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Postanowienia ogólne
1. Koło nosi nazwę Studenckie Koło Naukowe ManageTeaM i w dalszej części statutu określane
jest jako „Koło”. Akceptowanym skrótem tej nazwy jest SKN MTM.
2. Siedzibą Koła jest Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 22/26,
90-237 Łódź.
3. Koło działa na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, statutu Uniwersytetu Łódzkiego
oraz niniejszego statutu.
4. Koło jest zrzeszeniem studentów opartym na zasadach dobrowolności.
5. Koło opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
6. Koło może współpracować z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, zbliżonych
celach działania.

Cele i zadania Koła
§.1
Cele i zadania
Celem i zadaniem Koła jest:




















Poszerzanie wiedzy z zakresu konwencjonalnych i niekonwencjonalnych modeli
biznesowych.
Poszerzanie wiedzy z zakresu zarządzania.
Poszerzanie wiedzy z zakresu marketingu.
Poszerzanie wiedzy z zakresu kreatywności.
Poszerzanie wiedzy z zakresu innowacji.
Poszerzanie wiedzy z zakresu rozwoju osobistego.
Organizowania szkoleń.
Organizowanie konferencji naukowych.
Wydawanie publikacji i monografii naukowych.
Zrozumienie mechanizmów działania zarządzania CashFlow.
Promowanie alternatywnych dróg kariery.
Promowanie koła naukowego.
Promowanie uczelni.
Nawiązywanie i rozwijanie sieci międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej.
Rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków koła.
Zorganizowanie dostępu do literatury przedmiotowej.
Działanie na rzecz społeczności akademickiej.
Rozwój naukowy
Integracja społeczności akademickiej
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§2
Środki realizacji celów
Cele, o których mowa w §1 realizowane są poprzez:












samodzielne oraz we współpracy z innymi instytucjami organizowanie posiedzeń
naukowych i dyskusyjnych, odczytów, wykładów, wystaw, konkursów i ankiet, zjazdów
oraz konferencji naukowych i dydaktycznych,
wyjazdy na krajowe i zagraniczne seminaria, konferencje, spotkania z podobnymi
organizacjami,
organizowanie i udział w obozach naukowych,
założenie i utrzymanie księgozbioru, dostęp do ebooków,
współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi,
uczestnictwo w krajowym i międzynarodowym ruchu naukowym,
prezentowane osiągnięć własnych koła oraz uczelni,
tworzenie sekcji do wykonywania określonych działań,
rozwijanie współpracy z instytucjami oświatowymi i podmiotami prowadzącymi
działalność gospodarcza,
inne formy działalności społecznej zgodnie z założeniami tego statutu.

§ 3.
Wykonawcy celów statutowych
Realizując swoje statutowe cele Koło opiera się na społecznej pracy swoich członków, jednakże
w pewnych przypadkach możliwe jest skorzystanie z usług innych organizacji i podmiotów.

Członkowie Koła
§4
Członkowie
Członkowie Koła dzielą się na:




Członków Zwyczajnych,
Członków - Kandydatów,
Członków Honorowych.
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§5
Członkowie Zwyczajni
1. Członkami Koła mogą być aktywni studenci Wydziału Zarządzania, w szczególnych
przypadkach aktywni studenci innego wydziału Uniwersytetu Łódzkiego
2. O przyjęciu kandydata w poczet członków Koła decyduje Zarząd Koła.
3. Osoby, które chcą rozwijać swoje zainteresowania i podnosić swoje kompetencje.
4. Godnie reprezentują Koło i dbają o jego dobre imię.
5. Wywiązują się z należycie z obowiązków studenta.
6. Biorą czynny udział w zebraniach Koła.
7. Mają prawo do składania wniosków w sprawach działalności Koła.
8. Zobowiązani są w kontaktach z innymi członkami Koła okazywać wzajemny szacunek
9. Wybierają i mogą być wybierani do Zarządu Koła.
§ 6.
Nabycie członkostwa
O przyjęciu kandydata w poczet członków Koła decyduje Zarząd Koła.
§7
Prawa i obowiązki Członków Zwyczajnych
1. Członek Zwyczajny posiada:






czynne i bierne prawo wyborcze do Zarządu Koła,
prawo uczestniczenia w pracach programów prowadzonych przez Koło i we wszystkich
przedsięwzięciach Koła zgodnie z obowiązującymi zasadami,
prawo zgłaszania wniosków i zapytań do Zarządu Koła we wszystkich sprawach
dotyczących Koła,
prawo do korzystania z wszelkich pomocy naukowych oraz urządzeń, a także czasopism
i księgozbioru będących własnością Koła, które zostały pozostawione do dyspozycji
członków Koła za zgodą Zarządu Koła,
prawo do odwoływania się od decyzji Zarządu Koła.

2. Członek Zwyczajny jest obowiązany:





brać czynny udział w pracach Koła,
przestrzegać postanowień Statutu, Regulaminu Koła i innych uchwał Zarządu Koła, dbać
o dobre imię Koła oraz popularyzować jego ideę,
w kontaktach z innymi członkami Koła okazywać szacunek, zachowywać się właściwie i
uprzejmie,
do rzetelnego wypełniania przyjętych przez siebie obowiązków.
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§ 8.
Utrata członkostwa zwyczajnego
Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w przypadku:



złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa,
wykluczenia z Koła - w drodze uchwały Zarządu z powodu:
o prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem, Regulaminem Koła, innymi
uchwałami Zarządu Koła,
o narażania dobrego imienia Koła lub długotrwałego niewywiązywania się z
przyjętych wobec Koła zobowiązań,
o 3-krotnej nieobecności z rzędu a także 5-krotnej nieobecności w semestrze na
Walnych Zgromadzeniach Członków bez usprawiedliwienia.

§ 9.
Członkowie - kandydaci
Członkiem - kandydatem zostaje każdy nowy Członek przystępujący do SKN MTM na
podstawie pisemnej deklaracji. Status taki posiada on do momentu zakończenia się okresu
próbnego i przyjęcia go w poczet Członków Zwyczajnych Koła przez Zarząd Koła.
§ 10.
Prawa Członków - kandydatów
Członkowie - kandydaci mają prawo:




uczestniczenia w pracach programów prowadzonych przez Koło i we wszystkich
przedsięwzięciach Koła zgodnie z obowiązującymi zasadami,
zgłaszania wniosków i zapytań do Zarządu Koła we wszystkich sprawach dotyczących
Koła,
do korzystania z wszelkich pomocy naukowych oraz urządzeń, a także czasopism
i księgozbioru będących własnością Koła, które zostały pozostawione do dyspozycji
członków Koła za zgodą Zarządu Koła.

§ 11.
Utrata członkostwa członka-kandydata
Utrata członkostwa członka-kandydata następuje w drodze uchwały Zarządu Koła.
§ 12.
Członkowie Honorowi
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Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Koła będąca byłym
członkiem koła.
Tytuł Członka Honorowego nadawany jest dożywotnio przez Zarząd Koła.

§ 13.
Prawa Członka Honorowego
Członek Honorowy ma prawo do uczestniczenia w wydarzeniach Koła, może także
przysłuchiwać się obradom i głosowaniom Członków Koła bez możliwości głosowania i
składania wniosków.

Walne Zgromadzenie Członków
§ 14.
Walne Zgromadzenie Członków
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Koła.
Walne Zgromadzenie Członków jest podmiotem w skład którego wchodzą wszyscy Członkowie
Zwyczajni.
Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Koła, z inicjatywy własnej, jednak
nie rzadziej niż dwa razy w roku akademickim, jesienią i wiosną, powiadamiając o jego miejscu
i terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem obrad.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:







zatwierdzanie kierunków działania Koła określonych przez Zarząd,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu,
podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,
powoływanie i odwoływanie Prezesa.
uchwalanie Statutu i Regulaminu Koła,
podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Koła.

§ 16.
Organizacja Walnego Zgromadzenia Członków
Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje na posiedzeniach plenarnych w formie
uchwał. O ile Statut nie stanowi inaczej dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest
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bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków
uprawnionych do głosowania. Każdemu uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos.
§ 17.
Uprawnieni do głosowania
W głosowaniu biorą udział:




Członkowie Zwyczajni Koła,
Opiekun Koła,
Pomocniczy Opiekun Koła.

§ 18.
Inicjatywa uchwałodawcza
Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:


Prezesowi,



grupie dwóch Członków Zarządu,



grupie siedmiu Członków Zwyczajnych.

Zarząd Koła
§ 19.
Zarząd
Zarząd jest organem wykonawczym i uchwałodawczym Koła, kieruje jego bieżącą działalnością i
jednocześnie reprezentuje je w kontaktach na szczeblu władczym.
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:












kierowanie i koordynowanie pracy Koła i współpracy z innymi organizacjami,
reprezentowanie Koła na Uczelni i poza Nią,
prowadzenia gospodarki finansowej Koła,
przyjmowanie nowych członków Koła,
nadawanie tytułu Członka Honorowego Koła,
wyrażanie zgody na utworzenie Sekcji Projektowej,
zatwierdzanie nazwy, charakteru i celów Sekcji Projektowej,
zatwierdzanie harmonogramu działania Sekcji Projektowej,
uchwalanie Statutu i Regulaminu Koła,
zwołuje Walne Zgromadzenie Członków,
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potwierdzanie wszystkich oficjalnych pism w imieniu Koła własnoręcznym podpisem
osób upoważnionych oraz pieczęcią Koła.
§ 20.
Zasady podejmowania decyzji przez Zarząd

Zarząd podejmuje decyzje minimum 3 głosami członków Zarządu.
§ 21.
Skład Zarządu
W skład Zarząd wchodzą:





Prezes,
Dwóch Wiceprezesów,
Sekretarz Koła.
§ 22.
Powoływanie członków Zarządu

Prezes wybierany jest bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym na zebraniu, przez
Walne Zgromadzenie Członków.
Pozostali członkowie Zarządu wybierani są w głosowaniach odrębnych.
§ 23.
Zawieszenie członka Zarządu
Prezes ma prawo zawiesić w czynnościach członka Zarządu.
Przyczynami zawieszenia w czynnościach członka Zarządu są:





długotrwałe niewywiązywanie się z obowiązków członka Koła,
prowadzenie działalności sprzecznej ze statutowymi celami Koła i odnośnymi
Regulaminami,
brak aktywnego udziału w pracach Zarządu,
działanie na szkodę Koła.
§ 24.
Kadencja Zarządu

Członkowie Zarządu są wybierani na okres jednego roku.
Kadencja Zarządu kończy się z upływem tygodnia od chwili wyboru nowego Zarządu. Do tego
też czasu dotychczasowy Zarząd pełni swoje obowiązki.
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§ 25.
Odwołanie Zarządu
Z uzasadnionego powodu popartego dowodami, każdego z Członków Zarządu można odwołać na
zebraniu, w głosowaniu jawnym. Decyduje bezwzględna większość głosów – minimum 2/3
wszystkich aktualnych Członków Koła.
§ 26.
Kompetencje Prezesa
Do obowiązków i kompetencji Prezesa należy:







odpowiedzialne kierowanie pracami Koła,
reprezentowanie Koła na zewnątrz,
dbanie o rzetelny i solidny wizerunek Koła,
występowanie w imieniu Koła na wszystkich oficjalnych spotkaniach,
nadzorowanie prac wszystkich Zespołów Zadaniowych.
§ 27.
Kompetencje Wiceprezesa

Do obowiązków i kompetencji Wiceprezesa należy:






reprezentowanie Koła na zewnątrz,
zastępowanie Prezesa podczas jego nieobecności,
nadzorowanie prac wszystkich Zespołów Zadaniowych,
prowadzenie korespondencji w imieniu całego Zarządu.

§ 28.
Kompetencje Sekretarza Koła
Do obowiązków i kompetencji Sekretarza Koła należy:








sporządzanie sprawozdań ze wszystkich spotkań Koła,
gromadzeniem dokumentacji i sprawozdań z roboczych spotkań Koła, sporządzanych
przez Sekretarzy Zebrań,
sprawowanie pieczy nad wszelką formalną dokumentacją Koła,
sporządzanie listy obecności członków Koła na Walnych Zgromadzeniach Koła,
prowadzenie raportów frekwencji na ww. spotkaniach Koła,
prowadzenie korespondencji w imieniu całego Zarządu.
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§ 29.
Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu
Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą:





złożenia oświadczenia o rezygnacji,
upływu kadencji,
utraty członkostwa zwyczajnego,
odwołania członka.

W przypadku złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie lub
zawieszenia członka Zarządu w czynnościach przez Prezesa. Prezes nominuje - po uprzedniej
konsultacji z resztą członków Zarządu - następcę, którego kandydaturę zatwierdza najbliższe
spotkanie Członków Koła.

Opiekun Koła oraz Pomocniczy Opiekun Koła
§ 30.
Opiekun Koła
1. Opiekunem Koła może być pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego.
2. Opiekun Koła działa jako Organ Doradczy i Wspomagający, reprezentuje On Koło wobec
kadry naukowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz administracji Uczelni.
3. Dokument wydany w imieniu Koła winien być zaopatrzony w kontrasygnatę Opiekuna Koła,
z zastrzeżeniem § 31 ust. 3 statutu
4. Opiekun Koła ma prawo uczestniczyć w obradach z prawem głosu tak jak Członek
Zwyczajny.
§ 31.
Pomocniczy Opiekun Koła
1.
2.
3.
4.

Pomocniczym opiekunem Koła może być pracownik naukowy lub doktorant Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
Pomocniczy opiekun Koła działa jako Organ Doradczy i Wspomagający, reprezentuje On
Koło wobec kadry naukowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz administracji Uczelni.
Dokument wydany w imieniu Koła winien być zaopatrzony w kontrasygnatę Pomocniczego
Opiekuna Koła, chyba że kontrasygnatę złożył Opiekun Koła na podstawie § 30 ust. 3
Statutu .
Pomocniczy Opiekun Koła ma prawo uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia
Członków z prawem głosu tak jak Członek Zwyczajny.

Finanse Koła
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§ 32.
Zasady ogólne dotyczące finansów Koła
1. Wszystkie środki finansowe Koła mogą być użyte jedynie zgodnie z celami statutowymi
Koła.
2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Koła ustala zgodnie z obowiązującymi
przepisami Zarząd.
3. Osobami uprawnionymi do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków
majątkowych są: Prezes i Wiceprezes.
4. W sprawach środków finansowych decyduje Zarząd Koła.
§ 33.
Źródła finansowania
Wszelkie potrzeby są finansowane ze środków otrzymanych od Uczelni.

Przepisy końcowe
§ 34.
Uprawomocnienie się Statutu
Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem ostatecznego zatwierdzenia go przez Zarząd oraz
zatwierdzenia go przez odpowiednie władze uczelni.
§ 35.
Zmiany w Statucie
Zmiana Statutu następuje przez Walne Zgromadzenie Członków Koła.
§ 36.
Rozwiązanie Koła
Rozwiązanie Koła może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Koła podjętej
jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 2/3 Członków Zwyczajnych
Koła.

Opiekun SKN MTM

Prezes SKN MTM
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