
 

 

 

 

 

REGULAMIN 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

Studencki Klub Międzyepokowych Badań Historycznych (dalej: SKMBH) jest uczelnianą 

organizacją studencką i działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu 

Uniwersytetu Warszawskiego oraz niniejszego Regulaminu. 

 

§2 

Siedzibą SKMBH jest Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

§3 

Celem SKMBH jest: 

1. Prowadzenie badań historycznych w zakresie historii starożytności, średniowiecza, 

nowożytności, XIX i XX wieku oraz badań interdyscyplinarnych uzupełniających prowadzone 

badania historyczne. W szczególności prowadzenie badań międzyepokowych. 

2. Publikowanie wyników własnych badań. 

3. Samokształcenie się Członków w zakresie wiedzy historycznej i wiedzy ogólnej oraz 

metodologii badań naukowych. 

4. Rozwijanie więzi koleżeńskich, w tym międzyuniwersyteckich i międzynarodowych. 

5. Popularyzowanie wiedzy historycznej. 

 

§4 

SKMBH realizuje swoje cele poprzez: 

1. Organizowanie sesji badawczych, wykładów, konferencji naukowych, objazdów 

naukowych, warsztatów źródłoznawczych, wystaw oraz innych spotkań merytorycznych, 

2. Publikowanie monografii, prac zbiorowych, materiałów pokonferencyjnych i artykułów 

naukowych. 

3. Współpracę z innymi organizacjami zrzeszającymi studentów oraz państwowymi i 

prywatnymi instytucjami badawczymi polskimi i zagranicznymi 

4. Inne działania, sprzyjające rozwojowi statutowych celów Klubu. 

 

§5 



1. Bezpośrednią opiekę nad SKMBH sprawuje Opiekun Naukowy. 

2. Opiekunem może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy 

doktora. 

3. Opiekun ma prawo brać udział we wszystkich pracach SKMBH. 

4. Opiekun stoi na czele Rady Naukowej SKMBH, w skład której wejść mogą nauczyciele 

akademiccy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. Członkowie Rady Naukowej są 

jednocześnie opiekunami sekcji. 

5. Członkowie Rady Naukowej mają prawo brać udział we wszystkich pracach SKMBH. 

 

 

Rozdział II 

Członkowie 

 

§6 

Członkiem SKMBH może zostać każdy student i doktorant Uniwersytetu Warszawskiego, 

który zgłosi chęć przystąpienia do SKMBH. Zainteresowany staje się Członkiem po złożeniu 

Deklaracji Członkowskiej na ręce Prezesa. Osoby z poza Uniwersytetu Warszawskiego mogą 

uzyskać Członkostwo Honorowe w drodze uchwały Zarządu SKMBH. Do Członków 

Honorowych nie stosuje się §8 za wyjątkiem pkt. 2 i 4 oraz pkt. 3 §9. 

 

 

§7 

1. Utrata członkostwa w SKMH następuje na skutek: 

a) ustania działalności SKMBH 

b) zgonu Członka 

c) skreślenia z listy studentów/doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego 

d) uchwały Walnego Zebranie Członków 

e) oświadczenia woli wystąpienia z SKMBH podanego do wiadomości Zarządu. 

 

2. Walne Zebranie Członków może pozbawić członkostwa na wniosek Zarządu osobę, 

która: 

a) działa na szkodę SKMBH 

b) kompromituje SKMBH poprzez swoją zewnętrzną aktywność 

c) nie podporządkowuje się uchwałom Walnego Zebrania Członków lub decyzjom 

Zarządu 

d) trwale nie wywiązuje się z obowiązków wyszczególnionych w §8. 

e) wykazuje jawną wrogość do innych Członków SKMBH, zakłóca normalne 

funkcjonowanie SKMBH, psuje relacje koleżeńskie w łonie SKMBH 

 



3. Od decyzji Walnego Zebrania Członków o wykluczeniu z SKMBH nie można się 

odwołać. 

 

§8 

Członek SKMBH ma obowiązek: 

1. aktywnego udziału w pracach i realizacji celów SKMBH, 

2. stosowania się w swojej działalności w SKMBH do uchwał Walnego Zebrania Członków 

oraz wytycznych władz SKMBH, 

3. regularnego opłacania składek członkowskich na rzecz SKMBH, jeśli takowe zostaną 

uchwalone na dany rok akademicki przez Walne Zebranie Członków 

4. godnego reprezentowania SKMBH i dbania o jego dobre imię. 

 

§9 

Członek SKMBH ma prawo do: 

1. udziału w ogólnych pracach SKMBH jak i pracach dowolnej liczby sekcji, 

2. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz SKMBH, 

3. czynne i bierne prawo wyborcze do władz SKMBH, 

4. używania symboli SKMBH, a także jego reprezentowania na wszelkich imprezach i 

spotkaniach o charakterze naukowym 

 

Rozdział III 

Władze SKMBH 

 

§10 

Władzami SKMBH są: 

1. Walne Zebranie Członków 

2. Zarząd 

3. Prezes 

 

§11 

1. Naczelną władzą SKMBH jest Walne Zebranie Członków, które składa się ze wszystkich 

Członków SKMBH. 

2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Prezesa co najmniej raz w roku w 

trybie zwyczajnym, oraz w dowolnej liczbie z własnej woli bądź na żądanie co najmniej połowy 

Członków SKMBH w trybie nadzwyczajnym. 

3. Walne Zebranie Członków zwoływane jest co najmniej 14 dni przed wyznaczonym 

terminem poprzez wysłanie do każdego członka SKMBH wiadomości e-mail z informacją o 

terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad. 

4. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów w 

obecności co najmniej połowy członków Klubu. 



5. Walne Zebranie Członków uchwala Regulamin i dokonuje w nim zmian, wybiera 

Prezesa, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu, rozpatruje coroczne sprawozdania z 

działalności Zarządu, rozpatruje inne sprawy wniesione przez członków SKMBH, podejmuje 

decyzję o rozwiązaniu SKMBH. 

6. Walne Zebranie Członków na wniosek minimum 3 Członków może wybrać Rewizora, 

którego zadaniem będzie przeprowadzenie kontroli działalności Zarządu. Jeśli Walne Zebranie 

Członków zdecyduje o powołaniu Rewizora, Prezes zobowiązany jest w terminie przez niego 

wskazanym, lecz nie dłuższym niż miesiąc po jego wyborze, zwołać Nadzwyczajne Walne 

Zebranie Członków celem przedłożenia mu sporządzonego audytu. Na podstawie 

sporządzonego audytu Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków głosuje nad wotum zaufania 

dla obecnego Zarządu jeśli to jego audyt dotyczył. Jeżeli nie zostanie ono udzielone, 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków wybiera nowy Zarząd i może na wniosek 

przynajmniej 3 Członków przegłosować odebranie członkostwa w SKMBH dotychczasowym 

członkom Zarządu, wszystkim na raz bądź pojedynczym osobom. 

7. Walne Zebranie Członków ma obowiązek powołania Rewizora jeśli uprzednio nie 

udzieli wotum zaufania Zarządowi. Wówczas wybiera nowy Zarząd, który w terminie 

wybranym przez Rewizora, lecz nie dłuższym niż miesiąc po jego wyborze, zwołuje 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków celem przedłożenia mu przez niego sporządzonego 

audytu. Na jego podstawie Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może w drodze 

głosowania pozbawić członkostwa byłych członków Zarządu, wszystkich na raz bądź 

pojedynczo.  

 

§12 

1. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika. 

2. Kadencja Zarządu trwa jeden rok. 

3. Liczba Wiceprezesów jest uzależniona od liczby sekcji. Koordynator każdej istniejącej 

sekcji jest jednocześnie Wiceprezesem. 

4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 

połowy swoich Członków. W wypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa. 

 

§13 

1. Prezes wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków, kieruje pracami Zarządu oraz 

reprezentuje SKMBH na zewnątrz. 

2. Prezes w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku składa Rektorowi Uniwersytetu 

Warszawskiego coroczne sprawozdanie z działalności SKMBH za rok poprzedni. 

3. Prezes zobowiązany jest przedkładać Rektorowi Uniwersytetu Warszawskiego wszelkie 

zmiany w Regulaminie, zmiany we władzach SKMBH i aktualny wykaz członków SKMBH. 

 

Rozdział IV 

Sekcje 



§14 

1. Zakłada się istnienie sekcji: 

a) Badań Starożytności;  

b) Badań Średniowiecza;  

c) Badań Nowożytności;  

d) Badań XIX w.;  

e) Badań XX w.;  

f) Badań Interdyscyplinarnych. 

 

Zastrzega się, że mogą być utworzone nowe sekcje bez konieczności ujmowania tych 

zmian w Regulaminie. 

 

2. Sekcja może mieć swojego Opiekuna Naukowego jeśli uzna to za stosowne. Opiekun 

ten wchodzi wówczas automatycznie do Rady Naukowej SKMBH. Wybór Opiekuna należy do 

członków sekcji. 

 

 

§15 

Sekcje tworzone są przez Prezesa na wniosek 3 Członków SKMBH deklarujących chęć 

podjęcia pracy w sekcji. 

 

§16 

Działalność sekcji może być zawieszona przez Prezesa jeśli liczba aktywnych Członków 

sekcji będzie mniejsza niż 3. Gdy tylko sekcja będzie miała odpowiednią liczbę aktywnych 

Członków Prezes jest zobowiązany do zezwolenia na wznowienie przez nią działalności. 

 

§17 

Sekcje pracują zarówno razem jak i samodzielnie. Rodzaj pracy zależy od ustaleń między 

Prezesem, Koordynatorem sekcji oraz jej Członkami. 

 

Rozdział V 

Zmiana Regulaminu SKMBH 

 

§18 

Niniejszy Regulamin uchwala większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów Walne Zebranie 

Członków. Tą samą większością może ono dokonywać zmian w Regulaminie. 

 

§19 



Wniosek o zmianę Regulaminu może złożyć Prezes bądź inny członek Zarządu lub co 

najmniej trzech Członków. Musi on wpłynąć do Prezesa najpóźniej 14 dni przed wyznaczonym 

terminem Walnego Zebrania Członków i musi być umieszczony w porządku obrad. 

 

Rozdział VI 

Przepisy wprowadzające i końcowe 

 

§20 

Regulamin obowiązuje z chwilą zatwierdzenia go przez odpowiednie władze 

Uniwersytetu Warszawskiego. 

 


