
Zarządzenie nr 1 /2013  

Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku  

z dnia 4 stycznia 2013 roku  

w sprawie zasad i trybu rejestracji  

organizacji uczelnianych studentów i organizacji uczelnianych doktorantów  

na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku  

 

Na podstawie § 204, 205 i 210 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

(Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 37 Statutu Akademii Muzycznej im. 

Stanisława Moniuszki w Gdańsku zarządza się, co następuje: 

 

§ 1  

1. Określa się zasady i tryb rejestracji organizacji uczelnianych studentów, o których mowa w art. 

204 ust. 1 ustawy oraz organizacji uczelnianych doktorantów, o których mowa w art. 210 ust. 1 

Ustawy, działających na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, zwanych 

dalej „organizacjami uczelnianymi”.  

2. Postanowienia niniejszego zarządzenia dotyczące zasad i trybu rejestracji organizacji 

uczelnianych studentów mają odpowiednie zastosowanie do organizacji uczelnianych doktorantów.  

 

§ 2  

1. Organizacje uczelniane podlegają zgłoszeniu do rejestru prowadzonego przez Rektora Akademii 

Muzycznej w Gdańsku.  

2. Rejestr organizacji uczelnianych jest jawny.  

 

§ 3  

1. Wniosek do Rektora o zarejestrowanie organizacji uczelnianej zawiera:  

1)  nazwę i siedzibę organizacji uczelnianej,  

2) listę członków-założycieli w liczbie co najmniej pięć osób, składającą się z ich imion i nazwisk, 

nazw wydziałów, roku studiów, numerów albumów, własnoręcznych podpisów,  

3) numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej członka-założyciela 

upoważnionego do reprezentowania organizacji uczelnianej w postępowaniu rejestrowym,  

4)  pisemną zgodę nauczyciela akademickiego na sprawowanie opieki nad organizacją uczelnianą,  

5) opinię kierownika jednostki organizacyjnej, przy której organizacja uczelniana ma działać oraz, 

na żądanie Rektora, opinię Samorządu Studentów Akademii Muzycznej w Gdańsku albo 

Samorządu Doktorantów Akademii Muzycznej w Gdańsku; 

2. Do wniosku dołącza się Regulamin organizacji uczelnianej.  

3. Regulamin zawiera: 

1)  nazwę i siedzibę organizacji uczelnianej,  

2)  cele oraz sposoby ich realizacji,  

3)  zasady nabywania i utraty członkostwa,  

4)  sposób powoływania władz organizacji, zakres ich kompetencji oraz czas trwania kadencji,   

5)  sposób reprezentacji organizacji uczelnianej,  

6)  tryb uchwalania regulaminu i jego zmian,  

7)  tryb podjęcia decyzji o rozwiązaniu organizacji.  

4. Siedzibą organizacji uczelnianej jest jednostka organizacyjna, przy której organizacja uczelniana 

zamierza działać.   

 

§ 4  

1. Warunkiem rejestracji organizacji uczelnianej jest zgodność jej regulaminu z przepisami prawa 

oraz Statutem Akademii Muzycznej w Gdańsku.   

2. Decyzję w przedmiocie rejestracji organizacji uczelnianej doręcza się na piśmie 

przedstawicielowi organizacji wskazanemu we wniosku, kierownikowi jednostki organizacyjnej 



oraz opiekunowi organizacji uczelnianej.  

3. Od decyzji, o której mowa w ustępie 2, członkom-założycielom organizacji uczelnianej 

przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Odwołanie wnosi 

się za pośrednictwem Rektora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  

 

§ 5  

1. W rejestrze organizacji uczelnianych są gromadzone następujące dane:  

1)  nazwa organizacji,  

2)  data rejestracji i numer wpisu,  

3)  siedziba organizacji,  

6)  imiona i nazwiska członków zarządu z podaniem danych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2,  

7)  informacja o złożeniu sprawozdań i rozliczeń,   

8)  informacja o zawieszeniu lub rozwiązaniu organizacji uczelnianej, 

9)  dokumentacja uzyskana w trakcie postępowania rejestracyjnego.  

 

§ 6  

Organizacje uczelniane są zobowiązane do informowania na piśmie Rektora o zmianach 

regulaminu organizacji uczelnianej oraz o zmianach w składzie zarządu, w terminie 14 dni od 

dokonania zmiany. Do informacji załącza się protokół  z posiedzenia organizacji uczelnianej oraz w 

przypadku zmian regulaminu - tekst jednolity regulaminu. W przypadku zmian w zarządzie 

organizacji uczelnianej dołącza się listę członków zarządu wraz z danymi określonymi w § 3 ust. 1 

pkt 2. 

Organizacja uczelniana przekazuje Rektorowi treść uchwał, w terminie 14 dni od ich podjęcia. 

 

§ 7  

1. Organizacja uczelniana, do dnia 31 stycznia składa Rektorowi sprawozdanie ze swojej 

działalności za poprzedni rok.  

2. W przypadku przyznania przez Dziekana środków materialnych, organizacja uczelniana, co 

najmniej raz w semestrze, składa Dziekanowi, który przyznał środki, opiekunowi oraz Rektorowi 

sprawozdanie i rozliczenie z przyznanych  środków,   

3. Akceptacja sprawozdania oraz rozliczenia z przyznanych  środków materialnych przez opiekuna 

oraz organ przyznający jest warunkiem ubiegania się o środki materialne na działalność organizacji 

uczelnianej w kolejnym roku.  

4.  Brak akceptacji sprawozdania i rozliczenia przyznanych środków materialnych może skutkować 

koniecznością ich zwrotu. Odpowiedzialność za przekazane środki materialne ponosi zarząd 

organizacji uczelnianej. 

 

§ 8  

1. Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek opiekuna może zawiesić działalność organizacji 

uczelnianej,  która w  terminie wskazanym w § 7 ust. 1 nie złożyła corocznego sprawozdania ze 

swojej działalności.  

2. Rektor zawiesza działalność uczelnianej organizacji, która w terminach określonych na 

podstawie § 7 ust. 2 nie złożyła sprawozdania i rozliczenia z przyznanych środków materialnych.  

3. W przypadku zawieszenia działalności organizacji uczelnianej, zgodę na jej wznowienie wyraża 

Rektor, na wniosek zarządu organizacji uczelnianej. Jednocześnie z wnioskiem o wznowienie 

działalności, organizacja uczelniana  dokonuje zaniechanej czynności. 

4. Rektor uchyla uchwałę organizacji uczelnianej niezgodną z przepisami prawa, Statutem 

Akademii Muzycznej w Gdańsku lub regulaminem organizacji uczelnianej.   

5. Od decyzji Rektora w przedmiocie uchylenia uchwały organizacji uczelnianej, a także w sprawie 

zawieszenia, wznowienia jej działalności przysługuje wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy 

złożony w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.  

 



§ 9  

1. Rozwiązanie uczelnianej organizacji następuje na podstawie uchwały członków organizacji, 

podjętej zgodnie z postanowieniami regulaminu organizacji uczelnianej.  

Postanowienia § 6 stosuje się odpowiednio. Organizacja uczelniana przekazuje informację o 

rozwiązaniu również kierownikowi jednostki organizacyjnej oraz opiekunowi.  

2. Rozwiązanie organizacji uczelnianej może nastąpić na podstawie uchwały Senatu Akademii 

Muzycznej w Gdańsku podjętej na wniosek Rektora, jeżeli działalność organizacji uczelnianej 

rażąco lub uporczywie narusza przepisy ustawowe, Statutu Akademii Muzycznej w Gdańsku lub 

regulaminu organizacji uczelnianej.  

3. Rozwiązanie uczelnianej organizacji powoduje wykreślenie z rejestru.  

 

§ 10  

1. Doktoranci mogą ubiegać się o członkostwo w organizacji uczelnianej studentów, składając 

pisemną deklarację członkowską, podlegającą rozpoznaniu przez zarząd tej organizacji uczelnianej 

studentów. Studenci mogą na tych samych zasadach ubiegać się o członkostwo w organizacji 

uczelnianej doktorantów. 

 

§ 11 

 

1. Rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku określa corocznie pulę środków materialnych 

przeznaczonych na organizacje uczelniane. Środki te pozostają w dyspozycji Dziekanów 

Wydziałów Akademii, przy których siedziby mają zarejestrowane organizacje uczelniane, w 

wysokości proporcjonalnej do wszystkich zarejestrowanych organizacji.  

2. Organizacja uczelniana może ubiegać się o przyznanie środków materialnych. Wniosek składa 

się do Dziekana Wydziału, przy którym siedzibę ma dana organizacja. Wnioski składane przez 

organizacje uczelniane działające na różnych Wydziałach składa się do właściwych Dziekanów 

łącznie. 

3. od decyzji wydanej przez Dziekana służy odwołanie do Rektora, składane w terminie 14 dni od 

doręczenia decyzji, za pośrednictwem Dziekana, który wydał decyzję. 

 

§ 12 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  

 

Organizacje uczelniane istniejące w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia zobowiązane są 

do dokonania zmian w statutach/regulaminach, w sposób zgodny z zasadami określonymi w 

zarządzeniu, w terminie do 31 maja 2013 roku. W tym terminie organizacje uczelniane dokonają 

zgłoszenia w sposób określony w niniejszym zarządzeniu. 

Brak zgłoszenia będzie skutkował wykreśleniem istniejącej organizacji uczelnianej z rejestru. 

 


