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Regulamin Koła Naukowego Teorii Tańca 

Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie 
 

§ 1 
1.Uczelniane Koło Naukowe, zwane dalej Kołem, działa na podstawie ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu UMFC oraz niniejszego Regulaminu. 
2. Podstawową jednostką organizacyjną Koła jest Zakład Tańca, działający w ramach 
Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i 
Tańca UMFC w Warszawie. 
3.Siedzibą Koła jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, mieszczący się na 
ul. Okólnik 2, 00–368 Warszawa 
 

Cele Koła i sposoby ich realizacji 
§ 2 

Celem Koła  jest: 
a) działalność naukowa związana z teorią tańca, 
b) konsolidacja młodego środowiska naukowego, 
c) działanie uczelniane, międzyuczelniane, międzynarodowe, 
d) działalność publikacyjna 
e) popularyzowanie osiągnięć studentów UMFC oraz innych członków Koła 

§ 3 
Koło realizuje swoje cele poprzez: 
a) spotkania seminaryjne, konwersatoria, panele dyskusyjne, 
b) pozyskiwanie członków spoza siedziby Koła, 
c) realizacje projektów badawczych, 
d) publikacje w formie papierowej i/lub internetowej, 
e) pozyskiwanie środków finansowych na działalność, 
f) współpracę z instytucjami naukowymi z sektora kultury oraz organizacjami 
społecznymi. 
 

Członkostwo 
 

§ 4 
 

1. Członkiem Koła może być każdy student lub absolwent uczelni wyższej, który 
deklaruje aktywność naukową.  
2. Nabycie członkostwa Koła następuje uchwałą Zarządu Koła, akceptującą pisemną 
deklarację członkowską kandydata1. 
3.Utrata członkostwa następuje:  
- uchwałą Zarządu Koła skreślającą z listy członków z powodu naruszania 
obowiązków, o których mowa w § 6, 
- na skutek oświadczenia woli wystąpienia z Koła, podanego pisemnie do 
wiadomości Zarządu, 
- z powodu zgonu członka. 
4.Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Koła członek może się odwołać do Walnego 
Zgromadzenia Członków. 
  
                                                           
1  Wzór deklaracji w załączniku 
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 § 5 
 

Członek Koła ma prawo do: 
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła, 
b) udziału w pracach Koła, korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów 
i stwarzanych przez Koło możliwości, 
c) używania odznak i znaków Koła, a także jego reprezentowania na wszelkich 
imprezach i spotkaniach o charakterze nie kolidującym z celami i filozofią działania 
Koła, 
d) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Koła. 
 

§ 6 
 

Do obowiązków członków należy: 
a) aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Koła, o których mowa w  2 i 
3 Regulaminu Koła, 
b) stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych władz 
Koła, 
c) uczestniczenie w w Walnych Zgromadzeniach i głosowaniach. 
 

Władze Koła: powoływanie, odwoływanie, kompetencje 
 

§ 7 
 

Władzami Koła są: 
a) Walne Zgromadzenie Członków, 
b) Zarząd. 

§ 8 
 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 
a) uchwalanie i zmiany Regulaminu Koła, 
b) wybór Prezesa, a na jego wniosek innych członków Zarządu, 
c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, 
d) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Koła, 
e) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Koła. 
 

§ 9 
 

1.Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez prezesa Zarządu 
Koła co najmniej raz w roku,  a także na żądanie co najmniej połowy członków Koła. 
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością 
głosów. 
3. Za przyjętą formę głosowania dopuszcza się przesłanie kart głosowania drogą 
elektroniczną (wraz z zeskanowanym podpisem) lub listem poleconym. 
4. Termin oddania głosów drogą o której mowa w pkt 3 ustala Zarząd. 
5. O zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków prezes Zarządu powiadamia 
członków Koła pisemnie: drogą elektroniczną lub listem poleconym na co najmniej 60 
dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków, z zastrzeżeniem §11 pkt 4 
Regulaminu. 
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§ 10 
 

1. Zarząd Koła składa się z prezesa, wiceprezesa oraz dwóch członków Zarządu. 
2. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, głos decydujący ma Prezes. 

 
§ 11 

 
1. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.  
2. Członek Zarządu może ustąpić w każdej chwili bez podania przyczyn. 
3. Członek Zarządu może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie Członków. 
4. W przypadkach, o których mowa w pkt 2 i 3 Prezes Zarządu zwołuje w ciągu 14 
dni Walne Zgromadzenie Członków, a w razie ustąpienia Prezesa, Walne 
Zgromadzenie zwołują pozostali członkowie Zarządu.  

 
§ 12 

 
Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów swoich członków we 
wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia. 

§ 13 
 
1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Koło na zewnątrz 
Uczelni. 
2. Prezes Zarządu, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, składa Rektorowi 
UMFC coroczne sprawozdanie z działalności Koła za rok poprzedni. 
3. Prezes Zarządu zobowiązany jest przedkładać Rektorowi wszelkie zmiany w 
Regulaminie Koła, zmiany we władzach Koła i aktualny wykaz członków Koła. 
 

§ 14 
 

Regulamin i jego zmiany wchodzą w życie z dniem podpisania przez Rektora i 
podawane są  do wiadomości wszystkich Członków Koła. 


