
 

 

REGULAMIN 
Koła Artystyczno-Naukowego Next to Musical 

 

 
Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 

§ 1 
 
1. Koło Artystyczno-Naukowe Next to Musical, zwane dalej Kołem, jest 

organizacją studencką działającą na podstawie Zarządzenia nr 2/2020 Rektora 
z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zasad i trybu rejestracji oraz działania 
organizacji uczelnianych studentów i organizacji uczelnianych doktorantów  
w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, innych ustaw 
obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz niniejszego 
Regulaminu. 

2. Siedzibą Koła jest Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej  
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 

3. Koło może współpracować z innymi organizacjami studenckimi Akademii 
Muzycznej, innymi ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi oraz 
organizacjami pozarządowymi. 

 
 

Rozdział II 
CELE I CHARAKTER DZIAŁALNOŚCI KOŁA 

 
 

§ 2 
 

Do podstawowych celów Koła należą:  
a) propagowanie sztuki musicalu, jako formy łączącej w sobie śpiew, 

aktorstwo i taniec w środowisku akademickim i poza jego obszarami;  
b) wspieranie rozwoju studentów z zakresu umiejętności wokalnych, 

tanecznych i aktorskich; 
c) zgłębianie wiedzy z zakresu musicalu (śpiew, muzyka, taniec, aktorstwo) 

oraz dziedzin pokrewnych (m.in. film, dubbing, teoria muzyki); 
d) zrzeszanie studentów, doktorantów i pracowników Akademii Muzycznej  

w Gdańsku; 
e) nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami studenckimi, 

ośrodkami kultury, placówkami edukacyjnymi; 
f) rozpoznawanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych studentów w celu 

bardziej efektywnej współpracy z pedagogami i między sobą; 
g) rozwijanie osobowości artystycznej członków Koła; 



 

 

h) zdobywanie doświadczeń zawodowych aktora musicalu oraz wokalisty, 
bogacenie portfolio przyszłego absolwenta kierunku, promowanie 
kreatywności, zdolności i osiągnięć studentów na Uczelni jak i poza nią; 

i) rozwijanie wiedzy o konstrukcji scenicznej spektaklu, umiejętności 
organizowania pokazów i podejmowania działań promocyjnych; 

j) organizacja wydarzeń, koncertów, spektakli. 
 

§ 3 
 
Do przykładowych form działalności Koła należą: 

a) organizacja warsztatów, koncertów, spektakli muzycznych, audycji 
muzycznych, pokazów, wykładów, konferencji i sesji naukowych; 

b) współpraca z innymi instytucjami kulturalnymi, edukacyjnymi, a także 
kołami działającymi przy Uczelni; 

c) współpraca międzywydziałowa oraz z innymi kołami naukowymi; 
d) spotkania z autorytetami w dziedzinach zawartych w formie musicalu 

(teatr, muzyka, taniec) oraz w dziedzinach pokrewnych (m.in. film, 
dubbing, teoria muzyki); 

e) informowanie o działalności Koła oraz upowszechnianie wydarzeń 
organizowanych przez Koło wśród studentów Akademii Muzycznej  
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz społeczności Trójmiasta; 

f) dyskusje na bieżące tematy z życia muzycznego i kulturalnego;  
g) wyjazdy na koncerty, spektakle, festiwale, kursy. 

 
 

Rozdział III 
CZŁONKOSTWO 

 
 

§ 4 
 

1. Członkiem Koła może zostać każdy student, jak również doktorant kierunku 
Wokalistyka, specjalności musical Akademii Muzycznej im. Stanisława 
Moniuszki w Gdańsku. Nabycie członkostwa następuje po pozytywnym 
rozpatrzeniu prośby dołączenia do Koła przez Zarząd oraz Opiekuna Koła. 

2. Członkami założycielami są studenci, którzy wykazali wolę i chęć założenia Koła 
i podpisali deklarację członkowską. 

3. Nabycie członkostwa w Kole następuje w drodze uchwały Zarządu akceptującej 
pisemną deklarację członkowską. 

 
§ 5 

 
1. Każdy Członek Koła ma prawo do:  

a) uczestnictwa w pracach Koła;  
b) pełnienia funkcji w Organach Koła; 
c) zgłaszania wniosków do Organów Koła we wszystkich sprawach 

dotyczących jego działalności na rzecz Koła;  



 

 

2. Każdy Członek Koła zobowiązany jest do:  

a) aktywnego uczestnictwa w spotkaniach oraz realizowanych projektach Koła; 
b) przestrzegania Regulaminu Koła oraz stosowania się do decyzji podjętych 

przez Organy Koła; 
c) dbania o dobre imię Koła oraz popularyzowania jego idei. 

 
§ 6 

 
1. Za zgodą Zarządu Koła Członkiem Koła może zostać również student albo 

doktorant, który nie jest studentem albo doktronatem Wydziału Wokalno-
Aktorskiego, specjalności musical Akademii Muzycznej w Gdańsku. 

2.  Członkowie, którzy nie uczestniczyli w 3 kolejnych spotkaniach Koła mogą 
zostać odwołani uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu. Zarząd 
może uwzględnić okoliczności absencji Członka i usprawiedliwić jego 
nieobecność. W takim przypadku usprawiedliwionej nieobecności nie uznaje się 
za nieobecność dla potrzeb tego ustępu.  

3. W razie naruszenia Statutu lub dobrego imienia Koła członek Koła może być 
odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

4. W przypadku rezygnacji z członkostwa składa się deklarację jednemu  
z Członków Zarządu lub Opiekunowi Koła. 

 
 

Rozdział IV 
ORGANY KOŁA 

 
§ 7 

 
1. Organami Koła są: Walne Zgromadzenie Członków Koła, zwane dalej Walnym 

Zgromadzeniem, Zarząd Koła, Przewodniczący Koła, Wiceprzewodniczący Koła 
oraz Skarbnik. 

2. Pierwsze posiedzenie Walnego Zgromadzenia jest zwoływane do dnia  
30 października każdego roku akademickiego przez Opiekuna Koła.  

3. Do pełnienia funkcji w Organach Koła może zostać wybrany każdy członek Koła, 
który zgłosił swoją kandydaturę najpóźniej w dniu posiedzenia Walnego 
Zgromadzenia Opiekunowi Koła. 

4. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz 
Skarbnika Koła zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym. 

5. Kadencja Organów Koła trwa rok akademicki. 
6. Do czasu wyboru członków Zarządu na pierwszym Walnym Zgromadzeniu 

funkcje Zarządu pełnią członkowie założyciele Koła. 
 

§ 8 
 
1. W skład Walnego Zgromadzenia wchodzą wszyscy członkowie Koła.  
2. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w drodze uchwały zwykłą 

większością głosów. 



 

 

3. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje co najmniej 3 członkom Koła, a także 
Zarządowi. 

4. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Przewodniczącego z własnej 
inicjatywy lub na wniosek 3 członków Koła. 

 
§ 9 

 
1. W skład Zarządu Koła wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i co 

najmniej jeden Członek Koła, wybierany przez Walne Zgromadzenie zwykłą 
większością głosów. 

2. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwały, zwykłą większością głosów.  
 

§ 10 
 

1.  Zarząd jest organem wykonawczym Koła. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) podejmowanie decyzji w związku z pozyskiwaniem oraz wydatkowaniem 
funduszy Koła; 

b) kierowanie i sprawowanie nadzoru, nad wszystkimi przejawami działalności 
Koła, jeśli kompetencja ta nie jest zastrzeżona dla innego Organu; 

c) wyznaczanie działań oraz podział zadań związanych z aktywnością Koła; 
d) informowanie na piśmie Rektora o zmianach regulaminu Koła oraz  

o zmianach w składzie organów Koła w terminie 14 dni od dokonania 
zmiany; 

e) przekazywanie Rektorowi treści podjętych uchwał w terminie 14 dni od ich 
podjęcia; 

f) składanie Rektorowi oraz Dziekanowi Wydziału do dnia 31 stycznia każdego 
roku akademickiego sprawozdania z działalności i wykorzystanych środków 
Koła za poprzedni rok kalendarzowy; 

g) podejmowanie decyzji o przyjmowaniu nowych członków Koła oraz 
przyjmowanie rezygnacji z członkostwa w Kole; 

h) formułowanie oraz składanie wniosku do Rektora o przyznanie środków 
materialnych dla Koła. 

2.  Do obowiązków Przewodniczącego Koła należy: 

a) ustalanie terminu i miejsca spotkań Koła oraz informowanie pozostałych 
członków a także Opiekuna Koła o szczegółach spotkania najpóźniej dwa 
tygodnie przed planowanym terminem spotkania; 

b) organizacja zebrań Koła; 
c) reprezentowanie Koła przed Dziekanem Wydziału, Władzami Uczelni oraz 

we wszelkich instytucjach publicznych na różnych wydarzeniach 
związanych bezpośrednio i pośrednio z działalnością Koła; 

d) przygotowanie harmonogramu wydarzeń i działań organizowanych przez 
Koło w porozumieniu ze wszystkimi członkami Koła; 

e) przygotowanie sprawozdania z działalności Koła dla Rektora oraz Dziekana 
Wydziału do dnia 31 stycznia o w porozumieniu z pozostałymi organami 
Koła. 



 

 

3.  Do obowiązków Wiceprzewodniczącego Koła należy: 

a) prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją zebrań, listą członków 
oraz działaniami Koła; 

b) zastępowanie oraz wywiązywanie się ze wszystkich obowiązków 
Przewodniczącego Koła w razie jego nieobecności; 

c) reprezentowanie Koła przed Dziekanem Wydziału, Władzami Uczelni oraz 
we wszelkich instytucjach publicznych na różnych wydarzeniach 
związanych bezpośrednio i pośrednio z działalnością Koła. 

4.  Do obowiązków Skarbnika Koła należy: 

a) sprawowanie kontroli nad wykorzystywaniem funduszy Koła; 
b) prowadzenie dokumentacji związanej z nabytymi środkami oraz wydatkami 

Koła; 
c) składanie sprawozdania finansowego oraz kopii zrealizowanych faktur  

i umów Przewodniczącemu Koła w terminie ustalonym przez 
Przewodniczącego. 

5. Do reprezentowania Koła w kwestiach organizacyjnych, finansowych  
i marketingowych upoważnieni są Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz 
Opiekun Koła. 

6. Podejmowanie decyzji finansowych wymaga obecności co najmniej dwóch 
uprawnionych członków zarządu. Sporządzają oni pisemny protokół  
z przeprowadzonych ustaleń. 

 
 

Rozdział V 
 OPIEKUN KOŁA 

 
 

§ 11 
 

1. Opiekunem Koła może zostać nauczyciel akademicki zatrudniony w Akademii 
Muzycznej w Gdańsku.  

2. Opiekun Koła posiada status członka Koła. 

3. Opiekun reprezentuje Koło wobec Władz Uczelni, działa jako doradca i osoba 
wspomagająca pracę Koła. 

4. Za współpracę z Opiekunem Koła odpowiada Zarząd Koła.  
5. W razie konieczności Opiekun Koła uprawomocnia decyzje Koła poprzez 

sygnowanie dokumentów własnym podpisem.  
6. Opiekun może wnioskować o pozbawienie członkostwa osoby 

nieprzestrzegającej Regulaminu.  
 
 

 
 
 



 

 

Rozdział VI 
POZYSKIWANIE I WYDATKOWANIE FUNDUSZY 

 
 

§ 12 
 

1. Koło posiada możliwość pozyskiwania funduszy z budżetu Uczelni. 
2. Koło może ubiegać się o dofinansowanie działalności z innych źródeł  

za pośrednictwem Uczelni. 
3. Środki finansowe przeznaczone są na działalność statutową Koła. 

 
§ 13 

 
1. Prawo do dysponowania środkami finansowymi posiada Zarząd Koła. Wszelkie 

kwestie dotyczące wydatkowania poddawane są głosowaniu w trybie jawnym 
przez członków Zarządu. 

2. Za dokumentację związaną z funduszem Koła odpowiedzialny jest Skarbnik 
Koła. Zobowiązany jest przed końcem każdego semestru akademickiego złożyć 
sprawozdanie finansowe wraz z kopiami zrealizowanych faktur i umów 
Przewodniczącemu Koła.  

 
 

 
Rozdział VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
 

§ 14 
 

Koło może zostać rozwiązane: 
a) na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej bezwzględną 

większością głosów; 
b) decyzją Rektora. 

 
§ 15 

 
1. Regulamin Koła uchwala Walne Zgromadzenie w porozumieniu z Opiekunem 

Koła. 
2. Uchwalenie Regulaminu odbywa się w trybie jawnym.  
3. Regulamin może zostać zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia.  
4. Uchwała o zmianie Regulaminu Koła musi być przyjęta większością 2/3 głosów 

w obecności co najmniej połowy składu Walnego Zgromadzenia. 
5. Decyzje w sprawach budzących wątpliwość lub nieujętych w Regulaminie 

podejmuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.  
 

§ 16 

Regulamin wchodzi w życie wraz z rejestracją Koła przez Władze Akademii 
Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 


