
STATUT 
KOŁA HARFOWEGO „PO STRUNACH MUZYKI” 

przy Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 
  
 

I  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Koło nosi nazwę: Koło Harfowe „Po strunach muzyki” i działa przy Wydziale Instrumentalnym 

Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.  
2. Siedzibą Koła jest Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.   
3. Koło działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ze Statutem 

Akademii.   
4. Koło może współpracować z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o takich samych 

celach.  
5. Koło opiera działalność na dobrowolnej pracy ogółu członków.  
 

  
II CELE I FORMY DZIAŁALNOŚCI KOŁA 

1. Do podstawowych celów Koła należą:  
a. wspieranie rozwoju studentów Akademii w zakresie sztuki gry harfowej, 
b. popularyzowanie muzyki harfowej w środowisku akademickim i poza jego obszarem, 
c. poszerzanie wiedzy w zakresie literatury harfowej, a szczególnie obszarów muzyki 

wykraczającej poza wymogi programowe studiów, 
d. poznawanie świata harfowego a także prezentacja studentów i pedagogów 

Akademii, 
e. nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami studenckimi, ośrodkami kultury, 

placówkami edukacyjnymi, 
f. rozwijanie osobowości artystycznej członków Koła. 

 
2. Do podstawowych form działalności Koła należą: 

a. organizacja wykładów, kursów mistrzowskich, konferencji naukowych, koncertów, 
koncertów tematycznych, warsztatów oraz konkursów, 

b. udział w wydarzeniach wymienionych w ppkt. a, 
c. współpraca międzywydziałowa, 
d. współpraca z innymi ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą, osobami 

prywatnymi oraz instytucjami niezwiązanymi bezpośrednio z Uczelnią, 
e. publikowanie materiałów związanych z działalnością Koła, m.in. poprzez 

prowadzenie strony Klasa Harfy Akademii Muzycznej w Gdańsku na portalu 
społecznościowym Facebook, 

f. informowanie społeczności studenckiej oraz publiczności trójmiejskiej o 
wydarzeniach organizowanych przez Koło. 

 
  

III PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW 
1. Przynależność do Koła jest dobrowolna.  
2. Członkiem Koła może zostać każdy student Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w 

Gdańsku.  
3. Dopuszcza się możliwość przyznania członkostwa honorowego. Mogą nim zostać osoby 

nienależące do społeczności studenckiej bądź doktoranckiej Akademii Muzycznej w Gdańsku, 
pod warunkiem znaczącego zaangażowania w rozwój Koła. Członkostwo honorowe może 
zostać przyznane na wniosek Zarządu w drodze uchwały Walnego Zebrania członków Koła. 
Członków honorowych nie obowiązują zapisy zawarte w rozdz. III pkt. 9 niniejszego statutu.  



4. Pozbawienie tytułu członka honorowego może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania 
na wniosek Zarządu Koła. Zarząd musi umotywować taką decyzję poprzez udokumentowanie 
działań rażąco sprzecznych z celami Koła wymienionymi w statucie, bądź stwierdzeniem 
działań godzących w dobre imię Koła. 

5. Na działania wymienione w pkt. 3, 4 dodatkową zgodę musi wyrazić Opiekun Koła. 
6. Wszystkich członków Koła przyjmuje Zarząd Koła na podstawie złożonej prośby o dołączenie 

do Koła. 
7. Każdy członek Koła ma prawo do: 

a. czynnego udziału we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Koło, 
b. inicjowania nowych projektów naukowych i artystycznych oraz pozyskiwanie środków na 

ich realizację z funduszu Koła, 
c. biernego i czynnego udziału w głosowaniach i wyborach,  
d. uzyskania zaświadczenia od Uczelni o członkostwie w Kole i rodzaju pełnionej w nim 

funkcji oraz wykazu zrealizowanych projektów do celów własnych lub w celu przedłożenia 
danym władzom czy instytucjom. 

       8. Każdy członek Koła zobowiązany jest do: 
a. realizacji wyznaczonych przez Zarząd Koła lub Opiekuna Koła zadań związanych z 

organizacją wydarzeń naukowych i artystycznych Koła, 
b. czynny udział w wydarzeniach organizowanych przez Koło lub inne osoby / instytucje 

współpracujące z Kołem, 
c. uczestnictwo w zebraniach Koła, 
d. dbania o dobre imię Koła, 
e. działanie zgodne z Regulaminem i Statutem Koła. 

     9. Prawo członkowskie wygasa na mocy decyzji Zarządu w wyniku:  
              a. dobrowolnej rezygnacji,  
              b. niewywiązywania się z przydzielonych studentowi zadań.  
 
  

IV ZARZĄD KOŁA 
1. Kadencja Zarządu Koła trwa jeden rok akademicki.  
2. Członkiem Zarządu może zostać osoba niebędąca w Zarządzie innego Koła. 
3. Zarząd składający się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i skarbnika wybierany jest 

na pierwszym zebraniu Koła w terminie nie późniejszym niż 31 października danego roku 
akademickiego.  

4. W przypadku niewyłonienia Zarządu przed 31 października, Zarząd rozpoczyna swoją 
kadencję z dniem wyłonienia.  

5. Za organizację pierwszego zebrania odpowiedzialny jest poprzedni Zarząd.  
6. W szczególnych sytuacjach, np. kiedy wszyscy członkowie poprzedniego Zarządu ukończyli 

studia, za organizację pierwszego zebrania odpowiedzialny jest Opiekun Koła.  
7. Opiekun Koła ma obowiązek być obecny na pierwszym zebraniu.   
8. Do kompetencji Zarządu należy:  

a. kierowanie działalnością Koła, 
b. reprezentowanie Koła wobec władz Akademii oraz innych instytucji, 
c. podejmowanie decyzji i sprawowanie nadzoru nad pozyskiwaniem i wydatkowaniem 

funduszy Koła,  
d. przedstawianie sprawozdania z działalności i wykorzystanych środków finansowych 

Dziekanowi i Rektorowi w terminie określonym w Regulaminie, 
e. podejmowanie decyzji o przyjęciu nowych członków lub skreśleniu z listy członków 

Koła, 
f. wyznaczanie i podział zadań związanych z organizacją wydarzeń planowanych przez 

Koło.  



9. Decyzje Zarządu Koła podejmowane są zgodnie z Regulaminem (§9 pkt 8 a-k). 
10. Zarząd może być zawieszony decyzją Członków Koła, podjętą w wyniku głosowania w 

obecności co najmniej 3/4 członków Koła większością 2/3 głosów. 
 
 

V OPIEKUN KOŁA 
1. Koło posiada opiekuna naukowego. 
2. Opiekuna naukowego Koła powołuje Dziekan Wydziału Instrumentalnego z grona nauczycieli 

akademickich Katedry Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary i Harfy. 
3. Opiekun jest doradcą naukowym i artystycznym Koła. 

  
 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Statut Koła obowiązuje z chwilą uchwalenia przez Zarząd w porozumieniu z Opiekunem Koła 

oraz zatwierdzenia przez Rektora Akademii.   
2. Zmian Statutu dokonuje się zwykłą większością głosów członków Koła zebranych na Walnym 

Zebraniu.  
3. Rozwiązanie Koła może nastąpić na jednogłośny wniosek członków Koła, na wniosek 

Opiekuna lub decyzją Dziekana Wydziału Instrumentalnego albo Rektora Akademii 
Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.   

4. Wszelkie kwestie nieuregulowane powyższym statutem rozstrzyga Zarząd w porozumieniu z 
Opiekunem Koła.  

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


