
 

Załącznik 

do zarządzenia Nr 38 Rektora UMK 

z dnia 7 marca 2022 r. 

 

 

Regulaminu Klubu InnStart 

 

 

PREAMBUŁA  

Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona – Albert Einstein 

 

Studenci i doktoranci mają możliwość pozyskania szerokiej wiedzy podczas studiów na 

Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zwanego dalej „Uniwersytetem”, będącej jedną 

z najlepszych uczelni w naszym kraju, w tym jedną z dziesięciu Uczelni Badawczych. 

Koncepcja Klubu InnStart pozwoli jego członkom na poszerzanie horyzontów wyobraźni, 

bardzo często wychodząc poza utarte schematy. Połączenie wiedzy zdobytej podczas studiów 

na Uniwersytecie i innowacyjnych postaw wykształconych w Klubie InnStart, może stanowić 

klucz do sukcesu młodych osób. 

 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Klub InnStart, zwany dalej „Klubem”, powołany przez Centrum Przedsiębiorczości 

Akademickiej i Transferu Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwane 

dalej „CPATT UMK”, jest organizacją studencko-doktorancką Uniwersytetu. 

2. Klub posiada logo będące znakiem graficznym, na który składa się złoty emblemat  

z symbolem żarówki. Logo używane jest w pismach i innych oświadczeniach Klubu.  

Wzór loga określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Działalność Klubu realizowana jest w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – 

Uczelnia Badawcza. 

4. Siedzibą Klubu jest CPATT UMK; spotkania członków Klubu mogą odbywać się w innych 

miejscach, w zależności od realizowanego celu.  

5. Terenem działalności Klubu jest województwo kujawsko-pomorskie, przy czym w zakresie 

niezbędnym dla właściwego realizowania celów, może on prowadzić działalność na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania Klubu 

 

§ 2 

 

Celem działalności Klubu jest rozwijanie innowacyjnych i przedsiębiorczych postaw studentów 

i doktorantów Uniwersytetu oraz stworzenie płaszczyzny do wymiany wiedzy i doświadczeń 

pomiędzy poszczególnymi członkami Klubu w zakresie innowacji i przedsiębiorczości 

akademickiej. Klub rozwija kreatywne myślenie i pozwala na poszerzanie horyzontów 

wyobraźni studentów i doktorantów. Klub kładzie duży nacisk na realną współpracę z 

otoczeniem społeczno-gospodarczym, co pozwala na podniesienie kwalifikacji i kompetencji 

członków Klubu. Celem działalności Klubu jest także wyłonienie spośród najbardziej 
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zaangażowanych członków Klubu, będących studentami i doktorantami Uniwersytetu, skautów 

odpowiedzialnych za rozpoznanie potencjału biznesowego Uniwersytetu.   

 

§ 3 

 

Klub swoje cele realizuje poprzez: 

1) organizację kursów, szkoleń i warsztatów w obszarze innowacji i przedsiębiorczości; 

2) organizację konferencji, seminariów, inicjowanie i organizowanie dyskusji, debat, 

organizowanie konkursów, targów i wystaw edukacyjnych; 

3) rekrutację skautów i ich zaangażowanie w ramach programu Inicjatywa Doskonałości 

– Uczelnia Badawcza; 

4) wsparcie skautów przez menedżera Klubu i brokerów innowacji zatrudnionych  

w  CPATT UMK; 

5) aktywne uczestnictwo w ramach spotkań i dyskusji; 

6) mentoring studentów i doktorantów przez przedstawicieli biznesu; 

7) współpracę z przedsiębiorcami, władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 

pozarządowymi, organizacjami edukacyjnymi, kulturalnymi, społecznymi, 

zawodowymi oraz ośrodkami zagranicznymi w zakresie wymienionym w celach 

działania Klubu; 

8) współpracę z brokerami innowacji; 

9) wsparcie studentów i doktorantów w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań oraz  

w procesie zakładania start-upów; 

10) organizowanie wymiany informacji i wiedzy między członkami Klubu; 

11) promocję dobrych praktyk biznesowych przez ludzi sukcesu; 

12) promowanie rozwoju współpracy międzynarodowej z podobnymi organizacjami; 

13) działalność informacyjną i promocyjną Klubu. 

 

Rozdział 3 

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki, zasady nabycia i utraty członkostwa,  

proces rekrutacji 

 

§ 4 

 

1. Członkiem Klubu może zostać każda osoba, będąca studentem lub doktorantem 

Uniwersytetu, która przeszła pozytywnie proces rekrutacji. 

2. Członkostwo w Klubie nadaje rada Klubu, poprzez wpisanie osoby zainteresowanej na listę 

członków, prowadzoną na stronie internetowej Klubu. 

3. Osobom szczególnie zasłużonym dla Klubu, rada Klubu może przyznać tytuł „Honorowego 

Członka Klubu InnStart”. 

 

§ 5 

 

1. Członkowie Klubu mają prawo do: 

1) uczestnictwa we wszystkich formach działalności Klubu; 

2) korzystania ze wszelkich urządzeń i zbiorów znajdujących się w gestii CPATT na 

zasadach ustalonych przez radę Klubu; 

3) uzyskania od rady Klubu rzetelnej informacji na temat planów Klubu i wyników jego 

dotychczasowej działalności; 

4) współdecydowania o losach Klubu poprzez głosowanie w sprawach określonych 

Regulaminem; 
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5) wybierania i bycia wybieranymi do Rady Klubu na zasadach określonych  

w Regulaminie.  

§ 6 

 

Do obowiązków członków Klubu należy: 

1) stosowanie się do postanowień Regulaminu i rady Klubu; 

2) czynny udział w spotkaniach i działaniach Klubu; 

3) dbanie o wizerunek Klubu; 

4) godne reprezentowanie Klubu. 

 

§ 7 

 

Ustanie członkostwa następuje na skutek: 

1) utraty przez członka statusu studenta lub doktoranta Uniwersytetu; 

2) złożenia menedżerowi Klubu oświadczenia o rezygnacji z członkostwa; 

3) trwającej dłużej niż 6 miesięcy absencji w bieżących pracach Klubu. 

 

§ 8 

 

1. Rekrutacja do Klubu odbywa się raz w roku akademickim.  

2. O terminie rekrutacji studenci i doktoranci Uniwersytetu poinformowani zostają poprzez 

stronę internetową UMK oraz wysyłane do nich newslettery. Informacja o rekrutacji 

pojawia się również na stronie internetowej CPATT UMK (www.innowacje.umk.pl) oraz 

w mediach społecznościowych CPATT UMK (profil na Facebooku - @CPATTUMK).  

3. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Formularz jest wypełniany 

elektronicznie.  

4. Proces rekrutacji składa się z trzech etapów: 

1) ocena formalna formularza rekrutacyjnego; 

2) warsztat rekrutacyjny z testem osobowości; 

3) rozmowa Komisji oceniającej z wybranymi kandydatami. 

5. Student lub doktorant otrzymuje status członka Klubu po pozytywnej kwalifikacji Komisji 

oceniającej. 

6. Komisja oceniająca składa się z prorektora właściwego ds. studenckich, menedżera Klubu, 

dyrektora CPATT UMK oraz dwóch przedstawicieli nauczycieli akademickich 

Uniwersytetu.  

7. W procesie rekrutacji i oceny z głosem doradczym mogą wziąć udział inne osoby wskazane 

przez dyrektora CPATT UMK. 

8. W ciągu roku akademickiego do Klubu może zostać przyjętych maksymalnie 30 nowych 

członków.  

 

Rozdział 4 

Władze Klubu 

 

§ 9 

 

Organami Klubu są: 

1) rada Klubu; 

2) menedżer Klubu; 

3) Walne Zebranie Członków Klubu. 

http://www.innowacje.umk.pl/
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Rozdział 5 

Rada Klubu 

 

§ 10 

 

1. W skład rady Klubu wchodzą: 

1) prorektor właściwy ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym – jako 

przewodniczący; 

2) prorektor właściwy ds. studenckich; 

3) dyrektor CPATT UMK; 

4) menedżer Klubu; 

5) przedstawiciel nauczycieli akademickich Uniwersytetu; 

6) 2 przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego; 

7) 2 przedstawicieli członków Klubu wybranych w drodze głosowania podczas Walnego 

Zebrania Członków Klubu. 

2. Kadencja rady Klubu trwa rok akademicki tj. od Walnego Zebrania Członków Klubu do 

kolejnego Walnego Zebrania Członków Klubu po przeprowadzonej rekrutacji na kolejny 

rok akademicki. 

3. Członkowie rady Klubu, o których mowa w ust. 1 pkt. a – f są delegowani w drodze 

powołania przez rektora, po wskazaniu przez prorektora właściwego ds. współpracy  

z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

4. Rektor, na wniosek prorektora właściwego ds. współpracy z otoczeniem społeczno-

gospodarczym, może do rady Klubu powołać dodatkowo Opiekuna Naukowego Klubu 

pochodzącego z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 

5. Przedstawiciele członków Klubu wybierani są podczas Walnego Zebrania Członków 

Klubu. Czynne i bierne prawo głosu mają wszyscy członkowie Klubu. Kandydaci 

wybierani są w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przez Walne Zebranie 

Członków Klubu. 

6. Spośród przedstawicieli członków Klubu na posiedzeniu rady Klubu wybierany jest 

sekretarz rady Klubu oraz ambasador Klubu. 

7. Spotkania rady Klubu zwołuje przewodniczący rady Klubu nie rzadziej niż 2 razy na 

semestr akademicki. 

 

§ 11 

 

Do kompetencji rady Klubu należy w szczególności: 

1) uchwalanie kierunków i planów działania Klubu; 

2) nadzór nad działalnością Klubu; 

3) dokonywanie zmian w regulaminie Klubu. 

 

§ 12 

 

Do kompetencji sekretarza rady Klubu należy w szczególności: 

1) sporządzanie protokołów z posiedzeń rady Klubu, Walnego Zebrania Członków Rady 

Klubu, spotkań Klubu; 

2) przygotowywanie uchwał rady Klubu; 

3) przygotowywanie informacji na temat działalności Klubu. 
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§ 13 

 

Do kompetencji ambasadora rady Klubu należy w szczególności: 

1) prowadzenie działań promocyjnych Klubu; 

2) prowadzenie działań informacyjnych na temat działalności Klubu; 

3) reprezentowanie interesów członków Klubu przed radą Klubu. 

 

Rozdział 6 

Menedżer Klubu 

 

§ 14 

 

1. Menedżera Klubu wskazuje dyrektor CPATT UMK. 

2. Do zadań menedżera Klubu należy: 

1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz; 

2) zarządzanie finansami Klubu; 

3) inicjowanie i koordynowanie spotkań członków Klubu; 

4) organizowanie rekrutacji członków Klubu; 

5) prowadzenie działalności informacyjnej o działaniach Klubu; 

6) koordynowanie działalności członków Klubu; 

7) nadzór i realizacja harmonogramu działań na dany rok akademicki. 

 

Rozdział 7 

Walne Zebranie Członków Klubu 

 

§ 15 

 

1. Walne Zebranie Członków Klubu stanowią rada Klubu i pozostali członkowie Klubu. 

2. Walne Zebranie Członków Klubu zwołuje menedżer Klubu z własnej inicjatywy, na 

wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Klubu lub na wniosek rady Klubu. 

3. Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest co najmniej raz do roku w celu złożenia 

sprawozdania z działalności Klubu w danym roku akademickim i przedstawienia planów 

rozwoju Klubu. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu może zostać zwołane z innej, ważnej 

przyczyny. 

 

Rozdział 8 

Finanse Klubu 

 

§ 16 

 

1. Klub może finansować realizację swoich przedsięwzięć: 

1) ze środków w dyspozycji CPATT UMK; 

2) ze środków uzyskanych od instytucji i organizacji wspierających studencki  

i doktorancki ruch naukowy; 

3) z darowizn. 

2. Uzyskane przez Klub środki finansowe przeznaczone mogą być jedynie na statutową 

działalność Klubu. 
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Rozdział 9 

Współdziałanie z innymi organizacjami 

 

§ 17 

 

1. Klub, dla efektywnego realizowania swoich celów, może podejmować współpracę z innymi 

organizacjami realizującymi podobne cele, w kraju i za granicą. 

2. Zasady współdziałania Klubu z innymi organizacjami muszą być zgodne z celami działania 

Klubu określonymi niniejszym Regulaminem. 

 

 

Rozdział 10 

Statuetki, odznaki 

 

§ 18 

 

Rada Klubu może ustanawiać odznaki, statuetki i przyznawać je członkom Klubu oraz osobom 

fizycznym i prawnym zasłużonym dla Klubu. 

 

 

Rozdział 11 

Postanowienia końcowe i przejściowe 

 

§ 19 

 

1. Pierwsza rada Klubu zostanie uzupełniona o przedstawicieli członków Klubu po procesie 

rekrutacji. 

2. Kadencja pierwszej rady Klubu rozpoczyna się 1 października 2022 roku i trwa do Walnego 

Zebrania Członków Klubu w roku akademickim 2022/2023.  

3. Zmiany regulaminu mogą być wprowadzane na wniosek rady Klubu lub na wniosek 1/3 

jego członków. 

 

 


