku zawieszenia studiów doktoranckich; 

d) z chwilą ukończenia studiów doktoranckich.   

 

 

Art. 14  

 

Osobom, które szczególnie wyróżniły się w działalności Koła, może być nadany na wniosek 

Zarządu Koła tytuł  Honorowego Członka IKNDWH im. Prof. Janusza Pajewskiego UAM. 
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IV.  OPIEKUN NAUKOWY KOŁA 
 

Art. 15 
 

1. Kandydata na Opiekuna Naukowego Koła zgłasza zarząd Koła do Rady Wydziału 

Historycznego UAM, załączając pisemną zgodę kandydata. 

2. Opiekuna Koła zatwierdza dziekan Wydziału Historycznego po wcześniejszym 

zasięgnięciu opinii u kierownika studiów doktoranckich.  

3. Kadencja Opiekuna Naukowego Koła trwa 2 lata. Ta sama osoba może być 

Opiekunem Naukowym Koła więcej niż 1 kadencję.  

4. Opiekun Naukowy Koła ma prawo do wnioskowania własnych propozycji dotyczących 

doskonalenia realizacji programu Koła. 

5. Opiekun Naukowy Koła służy konsultacjami i pomocą w zakresie spraw związanych z 

realizacją działań Koła. 

6. Opiekun Naukowy Koła ma prawo zwoływać oraz brać udział w obradach Zarządu 

Koła. 

7. Opiekun Naukowy Koła ma obowiązek sporządzić sprawozdanie roczne z 

działalności Koła w oparciu o dane własne i dostarczone przez Zarząd Koła. Musi 

przedłożyć je w czerwcu danego roku akademickiego Radzie Wydziału Historycznego 

UAM.     

  

 

V.  WŁADZE KOŁA I ICH KOMPETENCJE 
 
 

Art. 16 
Organami Koła są: 
 

1. Walne Zgromadzenie Koła; 

2. Zarząd Koła; 

3. Komisja Rewizyjna; 

4. Sąd Koleżeński.  
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Art. 17 

 
Najwyższą władzą Koła jest Walne Zgromadzenie Koła. 
 

1. Walne Zgromadzenie Koła: 

a) jest ciałem uchwałodawczym Koła; 

b) ustala główne kierunki działania Koła; 

c) przyjmuje coroczne sprawozdania Zarządu Koła; 

d) udziela absolutorium; 

e) zwołuje Prezes Koła. 

2. W skład Walnego Zgromadzenia Koła wchodzą wszyscy członkowie Koła. 

3. Walne Zgromadzenie Koła odbywa się jeden raz na rok akademicki, nie później niż 

do 30 listopada nowego roku akademickiego. Termin, miejsce i porządek dzienny 

obrad Walnego Zgromadzenia ogłasza urzędujący Prezes Koła, który jest 

zobowiązany to wykonać, co najmniej na tydzień przed zebraniem. 

4. Informację o Walnym Zgromadzeniu Koła w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym 

ogłasza się na adres poczty elektronicznej członków Koła, jak również poprzez 

rozwieszenie plakatów na Wydziale Historycznym UAM. Dla ważności ogłoszenia 

wymaga się spełnienia obydwóch form rozpowszechnienia informacji. 

 

Art. 18 
1.  Zarząd Koła składa się z: 

 

a) Prezesa; 

b) Wiceprezesa; 

c) Skarbnika; 

 

2. Kadencja wszystkich przedstawicieli Zarządu Koła trwa jeden rok lub do ukończenia ich 

studiów doktoranckich od dnia wyboru.   

3. Wybór nowego przedstawiciela Zarządu Koła następuje na nadzwyczajnym walnym 

zgromadzeniu zwołanym w terminie 2 miesięcy od opróżnienia stanowiska.  

 

 Art. 19 
 

Zarząd Koła ma określone prawa i obowiązki. Oznacza to, że do jego zadań należy: 

a) ustalanie ogólnych kierunków działalności Koła; 

b) opracowywanie programu działania na cały rok akademicki; 
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c) zarządzanie funduszami Koła, które wykazuje w sprawozdaniu finansowym i poddaje 

pod głosowanie na rocznym Walnym Zgromadzeniu Koła (punkt obrad: ,,udzielenie 

absolutorium’’); 

d) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniowi Koła i Opiekunowi Naukowemu 

corocznego sprawozdania z prowadzonej działalności; 

e) reprezentowanie organizacji wobec Władz Uczelni, Wydziału Historycznego UAM 

oraz innych instytucji zewnętrznych. 

 

Art. 20 
 
1.  Mandat członka Zarządu Koła wygasa w przypadku: 
 

a) zrzeczenia się; 

b) utraty członkostwa w Kole; 

c) odwołania przez Walne Zgromadzenia Koła; 

d) zakończenia kadencji. 

 

2.  W przypadku wygaśnięcia mandatu w trakcie trwania kadencji: 

 

a) obowiązuje zapis art. 18 pkt 3.; 

b) w przypadku zrzeknięcia się stanowiska przez Prezesa Zarządu, zakres jego 

obowiązków przejmuje Wiceprezes i wykonuje je do momentu wyboru nowego 

Prezesa Koła.  

 

Art. 21 
Prezes Zarządu: 

 

a) sprawuje kontrolę nad pracami bieżącymi Koła; 

b) przynajmniej dwa razy w roku zarządza spotkanie członków Koła; 

c) kieruje pracą zarządu, zwołuje posiedzenie zarządu, przewodniczy obradom; 

d) podpisuje uchwały, protokoły, korespondencje wychodzącą;  

e) reprezentuje Koło wobec władz Uczelni i Wydziału oraz innych instytucji, jeżeli 

istnieje taka konieczność; 

f) spełnia inne obowiązki wymienione w statucie; 

g) przewodzi zwyczajnemu i nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Członków Koła.    
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Art. 22 
Wiceprezes Zarządu:   

 

a) wykonuje czynności wynikające z podziału zadań dokonanego przez zarząd; 

b) współdziała z pozostałymi członkami zarządu w realizacji zadań statutowych Koła; 

c) zastępuje Prezesa Zarządu w przypadku otrzymania jego pisemnego lub ustnego 

upoważnienia; 

d) w razie nieobecności Prezesa Zarządu (pkt c art. 22) posiada takie same 

prerogatywy jak Prezes Zarządu (art. 21 niniejszego Statutu). 

 
 

Art. 23 
Skarbnik Zarządu:  

 

a) sporządza pełne rozliczenia finansowe; 

b) prowadzi dokumentację z przebiegu działalności Koła; 

c) wydaje i przyjmuje deklaracje członkowskie oraz prowadzi szczegółową listę 

członków Koła; 

d) podaje do wiadomości członków Koła treść postanowień Zarządu; 

e)  zobowiązany jest do sumiennego prowadzenia i przedkładania Zarządowi 

sprawozdań z działalności finansowej Koła; 

f) odwołanie Skarbnika Zarządu dokonuje się podług procedur Statutu. 

  
 
 

Art. 24 
Komisja Rewizyjna: 

 

a) kadencja i wybór nowego przedstawiciela do Komisji Rewizyjnej odbywa się według 

zapisów Statutu wyrażony w art. 18 pkt 2. i 3.;  

b) składa się z 3 osób; 

c) czuwa nad zgodnością rozporządzeń władz Koła ze Statutem; 

d) sprawdza bieżące wykonywanie uchwał; 

e) rozpatruje odwołania od decyzji Sądu Koleżeńskiego dotyczących zawieszenia w               

prawach członka Koła oraz upomnień; 

f) rozpatruje w terminie 7 dni odwołania od decyzji Zarządu, z wyłączeniem spraw 

przekazanych do kompetencji innych organów; 
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g) sprawuje pieczę nad finansami Koła oraz kontroluje działalność Skarbnika; 

h) składa sprawozdanie przed Walnym Zgromadzeniem Koła z prawidłowości 

działalności Koła za okres lub kadencję minioną; 

i) odwołanie członka Komisji Rewizyjnej dokonuje się stosownie do procedur 

określonych w  art. 29 Statutu; 

j) odwołanie całej Komisji Rewizyjnej skutkuje odwołaniem całego zarządu.    

 

Art. 25 
 Sąd Koleżeński: 
 
 

a) jest powoływany na roczną kadencję. Kadencję w Sądzie Koleżeńskim można pełnić 

tylko raz; 

b) w jego skład wchodzi trzech członków Koła wybieranych na Walnym Zebraniu Koła 

zwykłą większością głosów; 

c) w skład Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Koła oraz 

Komisji Rewizyjnej; 

d) w skład Sądu Koleżeńskiego wchodzą członkowie o nieskazitelnym charakterze i 

nieposzlakowanej opinii; 

e) członek Sądu Koleżeńskiego nie może być bezpośrednio zaangażowany w toczoną 

sprawę; 

f) w przypadku, gdy członek Sądu Koleżeńskiego nie spełnia warunków art. 25 pkt d, 

zostaje on wyłączony z Sądu Koła w danej sprawie, na jego miejsce powołuje się na 

zasadach ogólnych, tylko dla zbadania danej sprawy innego członka Koła 

bezpośrednio niezaangażowanego w rozpatrywaną sprawę; 

g) art. 23 pkt f stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 26 
 
Sąd Koleżeński ma kompetencje do: 
 
 

a) zawieszania w prawach członkowskich na okres do 3 miesięcy osób, które naruszyły 

postanowienia Statutu lub nie wywiązały się z nałożonych na nie obowiązków; 

b) składania wniosku do Zarządu Koła o wykluczenie z członkostwa w Kole osób, które: 

            - długotrwale nie wywiązywały się z obowiązków określonych w niniejszym Statucie 

            - naruszyły w znacznym stopniu postanowienia niniejszego Statutu; 

c) działały na szkodę Koła lub Uniwersytetu; 

d) udzielanie upomnień członkom Koła. 
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VI.  ZASADY ORAZ TRYB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA 

WŁADZ KOŁA  
 

 Art. 27  
 

1. Stanowisko Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Komisji Rewizyjnej oraz Sąd 

Koleżeński obsadzone zostaje w drodze wyborów na Walnym Zgromadzeniu 

Doktorantów Wydziału Historycznego UAM lub Nadzwyczajnym Zebraniu członków 

Koła. 
2. Wybory do Zarządu Koła następują zgodnie z pkt. 1 art. 27 lub pkt. 3 art. 18 w  

porządku z zapisami art. 17 i art. 29.  

3. Mandat osób wymienionych w pkt 1 wygasa z chwilą ogłoszenia ważności i wyników 

wyborów przez Komisję Rewizyjną (nie dotyczy reelekcji). 

4. Dotychczasowy Prezes Zarządu po ogłoszeniu wyników ma obowiązek zamknąć 

Walne Zgromadzenie Koła i przekazać swą funkcję następcy (nie dotyczy reelekcji).  
 

Art. 28 
 

1. Wybory są powszechne, pisemne i tajne. 

2. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają wszyscy członkowie Koła. 

3. O dniu wyborów informuje Prezes Koła, zwołując na ten dzień posiedzenie Koła. 

4. Wybory przeprowadza Prezes Koła, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes 

Koła. Nieobecność obydwóch członków zarządu uniemożliwia przeprowadzenia 

wyborów.  

5. Prawo zgłaszania swoich kandydatów na Prezesa Zarządu mają wszyscy członkowie 

Koła. 

6. Prawo zgłaszania kandydatów na pozostałe stanowiska mają wszyscy członkowie 

Koła. 

7. Na posiedzeniu wyborczym głosować mogą tylko członkowie Koła oraz Opiekun 

Naukowy Koła. Opiekun Koła dysponuje tylko jednym głosem, tak jak pozostali 

członkowie. 

8. Wybory uznaje się za ważne, jeżeli w głosowaniu bierze udział ponad 1/2 wszystkich 

członków Koła (minimum 50% + 1).  

9. Przeliczenie głosów oraz ważność wyborów dokonuje i stwierdza Komisja Rewizyjna.  

10. Za wybranego uznaje się kandydata, który uzyskał większość ważnych głosów. 

11. W przypadku równej liczby głosów stosuje się zapis pkt. 13. art. 28.  
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12. W przypadku nie spełnienia wymogu z ust. 8 lub ust. 11, Prezes Zarządu na tymże 

Walnym Zgromadzeniu Koła zarządza ponowne Walne Zgromadzenie Koła na dzień 

nie późniejszy niż 14 dni od dnia zarządzenia. Jeśli powtórzy się sytuacja Prezes 

Zarządu wyznacza kolejny raz wybory w ciągu 7 dni od ostatniego posiedzenia i 

głosowanie zostaje uznane za ważne przy kworum, jakie będzie obecne podczas 

trzeciego spotkania.  

13. Jeżeli kandydaci startujący do zarządu otrzymają taką samą liczbę głosów stosuje się 

procedury zapisane w pkt. 12. art. 28. Gdyby jednak podczas ostatniego głosowania 

zaistniała równa liczba głosów, wybrana zostaje osoba, która najprędzej została 

zgłoszona na kandydata do zarządu Koła.  

14. Przebieg posiedzenia wyborczego jest protokołowany. 

 

Art. 29 
 

1. Na pisemny, podpisany i odpowiednio umotywowany wniosek Koła lub Zarządu Koła, 

Prezes Koła zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Członków Koła w celu przeprowadzenia 

głosowania nad wnioskiem o odwołanie Zarządu lub jego poszczególnych członków 

albo w celu przeprowadzenia spotkania w sprawie wymagającej natychmiastowego 

rozwiązania. 
2. Odwołanie Prezesa Koła, Zarządu lub innych członków Koła następuje z chwilą 

oddania ponad połowy ważnych głosów w obecności minimum 1/2 wszystkich 

członków Koła. 

3. Wybór nowych członków Zarządu następuje na tym samym zebraniu Koła, na którym 

odwołano dotychczasowe władze wedle powyższych zasad. 
4. Punkt 2. i 3. art. 29 może odnosić taki sam skutek na corocznym Walnym    

Zgromadzeniu Doktorantów, jednak dopiero po przeprowadzeniu sprawozdania i 

ocenie pracy zarządu.  
5. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków Koła mają członkowie w liczbie 

co najmniej 1/5 wszystkich reprezentantów  Koła, którzy jednocześnie złożą wniosek 

o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków Koła. Zarząd zobowiązany jest 

rozpatrzeć wniosek w terminie 7 dni i wyznaczyć Nadzwyczajne Zebranie Członków 

Koła w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia wniosku. W przypadku nie zwołania 

Nadzwyczajnego Zebrania Członków Koła w wyżej wymienionym terminie, 

Członkowie Koła mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie przez 

siebie wybranym, jednak nie dłuższym niż w przeciągu 1 miesiąca.  
6. Nadzwyczajne Zebranie Członków Koła obraduje wyłącznie nad sprawami, dla 

których zostało zwołane. 

7. W przypadku równej liczby głosów funkcjonuje zasada jak w punkcie 12. art. 28.   
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VII.  FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI KOŁA  

 
Art. 30 

 

1. Środki finansowe i materialne, na których opiera się działalność Koła, pochodzą 

przede wszystkim z dotacji Władz Uczelni (Rektora, Dziekana, Dyrektora Instytutu), 

Samorządu Studenckiego oraz innych darczyńców zewnętrznych niezwiązanych z 

Uniwersytetem. 

2. Uzyskane przez Koło środki finansowe i materialne mogą służyć tylko działalności 

Statutowej Koła. 

3. Środki finansowe są zaksięgowane na utworzonym subkoncie, z wydzielonego 

rachunku bankowego UAM, które z mocy prawa posiadają status środków 

publicznych.  

4. Pełne rozliczenia finansowe sporządza Skarbnik Koła. 
5. Rolę weryfikującą pełni Komisja Rewizyjna. 
6. W przypadku rozwiązania Koła majątek Koła przechodzi na własność UAM.  

 

 

VIII.  ROZWIĄZANIE KOŁA 

 
Art. 31 

 
Rozwiązanie lub zawieszenie działalności Koła może nastąpić na mocy: 

a) większością głosów Walnego Zgromadzenia Doktorantów Wydziału Historycznego 

(2/3 przy obecności minimum 3/4 pełnoprawnych członków) lub Nadzwyczajnego 

Zebraniu Koła w takim samym trybie;   

b) decyzji Senatu, gdy działalność Koła jest sprzeczna z prawem, Statutem UAM lub 

przynosi szkody Uniwersytetowi im Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
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IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

Art. 32 
 

1. Pierwsze historyczne Walne Zgromadzenie Koła odbywa się do 30 dni od powstania 

Koła, na którym przeprowadza się wybór Zarządu Koła oraz członków do Komisji 

Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.  
2. Pierwszy powołany Zarząd Koła ma obowiązek dokonać na swoim organizacyjnym 

posiedzeniu wyboru kandydata na Opiekuna Naukowego Koła.  
3. Obrady i posiedzenia organów Koła są jawne. Może w nich uczestniczyć każdy z 

zewnątrz, co uprzednio pisemnie zawnioskuje do Prezesa Koła podając przyczynę i 

cel swojej obecności. W uzasadnionych przypadkach obrady i posiedzenia mogą być 

przeprowadzone niejawnie, jeśli wymagają tego odrębne przepisy prawa lub dobro 

sprawy.   
4. Wszystkie biegnące terminy określone w niniejszym Statucie nie mają mocy prawnej i 

nie są wiążące w okresie wolnym od zajęć akademickich i przechodzą automatycznie 

na początek następnego roku akademickiego.  

5. Zmiany do Statutu Koła wprowadza się na wniosek Prezesa lub 1/3 członków Koła, 

natomiast ich zatwierdzenie następuje w drodze głosowania przeprowadzonego na 

Walnym Zgromadzeniu Doktorantów Wydziału Historycznego UAM lub 

Nadzwyczajnym Zebraniu Koła w obecności minimum 3/4 wszystkich członków przy 

oddaniu głosów za wprowadzeniem zmiany w ilość co najmniej 3/5. 
6. Zmiany w Statucie wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty ich przyjęcia. 
7. Zmiany do Statutu, wszelkie odwołania i powołania członków zarządu, wypełnianiu 

uchwał i rozporządzeń w przypadku nie spełnienia podanych warunków zawartych w 

nim nie mogą odnieść skutków prawnych. 
8. Statut i jego zmiany w swojej treści muszą być zgodne z uczelnianymi dokumentami 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Ustawie o Szkolnictwie Wyższym oraz z innymi 

obowiązującymi przepisami prawa. 
9. Statut oraz nazwa Koła (i wszystko co z nimi związane w momencie wejścia w życie) 

posiadają ochronę prawną i legitymują się statusem zastrzeżonym. 
10. Niniejszy Statut wchodzi w życie w terminie 14 dni od czasu zatwierdzenia go przez 

Władze Uniwersyteckie.   

 

 

 


