
REGULAMIN Koła Naukowego Gitarzystów 

Część I. Postanowienia ogólne 

1. Studenckie Koło Naukowe Gitarzystów „KNG” jest uczelnianą organizacją studencką 

działającą na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 

2. KNG zrzesza studentów i pracowników dydaktycznych Akademii Muzycznej w Gdańsku. 

3. Siedzibą KNG jest Akademia Muzyczna w Gdańsku, KNG działa przy Wydziale II 

Instrumentalnym. 

4. Podstawy prawne działania KNG stanowią: 

a) Statut KNG, 

b) Regulamin KNG, zwany dalej „Regulaminem”, 

c) przepisy prawne obowiązujące na terenie Akademii Muzycznej w Gdańsku 

d) ustawy prawne, w tym Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. 

5. KNG jest powołane na czas nieokreślony. 

6. Warunkiem działania KNG jest wpis do rejestru Organizacji Studenckich, prowadzonego przez 

Jego Magnificencję Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 

 

Część II. Cele KNG 

1. Pogłębianie wiedzy na temat literatury gitarowej i jej praktyk wykonawczych. 

2. Prezentowanie gitary młodym kompozytorom w celu rozwijania literatury gitarowej (solowej 

oraz kameralnej). 

3. Współpraca z innymi uczelniami artystycznymi. Poznawanie związków muzyki z różnymi 

innymi formami wypowiedzi artystycznych. 

4. Promowanie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku o randze 

ogólnopolskiej i międzynarodowej , dbanie o dobre imię macierzystej uczelni. 

 

Część III. Realizacja celów KNG 

1. KNG realizuje swoje cele poprzez: 

a) organizowanie koncertów, 

b) organizowanie wydarzeń o wymiarze naukowo-artystycznym (sesje, sympozja, 

warsztaty, wykłady), 

c) nawiązywanie współpracy z innymi kołami naukowymi, 

d) współpraca z instytucjami kulturalnymi, 

e) organizowanie wyjazdów związanych z działalnością KNG, 

f) założenie i redagowanie strony internetowej KNG na portalu społecznościowym 

FACEBOOK.  

2. W celu realizacji zadań KNG może pozyskiwać środki finansowe z: 

a) dotacji budżetowej na działalność kół naukowych Akademii Muzycznej im. Stanisława 

Moniuszki w Gdańsku, 

b) wpłat od sponsorów, 

c) dofinansowania z zakresu studenckiej działalności naukowej, artystycznej i 

kulturalnej ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

d) darowizn w innych formach. 



 

Część IV. Członkowie KNG, ich prawa i obowiązki 

1. Członkowie dzielą się na: 

a) zwyczajnych, 

b) honorowych, 

c) stowarzyszonych. 

2. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy student wydziału instrumentalnego, student 

innego wydziału Akademii oraz Opiekun Koła. 

3. Członkiem honorowym może zostać aktualny lub były student a także pracownik Akademii 

Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz osoba lub instytucja szczególnie 

zasłużona dla KNG. 

4. Członkiem stowarzyszonym może zostać student, absolwent oraz pracownik Akademii 

Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku. 

5. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych na podstawie pisemnego wniosku osoby 

zainteresowanej decyduje Zarząd w porozumieniu z Opiekunem Koła. 

6. O przyjęciu w poczet członków honorowych na podstawie pisemnego wniosku członka 

zwyczajnego  podejmującego taką inicjatywę decyduje Zarząd w porozumieniu z Opiekunem 

KNG. Zarząd taką decyzję może podjąć z własnej inicjatywy. 

7. O przyjęciu w poczet członków stowarzyszonych na podstawie pisemnego wniosku osoby 

zainteresowanej decyduje Zarząd w porozumieniu z Opiekunem KNG. 

8. Każdy członek KNG ma obowiązek: 

a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminu i uchwał Zarządu KNG, 

b) dbania o środki materialne KNG, 

c) dbania o dobre imię Koła i Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, 

d) aktywnego przyczyniania się do kształcenia i realizacji programu KNG (nie dotyczy 

członków honorowych), 

e) terminowego wywiązania się z powierzonych mu zadań. 

9. Członkowi zwyczajnemu przysługuje: 

a) prawo udziału w każdym Walnym Zgromadzeniu Członków KNG, 

b) czynne prawo wyborcze, 

c) prawo uczestniczenia w przedsięwzięciach podejmowanych przez KNG, 

d) prawo do korzystania z instrumentów, sprzętu materiałów naukowych będących 

własnością KNG, 

e) prawo o składanie wniosków do wprowadzenia zmian w statucie, 

f) prawo do korzystania z dofinansowania. 

10. Członek honorowy: 

a) dysponuje głosem doradczym, 

b) ma prawo do uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez KNG, 

c) ma prawo do korzystania z instrumentów, sprzętu i materiałów naukowych będących 

własnością KNG. 

11. Członek stowarzyszony: 

a) ma prawo do udziału w każdym Walnym Zgromadzeniu, 

b) ma czynne prawo wyborcze, 

c) ma prawo uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez KNG, 

d) ma prawo do korzystania z instrumentów, sprzętu i materiałów naukowych będących 

własnością KNG. 

12. Ustalenie członkostwa następuje wskutek: 

a) wystąpienia, 



b) wykluczenia, 

c) może nastąpić również czasowe zawieszenie w prawach członka. 

13. Wystąpienie może mieć miejsce w każdym czasie na wniosek członka złożony na piśmie do 

zarządu KNG. 

14. Zawieszenie lub wykluczenie członka następuje po podjęciu odpowiedniej uchwały przez 

Walne Zgromadzenie Członków w trybie tajnego głosowania, bezwzględną większością 

głosów na wniosek zarządu bądź opiekuna koła. 

15. Od decyzji o zawieszeniu i wykluczeniu przysługuje prawo odwołania. Powinno być ono 

złożone na piśmie i skierowane do zarządu KNG w terminie 14 dni od jej ogłoszenia. 

16. Członek może zostać skreślony w z listy członków KNG natychmiastowo w przypadku 

rażących działań niezgodnych z zapisami Statutu i Regulaminu KNG. 

 

Część V. Władze KNG 

1. Władzami KNG stanowią: 

a) Walne Zgromadzenie Członków, 

b) Zarząd KNG 

2. Najwyższą władzą KNG jest Walne Zgromadzenie Członków. 

3. Posiedzenia władz KNG są jawne. 

4. Władze KNG zobowiązane są do: 

a) przestrzegania prawa i postanowień statutu, 

b) kierowania się zasadami demokracji, kolegialności, jawności działania, gospodarności 

finansowej oraz materialnej. 

 

Część VI. Walne Zgromadzenie Członków 

1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Przewodniczącego KNG co najmniej raz 

w roku. 

2. O terminie i miejscu obrad Przewodniczący KNG powiadamia członków co najmniej 7 dni 

przed terminowego Walnego Zgromadzenia Członków. Powiadomienie następuje przez 

nadanie informacji na stronie internetowej KNG oraz wywieszenie jej w miejscach 

ogólnodostępnych dla studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 

3. Walne Zgromadzenie Członków wybiera przewodniczącego zebrania, sekretarza, członków 

komisji skrutacyjnej (co najmniej dwóch) oraz uchwala porządek obrad. 

4. Do ważności Walnego Zgromadzenia Członków potrzebna jest przynajmniej 50 % frekwencja 

wszystkich członków. 

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych 

członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków. 

6. W głosowaniu nad udzieleniem Zarządowi KNG absolutorium nie mogą brać udziału 

członkowie Zarządu. 

7. Walne Zgromadzenie Członków co jeden rok w terminie do 1 maja wybiera nowy Zarząd KNG 

spośród członków Koła posiadających bierne prawo wyborcze. Postępowanie odbywa się 

zgodnie z punktami 4, 5, 6. 

8. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

a) uchwalanie zmian w regulaminie i strukturze organizacyjnej KNG, 

b) ocena działalności KNG i jego władz, 

c) udzielanie absolutorium Zarządowi, 



d) wybór i odwoływanie: Przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu, 

e) podjęcie decyzji o rozwiązaniu KNG, 

f) ustalanie założeń programowych działalności KNG, 

g) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń i uchwał Zarządu KNG, 

h) ustalenie znaku graficznego KNG oraz zasad jego stosowania i wykorzystywania, 

i) zatwierdzanie dorocznego raportu finansowego i merytorycznego działalności KNG, 

j) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu KNG. 

9. Walne Zgromadzenie może zostać zwołane na wniosek Zarządu Koła bądź 25% ogólnej liczby 

pełnoprawnych członków Walnego Zgromadzenia lub na wniosek Opiekuna Koła. 

10. Wniosek powinien zawierać powód zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Członków. 

11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno odbyć się najpóźniej w terminie 14 

dni od złożenia wniosku na piśmie. 

12. Do przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków stosują się punkty VI.3, VI.4, 

VI.5 i VI.6. 

 

Część VII. Zarząd KNG 

1. Zarząd KNG jest organem wykonawczym i  najwyższą władzą pomiędzy Walnymi 

Zgromadzeniami Członków. 

2. W skład Zarządu KNG wchodzą: 

a) przewodniczący, 

b) zastępca przewodniczącego, 

c) sekretarz, 

d) skarbnik. 

3. Przewodniczący KNG wybierany jest poprzez tajne głosowanie większością głosów 

uczestników Zgromadzenia. 

4. Kadencja Zarządu trwa 24 miesiące. 

5. Do odwołania członka lub członków Zarządu KNG przed upływem kadencji wymagana jest 

kwalifikowana większość 75% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków. 

6. Do podejmowania decyzji wykorzystania finansów KNG konieczna jest współpraca 

Przewodniczącego, Skarbnika i Opiekuna Koła. 

7. Zarząd KNG kieruje działalnością bieżącą KNG a w szczególności: 

a) reprezentuje KNG i działa w jego imieniu, 

b) podejmuje decyzje w sprawie zakresu i sposobów realizacji wyznaczonych celów, 

c) powołuje Walne Zgromadzenie Członków, 

d) opracowuje plany działalności KNG i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Członków, 

e) realizuje uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, 

f) prowadzi ewidencję członków KNG, 

g) dysponuje i zarządza finansami, pomieszczeniami i własnościami KNG, 

h) składa sprawozdania z działalności KNG Walnemu Zgromadzeniu Członków, 

i) ustala częstotliwość i terminy spotkań KNG w porozumieniu z Opiekunem Koła, 

j) utrzymuje stały kontakt z Opiekunem Koła i pracownikami Akademii, 

k) proponuje poprawki do Regulaminu KNG. 

8. Zarząd w ciągu 14 dni od Walnego Zgromadzenia Członków przedstawia protokół Władzom 

Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 



9. Zarząd w ciągu 14 dni od podjęcia odpowiedniej uchwały zawiadamia Jego Magnificencję 

Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku o zmianach Regulaminu 

KNG. 

 

Część VIII. Postanowienia końcowe 

1. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków rozwiązania KNG może być podjęta w obecności 

co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków rzeczywistych i dla swej ważności wymaga 90 % 

głosów. 

2. KNG ulega rozwiązaniu na mocy niniejszego Regulaminu w wyniku ustania działalności. Jeżeli 

w ciągu 2 lat nie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków a jego protokół nie został 

przekazany Władzom  Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 

3. Likwidatorami KNG są członkowie Zarządu KNG, Opiekun Koła lub osoba wyznaczona przez 

Jego Magnificencję Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 

4. Jego Magnificencja Rektor Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku może 

rozwiązać KNG w przypadku działań niezgodnych z zapisami Statutu i Regulaminu KNG lub 

Statutu Akademii Muzycznej w Gdańsku. 

5. Wszystkie decyzje, zarządzenia i dokumenty KNG niezgodne z niniejszym Statutem są 

nieważne. 

6. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu Członków z 

wyłączeniem spraw związanych z rejestracją i nadzorem ustawowym. 

7. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzja należy do Walnego Zgromadzenia 

Członków. 

8. Jego Magnificencja Rektor Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku może 

uchylić uchwały organu KNG niezgodą z przepisami ustawowymi, Statutem Uczelni lub 

regulaminem Uczelnianych organizacji. 

9. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Statut Akademii Muzycznej im. 

Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 


