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REGULAMIN KLUBU PRZEDSIĘBIORCÓW
§1
1. Klub Przedsiębiorców, zwany dalej Klubem, jest inicjatywą organizowaną przez
Szkołę Główną Handlową w Warszawie, zwaną dalej SGH lub Uczelnią, której
celami są w szczególności:
1) integracja członków Klubu;
2) rozpowszechnianie zasad etyki biznesu i etosu przedsiębiorczości oraz
realizacja działań wpływających na zwiększanie prestiżu środowiska biznesu;
3) zapewnianie możliwości współpracy członków Klubu z Uczelnią;
4) wspieranie

rozwoju

kształcenia

praktycznego

poprzez

promocję

i intensyfikowanie działalności przedsiębiorstw założonych i prowadzonych
przez członków Klubu.
2. Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) organizację i prowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji oraz spotkań
tematycznych dla członków Klubu, dotyczących problematyki gospodarczej,
a także prowadzenia działalności gospodarczej;
2) prowadzenie

systemu

informacji

służącej

nawiązywaniu

kontaktów

gospodarczych w formie Katalogu Przedsiębiorców;
3) organizowanie spotkań członków Klubu oraz innych wydarzeń związanych
z jego działalnością;
4) współpracę z Klubem Partnerów SGH i stowarzyszeniami absolwentów SGH;
5) upowszechnianie

dobrych

praktyk

w

zarządzaniu

przedsiębiorstwem,

nagradzanych w konkursie SGH – „Żagle Biznesu”.
3. Jednostką właściwą do prowadzenia spraw organizacyjnych i administracyjnych
Klubu jest Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii.
§2
1. Członkiem Klubu może zostać osoba fizyczna mająca związki z SGH jako student,
doktorant lub absolwent wszystkich typów studiów oraz posiadająca faktyczne
doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej.
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2. W rozumieniu Regulaminu Klubu Przedsiębiorców, zwanego dalej Regulaminem,
przez faktyczne doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej rozumie
się sytuację, w której osoba fizyczna jest lub była założycielem, właścicielem lub
współwłaścicielem podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w dowolnej
formie prawnej.
3. Przyjęcie

w poczet

członków Klubu

następuje

po

złożeniu

prawidłowo

sporządzonego wniosku, którego wzór znajduje się na stronie internetowej Klubu,
oraz po jego akceptacji przez prorektora właściwego do spraw współpracy SGH
z podmiotami zewnętrznymi.
4. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 3, jest równoznaczne z zapoznaniem się
i akceptacją Regulaminu.
§3
Członek Klubu ma obowiązek:
1) opłacać składkę członkowską;
2) aktywnie uczestniczyć w życiu Klubu.
§4
Członek Klubu ma prawo do:
1) zamieszczenia danych o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej
w Katalogu Przedsiębiorców;
2) uczestnictwa w spotkaniach członków Klubu;
3) pierwszeństwa uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez
Klub.
§5
Członek Klubu może zrezygnować z członkostwa w Klubie w każdym momencie,
składając w tym celu pisemne oświadczenie. Do oświadczenia stosuje się
odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące wypowiedzenia umowy.
§6
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, składka z tytułu uzyskania statusu członka Klubu jest płatna
rocznie, z góry, na podstawie faktury wystawionej przez SGH, w terminie 30 dni od
dnia jej otrzymania. SGH wystawia i dostarcza fakturę, o której mowa w zdaniu
poprzednim, do 31 stycznia roku, którego wystawiona faktura dotyczy.
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2. W roku uzyskania statusu członka Klubu wysokość składki jest określona
proporcjonalnie do okresu obliczonego od dnia uzyskania tego statusu do dnia
31 grudnia danego roku kalendarzowego. Składka staje się wymagalna po
akceptacji przez prorektora właściwego do spraw współpracy SGH z podmiotami
zewnętrznymi wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 3. Pierwszą składkę członkowską
należy uiścić z góry, na podstawie faktury wystawionej przez SGH, w terminie
30 dni od dnia jej otrzymania.
3. Wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi 100 zł netto.
§7
1. Członek Klubu może zostać pozbawiony statusu w Klubie, w przypadku:
1) nieprzestrzegania obowiązków członka Klubu;
2) naruszenia dobrego imienia SGH lub innego członka Klubu;
3) prowadzenia działalności mogącej naruszyć wizerunek SGH.
2. Decyzję o pozbawieniu członkostwa w Klubie podejmuje prorektor właściwy do
spraw współpracy SGH z podmiotami zewnętrznymi.
3. Pozbawienie członkostwa w Klubie następuje poprzez złożenie przez prorektora
właściwego do spraw współpracy SGH z podmiotami zewnętrznymi wobec członka
Klubu pisemnego oświadczenia. Do oświadczenia stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu cywilnego dotyczące wypowiedzenia umowy.
4. Od decyzji o pozbawieniu członkostwa w Klubie można zgłosić odwołanie, które
rozpatrywane jest przez Rektora.
§8
1. SGH zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
2. W przypadku zmiany Regulaminu, członek Klubu ma prawo zrezygnować
z członkostwa w Klubie w trybie określonym w § 5, ze skutkiem na koniec miesiąca.
3. Oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w związku ze zmianą Regulaminu należy
złożyć w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zmian Regulaminu.
4. W przypadku rezygnacji ze statusu członka Klubu z powodu zmiany Regulaminu,
wpłacona składka członkowska podlega zwrotowi w części proporcjonalnej do
niewykorzystanej części okresu składkowego, począwszy od dnia złożenia
oświadczenia o rezygnacji z członkostwa do końca tego okresu.
5. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania na
stronie internetowej Klubu, chyba że SGH określi termin późniejszy.
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