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Akademia Muzyczna  

im. Stanis ława Moniuszki w Gdańsku  

 

Wydział Dyr ygentury Chóralnej,  Muzyk i Koście lnej,   

Edukacji Artystycznej,  Rytmiki i Jazzu  

 

Koło Naukowo-Artystyczne Muzyki Kościelnej  

 

Statut Koła  

 

Rozdział I 

Postanowienia Ogólne 

 

§ 1. Nazwa Koła 

1. Pełna nazwa koła brzmi: Koło Naukowo-Artystyczne Muzyki Kościelnej. 

2. Przyjętym skrótem nazwy jest: KNAMK. 

 

§ 2. Siedziba i teren działania 

1. Siedzibą Koła jest Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 

2. Koło działa przy Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji 

Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej w Gdańsku, na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.  

 

§ 3. Znak graficzny i pieczęć 

1. Koło może używać znaku graficznego i pieczęci. 

2. W przypadku ustanowienia znaku graficznego będzie on przedstawiony w formie 

załącznika do Statutu. 

 

§ 4. Charakterystyka Koła 
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1. KNAMK jest uczelnianą organizacją studencką, działającą przy Akademii Muzycznej 

im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku i zrzeszającą studentów tejże Akademii 

zainteresowanych realizacją celów zawartych w niniejszym statucie. 

2. KNAMK może nawiązywać współpracę z innymi organizacjami krajowymi i 

zagranicznymi na rzecz realizacji swoich celów statutowych. 

3. KNAMK opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. 

 

§ 5. Warunki przynależności do KNAMK 

1. Przynależność do KNAMK jest dobrowolna. 

2. Członkami KNAMK mogą zostać wszyscy studenci Akademii Muzycznej w Gdańsku.  

3. Członków Koła przyjmuje Zarząd Koła na podstawie deklaracji, której wzór stanowi 

załącznik do niniejszego statutu. 

4. Prawo członkowskie wygasa na mocy decyzji Rady Koła w przypadku: dobrowolnej 

rezygnacji lub stwierdzenia przez Zarząd Koła niewypełnienia obowiązków 

statutowych. 

 

§ 6. Ramy czasowe działalności KNAMK 

1. KNAMK rozpoczyna swoją aktywność od momentu wpisania przez Rektora Akademii 

Muzycznej w Gdańsku na czas nieokreślony do rejestru organizacji studenckich. 

2. Koło zawiązane jest na czas nieokreślony. 

 

 

Rozdział II 

Cele Koła 

 

§ 7. Cele 

     1. Cele Koła Naukowo-Artystycznego Muzyki Kościelnej to: 

a) działalność popularyzatorska muzyki sakralnej,  

b) integracja środowiska studenckiego wokół zagadnień kultury Sacrum, 

c) wymiana doświadczeń z zakresu własnych prac naukowo–badawczych oraz 

artystycznych wśród studentów Akademii Muzycznej w Gdańsku i wzajemna 

inspiracja do indywidualnego rozwoju, 
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d) ułatwienie studentom kontaktu z autorytetami dyscypliny, także spoza uczelni 

macierzystej, 

e) rozwijanie życia naukowego wśród studentów, 

f) podniesienie statusu muzyki kościelnej i muzyka kościelnego wśród 

społeczeństwa, 

g) współpraca naukowa oraz artystyczna z innymi ośrodkami muzycznymi, 

akademickimi i kościelnymi, 

h) promowanie działań Katedry Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Gdańsku 

na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej, 

i) integracja środowiska studenckiego, 

j) rozwój członków KNAMK. 

 

§ 8. Sposób realizacji celów 

     1. Cele Koła Naukowo-Artystycznego Muzyki Kościelnej realizowane są poprzez: 

a) organizowanie i udział w spotkaniach naukowych, prelekcjach, sympozjach, 

warsztatach i konferencjach na terenie Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz w 

innych ośrodkach muzycznych w kraju i za granicą, 

b) promowanie badań naukowych, przygotowywanie referatów, wypowiedzi ustnych 

oraz pisemnych, przeprowadzanie paneli dyskusyjnych, 

c) organizowanie wyjazdów na wydarzenia o charakterze naukowym oraz 

artystycznym w kraju i za granicą, 

d) prowadzenie serwisu informacyjnego o działalności KNAMK w postaci witryny 

internetowej, 

e) spotkania i współpraca z organizacjami o podobnych celach, 

f) organizowanie konkursów, związanych z tematyką dziedziny muzyki sakralnej, 

g) prezentowanie osiągnięć własnych Koła, 

h) popularyzowanie muzyki kościelnej wśród społeczeństwa poprzez organizowanie 

koncertów, audycji muzycznych, warsztatów,  

i) współorganizowanie Mszy Świętych w zwyczajnej i nadzwyczajnej formie rytu 

rzymskiego, a także innych wydarzeń religijnych oraz przygotowywanie ich pod 

względem muzycznym, 

j) gromadzenie środków dydaktycznych i literatury fachowej w postaci różnego 

rodzaju publikacji, nagrań oraz partytur,  
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k) organizowanie publikacji pomocnych w realizacji celów Koła, w tym: broszur, 

książek, pomocy naukowych, artystycznych, wydań nutowych, śpiewników itp., 

l) wszelkie działania, które będę wpływały na rozwój artystyczny i naukowy jego 

członków. 

 

§ 9. Sposób finansowania Koła 

1. W celu realizacji zadań, Koło Naukowo-Artystyczne Muzyki Kościelnej może 

uzyskiwać środki z: 

a) dotacji budżetowej na działalność dydaktyczno–wychowawczą Akademii 

Muzycznej w Gdańsku, 

b) wpłat otrzymywanych od sponsorów, 

c) darowizn, dotacji oraz grantów. 

 

§ 10. Odpowiedzialność za realizację celów 

1. Za realizację celów statutowych, odpowiedzialny jest każdy członek KNAMK. 

2. W szczególnych przypadkach, realizacja celów może zostać powierzona osobom                      

i instytucjom trzecim. 

 

Rozdział III 

Prawa i obowiązki członków 

 

§ 11. Prawa 

     1. Każdy członek KNAMK ma prawo do: 

a) swobodnego wyrażania swoich opinii, sądów i poglądów na omawiany temat,                    

w formie dyskusji lub prezentacji referatu, 

b) czynnego udziału i korzystania z przedsięwzięć Koła, 

c) otrzymywania informacji o planach KNAMK, 

d) korzystania ze wszystkich urządzeń i zbiorów, znajdujących się w posiadaniu Koła 

e) ubiegania się o opinię o swojej działalności w Kole,  

f) uzyskania zaświadczenia o przynależności do KNAMK, wystawionego przez 

Zarząd Koła, 

g) promowania swoich osiągnięć na łamach serwisu informacyjnego Koła. 
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§ 12. Obowiązki 

     1. Każdy członek KNAMK ma obowiązek: 

a) przestrzegania postanowień statutu, uchwał Rady Koła i rozporządzeń Zarządu 

Koła, 

b) aktywnego uczestnictwa w pracach KNAMK i sumiennego wypełniania swoich 

obowiązków, 

c) dbania o dobre imię Koła. 

 

Rozdział IV 

Władze Koła 

 

§ 13. Władze Koła stanowią Rada Koła i Zarząd Koła. 

1. Rada Koła: 

a) jest najwyższą Władzą Koła i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące jego 

działalności, 

b) podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, 

c) w przypadku braku rozstrzygnięcia podczas głosowania, głos Prezesa liczony jest 

podwójnie, 

d) w skład Rady wchodzą wszyscy członkowie Koła Naukowo-Artystycznego 

Muzyki Kościelnej. 

      2.   Zarząd Koła stanowią: 

a)  Prezes Koła, 

b)  Zastępca Prezesa, 

c)  Skarbnik, 

d)  Sekretarz. 

3. Zarząd wybierany jest spośród członków Koła w głosowaniu tajnym, bezwzględną 

większością głosów. 

4. Do zadań Zarządu Koła należy: 

a) kierowanie i organizacja prac Koła, w tym zwoływanie Rady Koła, 

b) reprezentowania Koła wobec Władz Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz innych 

instytucji, 

c) opracowywanie rocznych planów działalności na podstawie planów rzeczowo-

finansowych, 
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d) utrzymywanie kontaktów z innymi kołami naukowymi. 

6. Zarząd Koła może być zawieszony jedynie uchwałą pełnego składu Rady Koła, 

większością 2/3 głosów. 

7. Kadencja Zarządu Koła trwa rok akademicki, za wyjątkiem daty rozpoczęcia 

działalności KNAMK. W tej sytuacji Zarząd wybierany jest po wpisaniu Koła do 

rejestru organizacji studenckich przez Rektora Akademii Muzycznej. Kadencja 

pierwszego Zarządu trwa do końca roku akademickiego. 

8. Wybieranie Zarządu na kolejny rok akademicki powinno odbywać się każdorazowo  

do 31 maja, tj. przed zakończeniem trwającej kadencji Zarządu. 

9. W przypadku niewyłonienia Zarządu do 31 maja, poprzedni Zarząd pełni jego 

obowiązki do czasu powołania nowego Zarządu.  

 

Rozdział V 

Opiekun Koła 

 

§ 14. Opiekunem Koła Naukowo-Artystycznego Muzyki Kościelnej  

1. może zostać pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny Katedry Muzyki 

Kościelnej Akademii Muzycznej w Gdańsku. 

2. KNAMK posiada tylko jednego Opiekuna. 

3. decyzję o zaproszeniu do współpracy z Opiekunem podejmuje się na wniosek Prezesa 

Rady Koła.  

4. za współpracę z Opiekunem Koła odpowiada Zarząd Koła. 

 

§ 15. Rola Opiekuna KNAMK: 

1. doradzanie w zakresie naukowo–artystycznym, 

2. rzetelna krytyka działań koła, 

3. wspieranie koła w realizacji jego zadań. 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Rozdział VI 

Wyróżnienia i kary 

 

§ 16. Wyróżnienia 

1. Rada Koła na wniosek Opiekuna lub Prezesa Koła, może wyrazić pisemne 

podziękowanie osobie kończącej studia lub innemu członkowi Koła, z zaznaczeniem 

pracy wniesionej na rzecz KNAMK lub współpracy z Kołem. 

2. Wzór pisemnego podziękowania ustala Rada Koła i przedstawia jako załącznik do 

Statutu.  

3. Rada Koła może ustanowić inne wyróżnienia oraz sposób ich przyznawania. 

Wyróżnienia ustanowione przez Radę, przedstawia się w formie załącznika do Statutu. 

4. Listę osób wyróżnionych wraz z ich zasługami przedstawia się w formie załącznika do 

Statutu, a także za ich zgodą w serwisie informacyjnym KNAMK. 

 

§ 17. Kary 

1. Podstawę do usunięcia z Koła stanowi: 

a) nieprzestrzeganie Kodeksu Etyki Akademii Muzycznej w Gdańsku, 

b) działanie na szkodę Koła lub Akademii Muzycznej w Gdańsku, 

c) nieprzestrzeganie postanowień Statutu, 

d) nierespektowanie decyzji Władz Koła. 

2. Wniosek do Rady o usunięciu z listy członków składa Prezes. Rada podejmuje decyzję 

większością 2/3 głosów pełnego składu Rady. W przypadku braku wymaganej 

większości głosów, ostateczną decyzję podejmuje Prezes Koła. 

3. Listę osób pozbawionych członkostwa wraz z przyczyną usunięcia, przedstawia się w 

formie załącznika do Statutu. 

4. Osoba pozbawiona członkostwa może odwołać się od decyzji w czasie nie dłuższym 

niż 14 dni od podjęcia decyzji o usunięciu z koła.  

5. Odwołanie pozostanie poddane głosowaniu przez wszystkich członków koła 

większością bezwzględną.  

6. Od decyzji podjętej przez wszystkich członków koła nie można ponownie się 

odwołać.  
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Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

 

§ 18. Początek obowiązywania Statutu 

      1. Statut Koła Naukowo-Artystycznego Muzyki Kościelnej zaczyna obowiązywać po 

podpisaniu go przez Prezesa KNAMK. 

 

§ 19. Zmiany Statutu 

1. Statut może zostać zmieniony decyzją Rady Koła podjętą większością 2/3 głosów 

pełnego składu Rady. 

2. Decyzje Rady Koła, dotyczące jego władz, struktury oraz funkcjonowania, a 

niestanowiące zmian Statutu, podpisane przez Prezesa, dołączane są do Statutu w 

formie załączników. 

 

§ 20. Rozwiązanie Koła 

1. Rozwiązanie Koła może nastąpić na wniosek Prezesa, decyzją Rady Koła podjętą 

jednomyślnie przez wszystkich jego członków, po zapoznaniu się z opiniami 

członków Koła. 

2. W przypadku rozwiązania Koła, cały majątek i dorobek przechodzi na rzecz Katedry 

Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Gdańsku. 

 

§ 21. Sprawy nieuregulowane w Statucie 

1. O wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, decyduje Rada Koła                 

oraz przepisy prawne obowiązujące w Akademii Muzycznej w Gdańsku. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Statutu KNAMK – Wzór deklaracji członkowskiej  

Koło Naukowo-Artystyczne Muzyki Kościelnej 

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu 

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA  

 

 Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Koła Naukowo-Artystycznego 

Muzyki Kościelnej, działającego na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, 

Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Tym samym 

zobowiązuję się do przestrzegania postanowień statutu KNAMK oraz Zarządu Koła. 

 

Imię i Nazwisko…………………………………………………………………………………. 

Wydział…… Kierunek ………………………………………………………………………… 

Specjalność…………………………………………………. Rok studiów……. Stopień……… 

Adres e-mail…………………………………………………………………………………….. 

Numer telefonu…………………………………… Numer albumu……………………………. 

Powyższe dane posłużą wyłącznie do celów organizacyjnych KNAMK. 

 

………………………………    ……………………………… 

        miejscowość, data      czytelny podpis 

___________________________________________________________________________ 

UCHWAŁA ZARZĄDU KOŁA  

 Na podstawie §5 Statutu Koła Naukowo-Artystycznego Muzyki Kościelnej wniosek 

rozpatrzony został pozytywnie / negatywnie.*  

 

 

 

 

………………………………    ……………………………… 

         miejscowość, data        podpisy członków Zarządu 

* (niepotrzebne skreślić) 


