
Regulamin 

     Koła Dyrygenckiego 

      Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki 

Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki  w Gdańsku 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1). Koło Dyrygenckie jest organizacją założoną przez studentów Wydziału Dyrygentury,

Kompozycji  i  Teorii  Muzyki  Akademii  Muzycznej  im.  Stanisława  Moniuszki  w

Gdańsku.

2). Koło zostało powołane 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.

3). Siedzibą Koła Dyrygenckiego jest Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w

Gdańsku.

4). Koło dyrygenckie składa się z zarządu oraz dwóch członków z statutem stałym.

II CELE I FORMA DZIAŁALNOŚCI 

Podstawowym założonym celem Koła jest: 

– Zdobywanie doświadczenia oraz wiedzy w zakresie sztuki dyrygenckiej,

– Animacja artystycznego życia Uczelni, 

– Organizacja spotkań studentów, absolwentów oraz interesantów spoza uczelni w celu

integracji oraz wymiany doświadczeń,

– Organizacja  spotkań  z  dyrygentami  w  celu  rozwijania  własnych  doświadczeń

związanych ze sztuką dyrygencką.

Do form działalności Koła należą:

– Organizacja wykładów, kursów, koncertów, konkursów i innych wydarzeń,

– Udział w wydarzeniach artystycznych na terenie Uczelni i poza nią, 

– Współpraca międzywydziałowa oraz z innymi ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą

jak i z instytucjami poza uczelnianymi,

– Publikowanie materiałów dotyczących pracy Koła.



III FUNDUSZE – POZYSKIWANIE I WYDAKTOWANIE 

1). Koło Dyrygenckie może starać się  o pozyskiwanie funduszy z budżetu Uczelni.

2). Koło  ma  prawo  do  ubiegania  się  o  dodatkowe  środki  finansowe  od  innych

podmiotów w postaci darowizn i innych form gratyfikacyjnych.

3). Zebrane środki finansowe są przeznaczone wyłącznie na działalność statutową Koła.

4). Zarząd  Koła  dysponuje  przydzielonymi  funduszami.  Każda  forma wydatkowania

jest poddawana głosowaniu w trybie jawnym.

5). Za prowadzenie rachunkowości oraz dokumentacji związanej z funduszami Koła jest

odpowiedzialny skarbnik Koła. W zakresie obowiązków skarbnika jest pilnowanie

oraz prowadzenie dokumentacji funduszy Koła. Skarbnik ma obowiązek składania

sprawozdań  finansowych  oraz  kopii  faktów,  umów  i  innych  rachunków

poświadczających wydatki i wpływy na rzecz Koła do ostatniego dnia przed końcem

każdego semestru akademickiego prezesowi Koła.

IV CZŁONKOSTWO  

1). Członkiem Koła może zostać student Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w

Gdańsku,  który  złoży  podanie  o  przyjęcie  do  Koła  Dyrygenckiego  i  zadeklaruje  się

uczestniczyć i angażować się w jego działalność.

2). Członek Koła, którego podanie zostanie rozpatrzone pozytywnie przez zarząd Koła otrzyma

statut  stałego  członka  i  będzie  mógł  się  starać  uzyskać  pomoc  w  realizacji  własnych

projektów artystycznych.

3). Członek  może  brać  czynny  udział  we  wszystkich  wydarzeniach  organizowanych  przez

Koło.

4). Absolwent Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki oraz interesant spoza struktur

uczelni może się starać o statut członka tymczasowego po złożeniu podania do Zarządu

Koła na poczet wydarzenia organizowanego przez Koło na czas określony. 

5). Student  może  zostać  skreślony  z  listy  członków  stałych  poprzez  złożenie  podania  o

rezygnacji Zarządowi Koła.

6). Student  może  zostać  skreślony z  listy  członków stałych  na  wniosek  Zarządu  Koła  lub

Opiekuna Koła.

7). Interesant może zostać skreślony z listy członków tymczasowych na wniosek Zarządu Koła

lub Opiekuna Koła oraz jeżeli sam złoży podanie o usunięcie z listy. 



Obowiązki Członkostwa stałego:

1). Członek z statutem stałym ma obowiązek wywiązywania się z zadań wyznaczonych przez

Zarząd Koła lub Opiekuna Koła.

2). Ma obowiązek uczestniczyć w zebraniach Koła.

3). Powinien inicjować nowe projekty na poczet rozwoju Koła. 

V ZARZĄD KOŁA

1). Zarząd Koła składa się Prezesa, wiceprezesa oraz skarbnika.

2). Kadencja Zarządu Koła trwa jeden rok akademicki.

3). Zarząd jest wybierany na podstawie głosowania na pierwszym spotkaniu, które musi

się odbyć w ciągu 14 dni od rozpoczęcia roku akademickiego.

4). Organizacja pierwszego zebrania musi być ustalona przez poprzedni Zarząd.

5). Jeżeli  członkowie  zarządu  skończyli  studia,  organizacją  pierwszego  spotkania

zajmuje się Opiekun Koła, który otrzymuje statut Prezesa tymczasowego.

6). Informacje  dotyczące  spotkań  muszą  być  ogłoszone  pisemnie  poprzez  afisz  nie

później niż 7 dni przed zebraniem. 

7). Opiekun Koła ma obowiązek uczestnictwa w pierwszym posiedzeniu zarządu.

8). Opiekun Koła może uczestniczyć w kolejnych posiedzeniach Koła. 

9). Zarząd ma obowiązek po każdym posiedzeniu poinformować Opiekuna o sprawach

jakie były omawiane. 

Przebieg wyborów:

1). Każdy członek z statutem stałym może zgłosić jednego kandydata do Zarządu Koła.

2). Kworum stanowią wszyscy obecni na zebraniu.

3). Kandydat musi wyrazić pisemną zgodę na kandydaturę.

4). Można zgłosić kandydata nieobecnego na zebraniu, jeżeli ten wcześniej poinformuje zarząd

pisemnie o absencji.

5). Wybór członków zarządu może odbyć się na osobnych głosowaniach. 

6). Zgłaszanie kandydatów odbywa się w trybie jawnym.

7). Głosowanie odbywa się w trybie tajnym poprzez karty głosowania.

8). Nie można wstrzymać się od głosu.

9). Na karcie do głosowania może być tylko jedno Imię i Nazwisko kandydata, przy większej

liczbie zapisanych kandydatów karta będzie nieważna.

10).Kandydat, który otrzyma najwięcej głosów wygrywa wybory.



11).  W przypadku remisu, głosowanie odbywa się ponownie. 

Kompetencje Zarządu: 

1). Zarząd podejmuje decyzje oraz sprawuje nadzór na funduszami Koła.

2). Ma  obowiązek  przedstawiać  sprawozdanie  z  działalności  Koła  oraz  wykorzystywania

funduszy władzom uczelni do dnia:

- 30 czerwca – Dziekanowi,

- 31 stycznia – Rektorowi.

3). Podejmowanie decyzji personalnych dotyczących członkostwa stałego oraz tymaczasowego.

4). Wyznaczanie  zadań  oraz  zarządzaniem  kapitałem  studenckim  w  wydarzeniach

organizowanych przez Koło.

5). Decyzje Zarządu mogą zapaść podczas głosowań jawnych przy większości głosów. 

6). Członek zarządu może zostać odwołany ze sprawowanego stanowiska na wniosek Opiekuna

Koła. Władze uczelni mogą taki wniosek złożyć Opiekunowi Koła do rozpatrzenia.

7). Odwołanie  członka  zarządu  musi  zostać  zaakceptowane  przez  Opiekuna  oraz  innych

członków Koła po wcześniejszym rozpatrzeniu i analizie tejże decyzji.

8). Odwołanie odbywa się poprzez głosowanie tajne. 

9). Odwołanie będzie możliwe w przypadku większości głosów.

10).W przypadku remisu:

-  Opiekun  wyznacza  termin  walnego  zebrania  do  14  dni  od  odbytego  głosowania  w  celu

powtórnego rozpatrzenia wniosku o odwołanie ze stanowiska,

- Po powtórnym rozpatrzeniu może wyznaczyć nowy termin głosowania do 14 dni od walnego

zebrania,

-  W przypadku ponownego remisu  wniosek o odwołanie  zostaje  odroczony do rozpatrzenia

przez władze wydziałowe do 14 dni od głosowania,

-  Władze wydziałowe wydają pisemną opinię, która będzie traktowana jako jeden głos. 

11). Członek  zarządu  może  zrezygnować  z  pełnionego  stanowiska  przedstawiając  pisemną

rezygnację innym członkom zarządu Koła.

12).  Członek zarządu może piastować tylko jedną funkcję w zarządzie. 

Do obowiązków Prezesa Koła należy:

1). Ustalanie  terminów  i  miejsca  zebrań  oraz  informowanie  o  nich  pisemnie  lub  drogą

elektroniczną.

2). Prezentowanie Koła przed władzami Uczelni.

3). Odpowiada za prawidłowy przebieg głosowań oraz zebrań.



4). Podejmowanie decyzji  oraz negocjacja  i  podpisywanie umów na poczet  funkcjonowania

Koła.

Do obowiązków Wiceprezesa należy:

1). Prowadzenie dokumentacji.

2). Prowadzenie archiwum.

3). Zastępstwo Prezesa podczas jego nieobecności.

Do obowiązków skarbnika należy:

1). Dokonywanie operacji finansowych na wniosek pozostałych członków Zarządu.

2). Prowadzenie księgowości.

3). Składanie sprawozdania finansowego oraz pełnej dokumentacji do ostatniego dnia trwającej

sesji zaliczeniowej.

VI OPIEKUN KOŁA 

1). Opiekun Koła sprawuje opiekę nad Kołem. Kandydaturę opiekuna przedstawia  spośród

pedagogów  Wydziału  Dyrygentury,  Kompozycji  i  Teorii  Muzyki  Akademii  Muzycznej  im.

Stanisława Moniuszki w Gdańsku Dziekan.

2). Zarząd Koła ma prawo nie zgodzić się na kandydaturę zgłoszoną przez Dziekana i prosić o

ponowny wybór.

3). Opiekun  pilnuje  porządku  w  pracy  Koła  oraz  posiada  możliwość  doradczą  podczas

głosowań.

4). Kadencja  Opiekuna Koła   trwa od momentu  powołania  przez  Dziekana i  zatwierdzenia

przez Zarząd Koła na czas nieokreślony.

5). Kadencja  Opiekuna  Koła  trwa  do  momentu  jego  pisemnej  rezygnacji  przedstawionej

Zarządowi  oraz  Dziekanowi  lub  wyboru   nowego  Opiekuna  wybranego  przez  Dziekana  z

pedagogów  Wydziału  Dyrygentury,  Kompozycji  i  Teorii  Muzyki  Akademii  Muzycznej  im.

Stanisława Moniuszki w Gdańsku na wniosek Zarządu lub władz uczelni. 



VII ROZWIĄZANIE KOŁA

Koło Dyrygenckie może zostać rozwiązane w przypadku:

1). Złożenia wniosku wraz z opinią o rozwiązanie przez wszystkich członków Koła.

2). Wniosek musi być jednogłośny oraz poparty jawnym głosowaniem.

3). Złożenia wniosku przez Opiekuna lub Dziekan wraz z opinią. Wniosek musi zostać poddany

analizie  na  walnym  zebraniu  Zarządu  Koła  z  Dziekanem  i  Opiekunem  oraz  poddany

głosowaniu do 14 dni od jego przedstawienia na zebraniu. W głosowaniu ma obowiązek wziąć

udział  Zarząd,  Opiekun  Dziekan,  Prodziekan  oraz  Kierownik  Katedry  Dyrygentury

Symfoniczno-operowej.

4). Złożenia  wniosku  przez  Rektora  Akademii  Muzycznej  im.  Stanisława  Moniuszki  w

Gdańsku wraz z opinią. Wniosek musi zostać poddany analizie na zebraniu Dziekana Opiekuna

oraz Prezesa Koła i poddany głosowaniu do 7 dni od momentu odbycia zebrania. W głosowaniu

bierze udział  Dziekan, Prodziekan, Opiekun, Kierownik Katedry Dyrygentury Symfoniczno-

operowej i Prezes Koła.

5). Koło może zostać rozwiązane przez osoby wymienione wyżej  poprzez wniosek i  opinię

jeżeli Koło nie będzie spełniać założonych celów, będzie nosić znamiona przestępstwa karnego,

jego działanie będzie niezgodne z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Statutem Uczelni

oraz liczba członków będzie mniejsza niż 5 osób. 

VIII ZMIANY W REGULAMINIE KOŁA

1). Regulamin Koła uchwala Zarząd Koła w porozumieniu z Opiekunem Koła.

2). Uchwalenie Regulaminu odbywa się w trybie jawnym.

3). Zmiany są uchwalane w trybie jawnym po konsultacji Zarządu z Opiekunem.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1). Regulamin wchodzi w życie z dniu akceptacji oraz legalizacji Koła przez Dziekana

oraz władze Uczelni.


