STATUT KOŁA ARTYSTYCZNO - NAUKOWEGO
AKORDEONISTÓW
AKADEMII MUZYCZNEJ IM. IGNACEGO JANA
PADEREWSKIEGO
W POZNANIU

I POSTANOWIENIA OGOLNE
§1
1. Koło Artystyczno - Naukowe Akordeonistów, zwane dalej Kołem, jest
organizacją studencką wchodzącą w skład studenckiego ruchu artystycznego i
naukowego, działającą przy Wydziale Instrumentalistyki, Jazzu i Muzyki
Estradowej Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, zgodnie ze
Statutem Akademii.
2. Siedzibą Koła jest Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, ul.
Św. Marcin 87, zwana dalej Akademią Muzyczną.
§2
Przynależność do Koła udokumentowana jest na podstawie Karty Członkowskiej (zał. nr
2 do Statutu). Na podstawie tego dokumentu dokonywany jest również wpis do
suplementu Dyplomu ukończenia Akademii Muzycznej.

II CELE KOŁA
§3

1. Celem Koła jest:
a) prowadzenie działalności artystycznej i naukowej- podjęcie działań w zakresie
szerokich badań dotyczących akordeonistyki, próby opisu i porządkowania
jej stanu posiadania, poszukiwań nieznanych wątków historii instrumentu,
wyznaczania perspektyw rozwoju, określenia jego miejsca we współczesnej
kulturze,
b) popularyzowanie muzyki akordeonowej,
c) promocja osiągnięć artystycznych i naukowych studentów i doktorantów
Akademii Muzycznej,
d) zdobywanie funduszy na działalność statutową,
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e) integracja Koła Akademii Muzycznej z kołami naukowymi innych ośrodków

naukowych w Polsce, a także nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z
akordeonistami z zagranicy.

III FORMY DZIAŁALNOSCI KOŁA
§4

Koło realizuje swoje cele poprzez:
1. organizację wydarzeń artystyczno-naukowych takich jak: koncerty, konferencje,
festiwale, warsztaty, zjazdy i obozy,
2. poszerzanie zbiorów bibliotecznych Akademii Muzycznej o literaturę
akordeonową, nagrania oraz publikacje naukowe,
3. projekty badawcze,
4.

5.
6.
7.
8.

wspó łpracę z innymi oś rodkami naukowymi lub artystycznymi w Polsce i za
granicą, jak ró wnież z osobami prywatnymi i/lub instytucjami nie związanymi
bezpoś rednio z uczelnią,
wspó łpracę międzywydziałową,
publikowanie materiałó w naukowych, jak ró wnież materiałó w związanych z
działalnoś cią Koła,
informowanie społecznoś ci studenckiej o działalnoś ci Koła,
organizowanie i udział w wyjazdach o charakterze warsztatowym, naukowym lub
integracyjnym,

9. inne przedsięwzięcia zgodne z niniejszym Statutem.

IV FUNDUSZE
§5
1. Każ dy członek Koła ma obowiązek uiszczać roczną składkę, któ rej wysokoś ć jest
ustalana przez Zarząd Koła. Składka nie podlega zwrotowi.
2. Koło posiada moż liwoś ć uzyskiwania funduszy z budż etu Akademii Muzycznej oraz
spoza uczelni za poś rednictwem Akademii Muzycznej.
§6
1. Fundusze Koła przeznaczane są na działalnoś ć statutową.
2. Za prawidłowe dysponowanie funduszami Koła odpowiedzialny jest Zarząd Koła.
3. Za dokumentację związaną z dysponowaniem pieniędzmi odpowiedzialny jest
Skarbnik.
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V CZŁONKOSTWO
§7
Koło zrzesza studentó w oraz doktorantó w specjalnoś ci: Akordeon, w ramach Instytutu
Instrumentalistyki, wchodzącego w skład Wydziału Instrumentalistyki, Jazzu i Muzyki
Estradowej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.
§8
Członkiem zwyczajnym moż e zostać student lub doktorant Akademii Muzycznej, któ ry
przedstawi pisemną deklarację Zarządowi (Zał. nr 1 do Statutu). Członkostwo nabywa się w
momencie otrzymania od Zarządu Koła Karty Członkowskiej (Zał. nr 2 do Statutu).
§9
1. Członkiem honorowym moż e zostać student, doktorant lub pracownik Akademii,
będący osobą zasłuż oną dla Koła lub Akademii.
2. Decyzję o przyznaniu honorowego członkostwa podejmuje ogó lne zebranie Koła na
wniosek Zarządu Koła.
3. Członkowie honorowi nie posiadają czynnego prawa wyborczego, ale przysługuje
im moż liwoś ć wychodzenia z własnymi propozycjami działań artystycznych i
naukowych.
4. Członek honorowy jest zwolniony z uiszczenia składki.
5. Absolwenci Akademii i inne osoby niezwiązane z Akademią mogą wspó łpracować z
Kołem. Nie są oni natomiast członkami i nie korzystają z ż adnej formy wsparcia
Einansowego ze strony uczelni.
§10
1. Członek zwyczajny moż e zostać skreś lony z listy członkó w Koła przez
Przewodniczącego na wniosek Zarządu z powodu nie przestrzegania postanowień
statutu.
2. Członek moż e zostać skreś lony z listy członkó w Koła na skutek złoż enia własnej
rezygnacji Zarządowi Koła.
§11
Obowiązkiem członka Koła jest:
1. czynny udział w organizacji imprez artystycznych i naukowych ( koncertó w ,
konferencji, sesji naukowych itp.) oraz w nich samych,
2. uczestnictwo w zebraniach Koła,
3. regularne opłacanie składek członkowskich,
4. działanie zgodne ze statutem Koła,
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5. odpowiedzialnoś ć za realizację celó w statutowych.
§12
Przywilejem członkó w Koła jest :
1. moż liwoś ć udziału we wszystkich imprezach organizowanych przez Koło,
2. moż liwoś ć inicjowania projektó w, działań artystycznych i naukowych,
3. bierne lub/i czynne prawo wyborcze,
4. moż liwoś ć zwołania dodatkowych zebrań Koła (na wniosek większoś ci członkó w).
§13

Każdy członek ma prawo do:
1. otrzymywania informacji o planach pracy Koła,
2. korzystania ze wszystkich urządzeń i zbiorów znajdujących się w posiadaniu

Koła,
3. ubiegania się o opinię o swojej działalności w Kole,
4. uzyskania zaświadczenia o przynależności do Koła wystawionego przez Zarząd
Koła.

VI ZARZĄD KOŁA
§14
1. Członkowie zwyczajni wybierają Zarząd składający się z Przewodniczącego,
Sekretarza i Skarbnika w wyborach tajnych zwykłą większoś cią, podczas
pierwszego zebrania Koła w każ dym kolejnym roku akademickim.
2. Za zwołanie zebrania i przeprowadzenie wyboró w odpowiedzialny jest poprzedni
Zarząd, któ ry ma obowiązek powiadomić wszystkich członkó w Koła o terminie
zebrania nie pó ź niej niż na tydzień przed wyznaczonym terminem. Kworum
stanowią wszyscy członkowie, któ rzy przybyli na wybory.
3. Kadencja Zarządu trwa jeden rok akademicki. Jeż eli z przyczyn organizacyjnych
niemoż liwe jest przeprowadzenie wyboró w przed rozpoczęciem kolejnego roku
akademickiego, Kadencja Zarządu zostaje wydłuż ona do czasu wyboru nowego
Zarządu.
§ 15
Do kompetencji Zarządu należ y:
1. podejmowanie decyzji dotyczących gospodarowania funduszami Koła,
2. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem funduszy,
3. ustanawianie wysokoś ci składki członkowskiej,
4. przedstawianie sprawozdania z działalnoś ci oraz wydatkowania funduszy na
wniosek członkó w Koła,

4

5. podejmowanie decyzji o przyjęciu nowych członkó w jak ró wnież o nadaniu
honorowego członkostwa,
6. zgłaszanie Rektorowi kandydatury na Opiekuna Koła,
7. kierowanie i pełnienie nadzoru nad wszystkimi przejawami działalnoś ci Koła,
8. przedstawianie władzom uczelni semestralnych sprawozdań i rozliczeń z
otrzymanych ś rodkó w.
Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większoś cią głosó w w głosowaniu jawnym.
§16
1. Członek Zarządu moż e zostać odwołany ze sprawowanego stanowiska na wniosek
Opiekuna Koła z powodu nie przestrzegania statutu Koła.
2. Odwołanie musi być zaakceptowane przez pozostałych członkó w Koła w
głosowaniu tajnym zwykłą większoś cią.
3. Członek Zarządu moż e sam zrezygnować z pełnionego stanowiska przedstawiając
pisemną rezygnację pozostałym członkom Zarządu.
§17
Nie istnieje moż liwoś ć piastowania jednocześ nie więcej niż jednej funkcji w Zarządzie.
§18
Do obowiązkó w Przewodniczącego Koła należ y:
1. ustalanie terminu kolejnych zebrań Koła i przygotowywanie porządku obrad,
2. reprezentowanie Koła,
3. przygotowanie rocznego harmonogramu planowanych imprez (w porozumieniu z
pozostałymi członkami Koła),
4. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań .
§19
Do obowiązkó w Sekretarza należ y:
1. prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z działalnoś cią Koła,
2. prowadzeniu archiwum Koła,
3. zastępowanie Przewodniczącego podczas jego nieobecnoś ci.
§20
Do obowiązkó w Skarbnika należ y:
1. zbieranie składek członkowskich,
2. dokonywanie wszelkich operacji Einansowych na wniosek Zarządu Koła,
3. prowadzenie dokumentacji związanej z dysponowaniem funduszami Koła.
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VII OPIEKUN KOŁA
§21
1. Nad Kołem opiekę sprawuje Opiekun Koła powoływany przez Rektora na wniosek
Zarządu Koła.
2. Opiekun Koła sprawuje nadzó r nad pracami Koła oraz posiada głos doradczy w
głosowaniach.
3. Kadencja Opiekuna Koła trwa jeden rok akademicki.

VIII ROZWIĄZANIE KOŁA
§22
Istnieje moż liwoś ć rozwiązania Koła:
1. na skutek nie przejawiania działalnoś ci statutowej przez okres co najmniej jednego
roku akademickiego. Decyzję o rozwiązaniu Koła podejmuje Zarząd,
2. na skutek decyzji Rektora Akademii Muzycznej w Poznaniu w przypadku
działalnoś ci niezgodnej ze Statutem Akademii, Statutem Koła, z przepisami prawa
powszechnego lub regulaminem studió w.
W przypadku rozwiązania Koła o majątku koła decyduje Rektor Akademii Muzycznej w
Poznaniu.

IX UCHWALENIE I ZMIANY W STATUCIE KOŁA

§23
1. Statut Koła uchwalają wszyscy członkowie Koła większoś cią 2/3 głosó w.
2. Wszelkie zmiany w Statucie dokonywane są w trybie przewidzianym do jego
uchwalenia.
3. Wszelkie wątpliwoś ci dotyczące postanowień zawartych w Statucie rozwiązuje
Zarząd Koła.

X POSTANOWIENIA KONCOWE

§24
1. Statut ten wchodzi w ż ycie z dniem 11.01.2020
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2. Załączniki:
Nr 1 – Deklaracja Członkowska
Nr 2 – Karta Członkowska
Nr 3 – Logo Koła Artystyczno – Naukowego Akordeonistó w

Poznań , 11.11.2019r.
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