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Regulamin
Klubu Przedsiębiorców
§1
Klub Przedsiębiorców, zwany dalej „Klubem”, jest organizowaną przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie
(SGH) inicjatywą, 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 w rozwiązywaniu problemów prawnych,
organizacyjnych, ekonomicznych, podatkowych, kadrowych oraz dotyczących działalności innowacyjnej –
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
4) wspieranie rozwoju kształcenia praktycznego poprzez promocję i intensyfikowanie działalności
przedsiębiorstw założonych lub prowadzonych przez członków Klubu.
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) organizację targów pracy i misji gospodarczych wspierających członków Klubu;
3) prowadzenie systemu informacji służącej nawiązywaniu kontaktów gospodarczych w formie corocznie
wydawanego „Katalogu Przedsiębiorców”;
4) organizowanie spotkań członków Klubu oraz innych wydarzeń związanych z jego działalnością;
5) współpracę z Klubem Partnerów SGH i stowarzyszeniami absolwentów SGH;
6) upowszechnianie dobrych praktyk w zarządzaniu przedsiębiorstwem, nagradzanych w corocznym
konkursie SGH „Żagle Biznesu”;
7) tworzenie bazy informacji o przedsiębiorstwach założonych przez studentów, doktorantów oraz
absolwentów, odpowiednio, studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia SGH, w formie „Katalogu
Przedsiębiorców”.
Jednostką właściwą do prowadzenia spraw organizacyjnych i administracyjnych Klubu jest Centrum
Przedsiębiorczości i Transferu Technologii.
§2
Członkostwo w Klubie jest dobrowolne.
Z zastrzeżeniem ust. 3, członkiem Klubu może zostać osoba fizyczna będąca studentem, doktorantem lub
absolwentem, odpowiednio, studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia SGH oraz:
1) prowadząca działalność gospodarczą, w tym jako wspólnik spółki cywilnej;
2) będąca wspólnikiem spółki jawnej;
3) będąca komplementariuszem albo komandytariuszem spółki komandytowej;
4) będąca komplementariuszem albo akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej;
5) będąca partnerem w spółce partnerskiej;
6) będąca większościowym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
7) będąca większościowym akcjonariuszem spółki akcyjnej.
Osoba, o której mowa w ust. 2, może zostać członkiem Klubu pod warunkiem, że prowadzone przez nią
przedsiębiorstwo lub spółka, w której osoba ta jest wspólnikiem, w tym także partnerem, komplementariuszem,
komandytariuszem albo akcjonariuszem:
1)
nie zalega z opłatami należnymi z tytułu zobowiązań podatkowych oraz składek uiszczanych na rzecz
ZUS;
2)
stosuje wysokie standardy w zarządzaniu przedsiębiorstwem z poszanowaniem przepisów prawa,
zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
W szczególnych przypadkach członkiem Klubu może być student, doktorant lub absolwent, odpowiednio,
studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia SGH, który wykaże swój związek z przedsiębiorczością.
W takich przypadkach ust. 3 nie stosuje się.
Przez większościowego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub większościowego
akcjonariusza spółki akcyjnej w rozumieniu niniejszego regulaminu, rozumie się osobę posiadającą więcej niż
50% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub osobę posiadającą więcej niż 50% akcji w spółce
akcyjnej.
Przyjęcie w poczet członków Klubu następuje po złożeniu prawidłowo sporządzonego wniosku, którego wzór
publikowany jest na stronie internetowej Klubu, oraz po jego akceptacji przez prorektora do spraw współpracy

1

z otoczeniem. Wraz z wnioskiem składane jest oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań, o których
mowa w ust. 3.
7. Przyjęcie w poczet członków Klubu następuje z chwilą zapłaty składki członkowskiej. Przyjęcie w poczet
członków Klubu jest równoznaczne z przyznaniem prawa do korzystania z podstawowego wariantu członkostwa
w Klubie.
8. Złożenie wniosku jest równoznacznie z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
9. Przyjęcie w poczet członków Klubu oznacza zawarcie umowy pomiędzy członkiem Klubu i SGH obejmującej
wzajemne zobowiązania stron określone w niniejszym Regulaminie. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym
Regulaminie, do wniosku o przyjęcie w poczet członków Klubu oraz jego akceptacji stosuje się odpowiednio
przepisy kodeksu cywilnego dotyczące złożenia i przyjęcia oferty.
§3
Członek Klubu ma obowiązek:
1)
opłacać składkę członkowską;
2)
aktywnie uczestniczyć w życiu Klubu.
§4
1. Składka członkowska upoważnia członka Klubu do korzystania z podstawowego wariantu członkostwa w Klubie,
które obejmuje:
1) umieszczenie danych członka Klubu w corocznym „Katalogu Przedsiębiorców” oraz prawo dostępu do
niego;
2) prawo do uczestnictwa w spotkaniach członków Klubu;
3) pierwszeństwo uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Klub oraz studenckie
koła naukowe SGH;
4) prawo do zakupu rozszerzonej wersji członkostwa.
2. Informacje o rodzajach rozszerzonej wersji członkostwa, o usługach oferowanych w ich ramach oraz ich
koszcie, publikowane są na stronach internetowych Klubu.
§5
1.
Wysokość składki członkowskiej określa prorektor do spraw współpracy z otoczeniem.
2.
Składka członkowska obejmuje członkostwo w Klubie przez 12 kolejnych miesięcy.
3.
Członek Klubu może otrzymać w danym roku zniżkę w wysokości składki lub opłaty za rozszerzoną wersję
członkostwa w przypadku wzięcia udziału w określonych przez SGH badaniach.
4.
Składka członkowska jest płatna z góry po złożeniu przez członka Klubu kompletnego wniosku wraz
z oświadczeniem, o których mowa § 2 ust. 6, na podstawie faktury wystawionej przez SGH.
§6
1. Członek Klubu może zostać pozbawiony członkostwa w Klubie, w przypadku:
1) niewywiązywania się z obowiązków członka Klubu;
2) naruszenia dobrego imienia SGH lub innego członka Klubu;
3) prowadzenia działalności mogącej naruszyć wizerunek SGH;
4) niespełniania warunków uzyskania członkostwa, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3.
2. Pozbawienie członkostwa w Klubie następuje poprzez złożenie przez SGH wobec członka Klubu pisemnego
oświadczenia. Do oświadczenia stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące
wypowiedzenia umowy.
§7
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.
§8
1. SGH zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu,
członek Klubu ma prawo zrezygnować z członkostwa w Klubie w trybie określonym w § 7, ze skutkiem na koniec
miesiąca.
2. Oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w związku ze zmianą Regulaminu należy złożyć w terminie 14 dni od
dnia wejścia zmian Regulaminu w życie.
3. W przypadku wskazanym w ust. 1, wpłacona składka członkowska lub opłata za rozszerzone członkostwo
podlega zwrotowi proporcjonalnie do niewykorzystanej części okresu składkowego począwszy od dnia złożenia
oświadczenia o rezygnacji z członkostwa do końca tego okresu.
4. 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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