
 

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA 
R E K T O R  

Zarządzenie nr 3/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 roku 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji studenckich kół naukowych i innych 

uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów 

 
 

 Na podstawie Art. 204, 205 i 210 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyż-

szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:   

 

 

§ 1 

1. Określa się zasady i tryb rejestracji studenckich kół naukowych i innych uczelnianych organizacji 

studenckich, o których mowa w art. 204 ust. 1 ustawy oraz uczelnianych organizacji doktorantów, 

o których mowa w art. 210 ust. 1 ustawy, działających w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka 

Chopina, zwanych dalej „uczelnianymi organizacjami” lub „naukowymi kołami studenckimi”. 

2. Przez uczelniane organizacje studenckie rozumie się organizacje niebędące stowarzyszeniami, 

zrzeszające wyłącznie studentów, doktorantów lub studentów i doktorantów UMFC, w tym koła 

naukowe, a także koła artystyczne, sportowe i inne.  

 

 

§ 2 

1. Studenckie koła naukowe i inne uczelniane organizacje studenckie podejmują działalność z chwilą 

wpisania do rejestru organizacji studenckich UMFC.  

2. Wszystkie organizacje studenckie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do rejestru. 

3. Rejestracji dokonuje Rektor UMFC. Rejestr uczelnianych organizacji jest jawny.  

4. Sprawy techniczno-organizacyjne związane z prowadzeniem rejestru uczelnianych organizacji 

studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów prowadzi Biuro Rektora i Senatu. 

 

 

§ 3 

1. Wniosek o zarejestrowanie uczelnianej organizacji (koła naukowego) powinien zawierać:  

 

1) nazwę organizacji i jej siedzibę, przy czym przez siedzibę organizacji należy 

rozumieć jednostkę organizacyjną (np. wydział), przy której będzie działała 

dana organizacja studencka (koło naukowe), 

2) listę założycieli (imiona  i nazwiska, nazwę wydziału lub innej jednostki orga-

nizacyjnej prowadzącej studia, roku studiów, numery albumów, własnoręczne 

podpisy) , 

3) numer telefonu kontaktowego  oraz adres e-mail osoby upoważnionej do re-

prezentowania organizacji (koła naukowego) w postępowaniu rejestracyjnym,  

4) zgodę opiekuna - nauczyciela akademickiego - na sprawowanie opieki nad or-

ganizacją. 

 

2. Wzór wniosku o zarejestrowanie  uczelnianej organizacji studenckiej stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia.  
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3. Do wniosku należy dołączyć Regulamin uczelnianej organizacji. Regulamin powinien w szczegól-

ności określać:  

1) nazwę i siedzibę organizacji,  

2) cele oraz sposoby ich realizacji,  

3) zasady nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty 

 członkostwa, 

4) prawa i obowiązki członków, 

5) sposób powoływania władz organizacji, zakres ich kompetencji oraz 

 czas trwania kadencji (nie jest to wymagane przy wniosku o  reje-

 strację studenckich kół naukowych czy artystycznych), 

6) sposób reprezentacji organizacji,  

7) tryb uchwalania regulaminu i jego zmian,  

8) tryb podjęcia decyzji o rozwiązaniu organizacji.  

 

 

§ 4 

1. Warunkiem rejestracji uczelnianej organizacji jest zgodność jej regulaminu z przepisami prawa 

oraz Statutem UMFC.   

2. Decyzję o rejestracji  uczelnianej organizacji (koła naukowego) Rektor ogłasza w stosownym 

komunikacie. 

 

 

§ 5 

1. W rejestrze uczelnianych organizacji są zawarte następujące dane:  

1) nazwa organizacji,  

2) data rejestracji i numer rejestru,  

 

2. Do rejestru uczelnianych organizacji dołącza się dokumentację uzyskaną w trakcie postępowania 

rejestracyjnego.  

 

 

§ 6 

Uczelniane organizacje są zobowiązane do niezwłocznego poinformowania na piśmie Rektora o zmia-

nach regulaminu organizacji, nie później niż w ciągu 14 dni od dokonania zmiany.  

Do informacji należy załączyć dokumentację potwierdzającą dokonanie zmian, w tym protokół   

z posiedzenia władz organizacji.  

 

 

§ 7 

1. Każda uczelniana organizacja w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku składa Rektorowi za 

rok ubiegły sprawozdanie ze swojej działalności.  

 

2. W przypadku przyznania przez Rektora środków finansowych na działalność, uczelniana organi-

zacja zobowiązana jest do złożenia Rektorowi sprawozdania i rozliczenia z przyznanych środków 

w terminie ustalonym przez Rektora. Akceptacja sprawozdania oraz rozliczenia z przyznanych 

funduszy jest warunkiem możliwości ubiegania się o środki finansowe na działalność organizacji 

w roku następnym. 

 

3. Wzór sprawozdania rocznego z działalności uczelnianej organizacji studenckiej stanowi załącznik 

nr 2 do niniejszego zarządzenia.  
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§ 8 

1. Rektor może z własnej inicjatywy lub na wniosek opiekuna zawiesić działalność studenckiego 

koła naukowego, które w terminie wskazanym w § 7 ust. 1 nie złożyło rocznego sprawozdania ze 

swojej działalności.  

 

2. Rektor zawiesza działalność koła, które w terminach określonych na podstawie § 7 ust. 2 nie zło-

żyło rozliczenia z przyznanych środków materialnych.  

 

3. W przypadku zawieszenia uczelnianej organizacji studenckiej, zgodę na wznowienie jej działalno-

ści wyraża Rektor na wniosek jej opiekuna. Jednocześnie ze złożeniem wniosku o wznowienie 

działalności, uczelniana organizacja składa brakujące sprawozdanie i rozliczenie. 

 

 

§ 9 

1. Rozwiązanie uczelnianej organizacji następuje na podstawie decyzji członków organizacji, podję-

tej zgodnie z postanowieniami regulaminu organizacji.  

 

2. Rozwiązanie uczelnianej organizacji może również nastąpić na podstawie uchwały Senatu Uni-

wersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina podjętej na wniosek Rektora, jeżeli  działalność orga-

nizacji rażąco lub uporczywie narusza przepisy ustawowe, Statutu UMFC lub regulamin organiza-

cji.  

 

3. Rozwiązanie uczelnianej organizacji skutkuje wykreśleniem jej z rejestru.  

 

 

§ 10 

1. Doktoranci mogą ubiegać się o członkostwo w uczelnianej organizacji studenckiej składając pi-

semną deklarację członkowską, podlegającą rozpatrzeniu przez zarząd tej organizacji,  

i odwrotnie, studenci mogą na tych samych zasadach ubiegać się o członkostwo w uczelnianej or-

ganizacji doktorantów.  

 

2. Wzory wniosku, sprawozdania i regulaminu dotyczące uczelnianych organizacji studenckich sto-

suje się odpowiednio do uczelnianych organizacji doktorantów.  

 

 

§ 11 

Uczelniane organizacje studenckie wpisane do rejestru przed wejściem w życie niniejszego zarządze-

nia (ich wykaz stanowi załącznik nr 3) zostaną wpisane z urzędu do rejestru w rozumieniu niniejszego 

zarządzenia, pod warunkiem dokonania aktualizacji danych zgodnie z §3 w terminie dwóch miesięcy 

od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia. 

 

 

§12 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 

 

 

 

 

      R e k t o r 

 

     prof. Stanisław Moryto 



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr  3/2011  Rektora z dnia  7 kwietnia 2011 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji  studenckich kół naukowych i innych 

uczelnianych organizacji studenckich  i uczelnianych organizacji doktorantów 

 

 

  

Wniosek o zarejestrowanie uczelnianej organizacji studenckiej 

 

Nazwa 

organizacji.....................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

Siedziba organizacji (jednostka organizacyjna), telefon, e-mail osoby upoważnionej 

do reprezentowania organizacji 

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Założyciele (co najmniej pięć osób) 

Lp. Imię Nazwisko 
Jednostka 

organizacyjna 

Rok 

studiów 

Nr 

indeksu 
Podpis 

1*       
2.       
3.       
4.       
5.       
       
       
* osoba upoważniona do reprezentowania organizacji 

 

Opiekun naukowy* 
imię i nazwisko, stopień naukowy 

 

 
 

 

 

 
 

……………………………………………………………………… 

Podpis opiekuna  

*może nim być tylko nauczyciel akademicki 

Wyrażam pozytywną/negatywną* opinię w sprawie wniosku 
 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

........................................................ 
Podpis kierownika jednostki organizacyjnej 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Załącznik: 

Regulamin organizacji (koła naukowego) 



 

Załącznik nr 2 
do Zarządzenia nr  3/2011  Rektora z dnia  7 kwietnia 2011 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji  studenckich kół naukowych i innych 

uczelnianych organizacji studenckich  i uczelnianych organizacji doktorantów 

 

  

Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej 

(stan na dzień 31 grudnia .…. r.) 

 

Nazwa organizacji/koła 

naukowego 

 

Jednostka 

organizacyjna 

 

Opiekun 

organizacji/koła 

 

 imię i nazwisko tel. kontaktowy e-mail 

Przewodniczący 

organizacji 

   

Zarząd organizacji 

(jeśli dotyczy) 

1. 

2. 

3.  

  

 

Kadencja Zarządu  

E-mail kontaktowy 

organizacji  

 

Adres kontaktowy 

i telefon organizacji 

 

Uwagi (wypełnia 

przewodniczący  

organizacji) 

 

 

Główne przedsięwzięcia w …… roku: 
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Lista członków organizacji 

 

Lp Imię Nazwisko 
Jednostka 

organizacyjna 
Nr indeksu Podpis 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
 

 

Podpis i pieczęć kierownika 

jednostki organizacyjnej 

 

 

Podpis opiekuna  

 

 

Podpis przewodniczącego

 



Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr  3/2011  Rektora z dnia  7 kwietnia 2011 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji  studenckich kół naukowych i innych 

uczelnianych organizacji studenckich  i uczelnianych organizacji doktorantów 

 
 

 

Lista uczelnianych organizacji studenckich wpisanych do Rejestru  przed obowiązywaniem 

Zarządzenia Rektora  nr 3/2011 

 

1. Studencki Klub Kultury Dawnej „Pro Musica et Animo 

2. Klub Studentów Zagranicznych 

3. Koło Naukowe przy Wydziale Reżyserii Dźwięku 

4. Organowe Koło Naukowe 

5. Klawesynowe Koło Naukowe 

6. Koło Naukowe sekcji Rytmiki „N’eurytmics” 

7. Koło Naukowe Dyrygentów Chóralnych 

8. Koło Naukowe „Muzyka Filmowa” Wydz. VII w Białymstoku 

9. Koło Artystyczno-Naukowe Muzyki Dawnej 

10. Międzywydziałowe Koło Artystyczno-Naukowe „Koło Operowe” 

 

 


