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Regulamin Klubu Innowatora 

 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 
Kub Innowatora,  zwany dalej Klubem, jest powołany przez Katowicką Specjalną Strefę 
Ekonomiczną S.A. (KSSE). 
 

§ 2 
 
Siedzibą Klubu Innowatora jest siedziba KSSE w Katowicach, ul. Wojewódzka 42, przy 
czym spotkania członków Klubu mogą odbywać się w innych miejscach, w zależności od 
realizowanego celu.  
 

§ 3 
 
Terenem działalności Klubu jest obszar administrowany przez KSSE, przy czym w 
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, może on prowadzić działalność 
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 
 

Przedmiot działalności Klubu 
 

§ 4 
 
Klub Innowatora zrzesza innowatorów, kreatywnych, młodych ludzi, studentów uczelni 
wyższych, w tym Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Jest  platformą 
edukacyjną i treningową, służącą wymianie wiedzy, doświadczenia i know-how 
czerpanego poprzez success stories tzw. „klubowych gości” – autorytetów w dziedzinie 
innowacji. Klub pozycjonowany będzie jako elitarny i prestiżowy, łączący realną 
współpracę nauki z biznesem w zakresie pozyskiwania talentów i tworzenia na ich bazie 
kadr dla firm innowacyjnych.  Członkostwo w klubie ma zapewnić młodym innowatorom 
przynależność do środowiska innowatorów, a przez to szansę na lepszy start w 
przyszłość zawodową, wsparcie w zakresie zdobywania pożądanych na rynku pracy 
kwalifikacji i umiejętności, mentoring, dostęp do know-how niezbędnego w budowaniu 
ścieżki rozwoju osobistego,  a także możliwość uczestnictwa w wydarzeniach 
branżowych, wykładach, warsztatach, etc.   
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Cele Klubu 
§ 5 

 
Cele Klubu: 
1. Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości członków Klubu;  
2. Podnoszenie kompetencji i umiejętności członków Klubu pożądanych na rynku pracy; 
3. Stworzenie ram dla zarządzania talentami; 
4. Tworzenie powiązań i zawiązywanie partnerstw pomiędzy członkami Klubu   
5. a pracodawcami i innymi instytucjami gospodarczymi zgodnie z  potrzebami 

członków klubu; 
6. Promocja realizacji różnych form działalności Klubu, w tym promocja działań 

wpływających na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 
 
 

Działania Klubu 
 

§ 6 
Klub osiąga wyznaczone cele poprzez: 
1. Organizację kursów i  szkoleń zawodowych; 
2. Organizowanie konferencji, seminariów, inicjowanie i organizowanie dyskusji, debat, 

organizowanie konkursów, targów i wystaw edukacyjnych oraz imprez kulturalnych, 
sportowych etc.; 

3. Mentoring talentów przez ludzi sukcesu; 
4. Współpracę z przedsiębiorcami, władzami samorządowymi, rządowymi i 

organizacjami pozarządowymi, organizacjami edukacyjnymi, kulturalnymi, 
społecznymi, zawodowymi oraz ośrodkami zagranicznymi w zakresie wymienionym w 
celach działania Klubu; 

5. Udział w programach i projektach PARP, Polskiego Funduszu Rozwoju i innych 
rządowych i regionalnych wspierających działania innowacyjne; 

6. Organizowanie wymiany informacji i wiedzy między członkami Klubu; 
7. Wsparcie w zakresie organizacji praktyk i staży studenckich; 
8. Organizowanie spotkań tematycznych w firmach, instytucjach w połączeniu z ich 

zwiedzaniem; 
9. Wsparcie w poszukiwaniu instytucji pomagających w profesjonalnej weryfikacji 

rynkowej przydatności projektów, doradztwo w zakresie założenia spółki czy 
pozyskania finansowania; 

10. Promocje dobrych praktyk biznesowych przez ludzi sukcesu; 
11. Redagowanie i wydawanie publikacji i materiałów szkoleniowych i informacyjnych; 
12. Promowanie rozwoju współpracy międzynarodowej z podobnymi organizacjami; 
13. Działalność informacyjną i promocyjną Klubu. 
 
 

Organizacja Klubu 
 

§ 7 
 
Za organizację pracy Klubu odpowiadają: 

1. Rada Klubu 
2. Menedżer Klubu. 
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Rada Klubu 
 

§ 8 
 
1. Klub na zewnątrz reprezentowany jest przez Radę Klubu; 
2. Przewodniczącym Rady Klubu jest członek Zarządu KSSE; 
3. W skład Rady Klubu wchodzi: 
a) Drugi członek Zarządu KSSE – zastępca Przewodniczącego Rady Klubu; 
b) Menedżer Klubu; 
c)   
          przedstawiciel Politechniki Śląskiej) wskazani przez Przewodniczącego Rady  
          Klubu; 
d) 3 przedstawicieli członków zwyczajnych Klubu – studentów; 
          Rada może powołać inne ciała o charakterze doradczym i opiniodawczym; 
4. Członkowie Rady Klubu nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach  
          Klubu. 
 

§ 9 
 
Do kompetencji Rady Klubu należy w szczególności: 
1. Uchwalanie kierunków i planów działania Klubu; 
2. Zarządzanie finansami Klubu; 
3. Nadzór nad działalnością Klubu; 
4. Zatwierdzenie logo i określenie zasad jego wykorzystania; 
5. Dokonywanie zmian w Regulaminie; 
6. Zwoływanie i przewodzenie posiedzeniom Rady Klubu. 
 

Menedżer Klubu 
 

§ 10 
 
Bieżącą organizacją pracy Klubu kieruje menedżer. 
 Do zadań, menedżera należy:  
1. Inicjowanie i koordynacja spotkań, konferencji, seminariów, szkoleń  i innych  

działań Klubu; 
2. Organizowanie  rekrutacji członków zwyczajnych Klubu; 
3. Pozyskiwanie członków honorowych; 
4. Prowadzenie działalności informacyjnej o działaniach Klubu, w tym poprzez stronę  

Internetową, 
5. Dokumentowanie pracy Klubu.  
  
 

Członkowie Klubu 
 

§ 11 
Członkowie Klubu dzielą się na: 
1. Zwyczajnych 
2. Honorowych 
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Członkowie zwyczajni Klubu 
 

§ 12 
 
Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być studenci uczelni wyższych/wydziałów uczelni, 
działających na obszarze administrowanym przez KSSE, które podpisały listy intencyjne.  
 

§ 13 
 
Student, otrzymuje status członka zwyczajnego Klubu po pozytywnej kwalifikacji Komisji 
oceniającej na  podstawie dostarczonej osobiście lub przesłanej pocztą lub drogą 
mailową (skan dokumentu) wypełnionej i podpisanej deklaracji przystąpienia do Klubu 
wraz z opisem powodów przystąpienia do Klubu.  
Deklaracja stanowi załącznik do Regulaminu.  
 

§ 14 
 
Komisję oceniającą kandydatów na członków Klubu będzie stanowiło 3 członków Rady 
Klubu: Menedżer, 1 członek zwyczajny oraz 1  członek honorowy.      
 

§ 15 
 
W ciągu roku akademickiego do klubu może zostać przyjętych 60 studentów.  
 

§ 16 
 
Prawa członków zwyczajnych Klubu: 
1. Aktywny udział w spotkaniach i działalności Klubu, 
2. Możliwość udziału w pracach nad programem Klubu, 
3. Możliwość kontaktu z przedsiębiorcami i wypracowywanie ścieżek rozwoju 

zawodowego, 
4. Korzystanie ze szkoleń i innych organizowanych przedsięwzięć zapewnianych 

członkom Klubu, 
5. Możliwość korzystania z mentoringu i usług doradczych, 
6. Udział w projektach, konkursach  realizowanych przez Klub, 
7. Wykorzystywanie symboli Klubu do działalności członkowskiej zgodnie  
8. z zasadami ustalonymi przez Radę Klubu,  
 

§ 17 
Obowiązki członków zwyczajnych Klubu: 
1. Udział w spotkaniach i działaniach Klubu,  
2. Dbanie o wizerunek Klubu, 
3. Godne reprezentowanie Klubu  
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Członkowie honorowi Klubu 
 

§ 18 
 
1. Honorowymi członkami Klubu mogą zostać przedsiębiorcy, pracownicy nauki, 

przedstawiciele organizacji społecznych oraz inne osoby, które mogą wpływać na 
realizację celów Klubu.  

2. Przyjęcie w poczet członków Honorowych następuje na podstawie zgłoszenia 
przyjętego przez Radę Klubu. 

 

Finanse Klubu 
 

§ 19 
 
1. Klub może finansować realizację swoich przedsięwzięć z: 
a) Środków wnoszonych przez członków Klubu;  
b) Dotacji celowych przekazywanych na rzecz realizacji działań; 
2. Dotacje mogą być użyte na realizację celów Klubu tylko z poszanowaniem woli  
          wpłacających. 
3. Wszelkie środki posiadane i pozyskiwane przez Klub mogą być wykorzystane  
           wyłącznie na realizację celów regulaminowych. 
 

Zmiana Regulaminu Klubu 
 

§ 20 
 
Zmian w regulaminie Klubu dokonuje jego Rada.  Zmiany regulaminu mogą być 
wprowadzane także na wniosek jego członków.  
 

Współdziałanie z innymi organizacjami 
 

§ 21 
 
1. Klub, dla efektywnego realizowania swoich celów, może podejmować współpracę 

z innymi organizacjami o podobnych celach w kraju i za granicą.  
2. Zasady współdziałania Klubu z innymi organizacjami muszą być zgodne z celami 

działania Klubu określonymi niniejszym regulaminem.  
 

Wykluczenie, rezygnacja z członkostwa w Klubie 
 

§ 22 
 
1. Członek Klubu może złożyć oświadczenie woli o rezygnacji z członkostwa w Klubie 

do Rady Klubu; 
2. Wykluczenie z Klubu może nastąpić także na skutek łamania przez członka Klubu 

Regulaminu. Wykluczenie zatwierdza Rada Klubu.  
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Statuetki, odznaki 
 

§ 23 
 
Klub może ustanawiać odznaki, statuetki i przyznawać je członkom Klubu oraz osobom 
fizycznym i prawnym zasłużonym dla Klubu. 
 
 
 
 
Regulamin obowiązuje od dnia: 22.11.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 


