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STATUT 

STOWARZYSZENIA INNOWATORÓW ZARZĄDZANIA 
 
 

Rozdział I  
Postanowienia ogólne 

 
§1 

Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania", w dalszych postanowieniach 
statutu zwane Stowarzyszeniem. 

 
§2 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność 

poza granicami kraju. 
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź. 
1. Stowarzyszenie może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 

wybranych językach obcych. 
 

§3 
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. 
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 

7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu. 
3. Stowarzyszenie posiada prawo używania odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach 

szczególnych. 
 

§4 
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach 
działania. 

 
§5 

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jej członków. Stowarzyszenie 
dla realizacji swoich celów statutowych może zatrudniać pracowników. 

 
 

Rozdział II  
Cele statutowe i środki ich realizacji  

 
§6 

Cele statutowe Stowarzyszenia : 
1. Tworzenie klimatu dla poszukiwania innowacyjnych metod zarządzania oraz rozwiązywania 

ekonomicznych, społecznych i ekologicznych problemów naszej cywilizacji, 
2. Promowanie liderów z sektorów biznesu, administracji publicznej i pozarządowego oraz 

generowanie wspólnych przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, 
3. Koordynowanie programów międzynarodowych i krajowych mających na celu podnoszenie 

kwalifikacji uczestników w zakresie zarządzania oraz przedsiębiorczości, 
4. Wspieranie procesu integracji europejskiej oraz popularyzowanie dorobku państw Unii Europejskiej 

w obszarze zarządzania i idei odpowiedzialności biznesu, 
5. Poszukiwania rozwiązań budujących równowagę pomiędzy trzema sektorami: publicznym, 

prywatnym i społecznym, 
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6. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy profesjonalistami zajmującymi 
się zarządzaniem, a w szczególności pracownikami, studentami i absolwentami Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, 

7. Wspieranie organizacji studenckich działających na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w 
aktywizowaniu środowisk studenckich oraz uczniów szkół średnich,  

8. Popularyzowanie dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników, doktorantów i studentów 
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, 

9. Realizacja interdyscyplinarnych programów badawczych, obozów naukowych oraz szkoleń dla 
pracowników, doktorantów, studentów i absolwentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Łódzkiego, 

10. Wspieranie finansowe i rzeczowe działań edukacyjnych oraz osób poprzez udzielanie grantów, 
stypendiów lub innych form pomocy, 

11. Działanie na rzecz współpracy i budowy społeczności absolwentów Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Łódzkiego. 

 
§7 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez: 
1. Prowadzenie działalności lobbingowej na rzecz wdrażania celów Stowarzyszenia, 
2. Organizowanie konkursów, spotkań, konsultacji, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez 

kulturalnych i promocyjnych o tematyce związanej z zarządzaniem oraz przedsiębiorczością, 
3. Prowadzenie działalności badawczej, edukacyjnej i szkoleniowej, 
4. Współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych do Stowarzyszenia celach działania, 
5. Współpracę z organami administracji publicznej, w tym w zakresie działania na rzecz wzrostu 

świadomości społeczności lokalnych na temat zarządzania i przedsiębiorczości, 
6. Świadczenie usług doradczych dla przedsiębiorstw i innych organizacji w zakresie nauk o 

zarządzaniu zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności biznesu, 
7. Prowadzenie niekomercyjnej działalności wydawniczej, 
8. Udzielanie grantów, stypendiów lub innych form pomocy na cele edukacyjne, 
9. Prowadzenie komunikacji z absolwentami Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, 
10. Inne działania realizujące cele statutowe. 

 
 

Rozdział III  
Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia 

 
§8 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału Zarządzania UŁ. 
2. Przerwanie związku z Uniwersytetem przez pracownika, doktoranta lub studenta (w postaci 

kontynuowania zatrudnienia lub okresu studiów) wiąże się z automatycznym pozbawieniem 
członkostwa w Stowarzyszeniu chyba, że dana osoba złoży ponowną deklarację. 

3. Członkami mogą być także inne osoby podzielające cele działania stowarzyszenia, przy czym osoba 
prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

4. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: członków zwyczajnych, członków wspierających i członków 
honorowych. 

 
§9 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która: 
a. zobowiąże się przestrzegać cele statutowe Stowarzyszenia, 
b. złoży pisemną deklarację członkowską, 
c. uzyska akceptację Zarządu. 

2. Do Stowarzyszenia mogą przystępować również cudzoziemcy nie mający miejsca 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej. 
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§10 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać zarówno osoba fizyczna jak i prawna 
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 
W sytuacji, gdy członkiem wspierającym jest osoba prawna, działa ona w Stowarzyszeniu poprzez 
swojego przedstawiciela. 

2. Członkostwo wspierające nabywa się po złożeniu pisemnej deklaracji i zaakceptowaniu jej przez 
Zarząd. 

3. Członkostwo honorowe przyznawane jest przez Walne Zgromadzenie Członków osobom fizycznym 
za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia. 

 
§11 

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, poza tym 
posiadają takie same prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.  

2. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 
 

§12 
Członek zwyczajny ma prawo: 

1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 
2. Brać udział w zebraniach, wykładach i wszelkich formach działalności Stowarzyszenia, 
3. Zgłaszać uwagi i wnioski co do działalności Stowarzyszenia do odpowiednich organów 

Stowarzyszenia. 
 

§13 
Członek zwyczajny ma obowiązek: 

1. Brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia, 
2. Przestrzegać statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, 
3. Regularnie płacić składki w sposób i wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków. 

 
§14 

1. Utrata członkostwa następuje na skutek: 
a. pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu, 
b. wykluczenia przez Zarząd podjętego w drodze uchwały w związku z łamaniem postanowień 

statutu, nieprzestrzeganiem uchwał władz Stowarzyszenia, przez co rozumie się w szczególności 
nieopłacenie składki w sposób i wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków, lub 
utratą praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu. 

c. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne, 
d. przerwania związku z Uniwersytetem przez pracownika, doktoranta lub studenta (w postaci 

kontynuowania zatrudnienia lub okresu studiów). 
2. Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy nadania lub pozbawienia członkostwa przysługuje 

odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały. 
Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna. 
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Rozdział IV  

Władze Stowarzyszenia 
 

§15 
Władzami stowarzyszenia są: 

1. Walne Zgromadzenie Członków, 
2. Zarząd, 
3. Komisja Rewizyjna, 

 
§16 

1. Kadencja władz trwa 3 lata. 
2. Wybór do władz odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. 
3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią 
inaczej. 

4. W razie zmniejszenia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie 
ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który 
uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 
 
 

Walne Zgromadzenie Członków 
 

§17 
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia, 

nie później jednak niż w ciągu 6 pierwszych miesięcy danego roku. O terminie i miejscu 
Zgromadzenia (tak zwyczajnego, jak i nadzwyczajnego) Zarząd powiadamia listami poleconymi lub 
pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Członka, wszystkich członków Stowarzyszenia co 
najmniej 7 dni przed terminem Zgromadzenia.  

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może zostać zwołane w każdym czasie przez Zarząd z 
jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby 
członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.  
6. Dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia Członków w pierwszym terminie wymagane jest 

quorum 1/2 liczby członków, uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Uchwały Walnego 
Zgromadzenia Członków zwołanego w drugim terminie, który może mieć miejsce o godzinę później 
tego samego dnia są ważne jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów bez względu na liczbę 
obecnych członków Stowarzyszenia. 

7. Głosowanie jest jawne. Na wniosek 1/4 liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia można 
zarządzić głosowanie tajne. Głosowanie tajne zarządza się również przy podejmowaniu uchwał w 
sprawach personalnych, przez co rozumie się też wybory członków władz Stowarzyszenia. 

 
§18 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 
1. Określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia, 
2. Uchwalanie statutu i zmian statutu, 
3. Wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, 
4. Wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia, 
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych z działalności Stowarzyszenia, Zarządu 

i Komisji Rewizyjnej, 
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6. Uchwalanie wysokości i sposobu uiszczania składek członkowskich, 
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 
8. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 
9. Przyznawanie członkostwa honorowego. 

 
 

Zarząd Stowarzyszenia 
 

§19 
1. Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami 

Walnego Zgromadzenia. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu. 
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. 
4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać za prace niezwiązane z pełnieniem funkcji w Zarządzie 

wynagrodzenie. 
5. Pracodawcą jest stowarzyszenie reprezentowane przez Zarząd. 
6. Do prowadzenia działalności Stowarzyszenia Zarząd może powoływać Dyrektora Biura 

Stowarzyszenia. 
 

§20 
Do kompetencji Zarządu należy: 

1. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, 
2. Sporządzanie planów pracy i budżetu, 
3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 
4. Zawieranie umów i podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych, 
5. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, 
6. Przyjmowanie i wykluczanie członków, jeśli niniejszy statut nie stanowi inaczej. 

 
 

Komisja Rewizyjna  
 

§21 
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: przewodniczącego oraz dwóch członków. 

 
§22 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1. Kontrola działalności Stowarzyszenia, 
2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków, 
3. Prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, 
4. Składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swojej działalności. 
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Rozdział V  

Majątek Stowarzyszenia 
 

§23 
Majątek Stowarzyszenia powstaje i jest finansowany ze składek członkowskich, darowizn, spadków, 
zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.  
 

§24 
W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku 
z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia oświadczenia stan czynny spadku 
przewyższa długi spadkowe. 
 

§25 
Przychody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich 
celów statutowych Stowarzyszenia. 
 

§26 
Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

 
§27 

1. Stowarzyszenie może prowadzić dodatkowo działalność gospodarczą w rozmiarach służących 
realizacji jej celów statutowych.  

2. Zysk z działalności gospodarczej jest przeznaczany w całości na realizację celów statutowych 
Stowarzyszenia. 

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą, zgodnie z 
obowiązującymi w  tym zakresie przepisami, w następujących dziedzinach określonych w Polskiej 
Klasyfikacji Działalności: 
 

18.2.  REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 
46.1.  SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 
56.1.  RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 
56.2.  PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA 
GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 
58.1.  WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z  
 WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 
58.2.  DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 
59.14. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW 
62  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI  
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA  
63.1.  PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA 
DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 
70.2.  DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 
72.2.  BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH 
I HUMANISTYCZNYCH 
73.1.  REKLAMA 
74.3.  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 
78.1.  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 
82.1.  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ 
WSPOMAGAJĄCĄ 
82.3.  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 
85.59. POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE  
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90.04. DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH 
93.29. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 
94.12. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH 
95.1.  NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO 
47.19.Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 
47.6  SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA 
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 
47.71.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 
47.78.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA 
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH  
47.9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI. 

 
4. Stowarzyszenie podejmie działalność gospodarczą, której wykonywanie wymaga uzyskania koncesji 

lub zezwoleń, dopiero po ich uzyskaniu. 
5. Prowadzenie działalność gospodarczej odbywa się w formie bezpośredniej na podstawie 

istniejących struktur lub przez wyodrębnione organizacyjnie i finansowo zakłady na zasadzie 
rachunku ekonomicznego. 

a. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi stowarzyszenia i podlegają Zarządowi, 
b. Zarząd w drodze uchwały powołuje i likwiduję zakład, powołuje i odwołuje kierownika 

zakładu.  
Zakres działania oraz zakres uprawnień i obowiązków kierujących zakładem określa regulamin 
uchwalany przez Zarząd. 

 
§28 

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach 
majątkowych wymagane są podpisy Prezesa samodzielnie bądź członka zarządu samodzielnie. 

 
 

Rozdział VI  
Postanowienia końcowe 

 
§29 

1. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. 
2. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne 

Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych 
do głosowania.  

3. Podejmując uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa jej 
przebieg oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia na rzecz instytucji o podobnych celach 
działania. 

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. 


