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Statut Klubu Absolwentów Logistyki i Transportu 

 

I. NAZWA, CELE I OBSZAR DZIAŁANIA ORGANIZACJI 

 

§ 1 
1. Organizacja nosi nazwę - Klub Absolwentów Logistyki i Transportu Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach - zwana dalej KALiT. 

2. Organizacja może używać nazwy skróconej: KALiT. 

3. Organizacja KALiT nie posiada osobowości prawnej. 
 

§ 2 
1. KALiT współpracuje z Biurem Współpracy z Gospodarką i Absolwentami 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

2. KALiT działa we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, w szczególności Katedrą Logistyki Ekonomicznej na 

Wydziale Zarządzania, Katedrą Logistyki Społecznej na Wydziale Zarządzania oraz 

Katedrą Transportu na Wydziale Ekonomii. 

3. KALiT działa we współpracy z organizacjami studenckimi Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, w szczególności Naukowym Kołem Logistyki 

“DIALOG” oraz Studenckim Kołem Naukowym Transportu oraz innymi 

organizacjami zrzeszającymi studentów zainteresowanych logistyką i transportem. 

4. KALiT dąży do współpracy z jednostkami organizacyjnymi oraz organizacjami 

studenckimi i absolwenckimi innych ośrodków akademickich. 

5. KALiT dąży do współpracy z podmiotami sektora I (instytucji państwa), sektora II 

(organizacji gospodarczych) i sektora III (organizacji pozarządowych). 

6. Obszarem działania KALiT jest cały obszar państwa polskiego. 

 

§ 3 
Działania KALiT skoncentrowane są wokół realizacji celów na rzecz wspólnoty absolwentów 

oraz na rzecz współpracy absolwentów z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach oraz 

współpracy absolwentów ze studentami. 
 

§ 4 
1. Wśród podstawowych celów KALiT w obszarze działań na rzecz absolwentów jest: 
 

1.1. Utworzenie sieci kontaktów biznesowych oraz wymiana doświadczeń 

zawodowych i wiedzy pomiędzy absolwentami. 

1.2. Integracja towarzyska absolwentów różnych roczników i na różnych poziomach 

kariery zawodowej. 

 

2. Wśród podstawowych celów KALiT w obszarze działań na rzecz współpracy absolwentów 

z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach jest: 
 

2.1. Podtrzymanie kontaktu i więzi między absolwentami a Uczelnią. 

2.2. Wzbogacenie oferty dydaktycznej Uczelni poprzez współpracę w zakresie 

dydaktyki. 

2.3. Działanie na rzecz intensyfikacji współpracy obszarów naukowo-badawczego i 

biznesowego. 
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3. Wśród podstawowych celów KALiT w obszarze działań na rzecz współpracy absolwentów 

ze studentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest: 
 

3.1. Wsparcie merytoryczne studentów w toku kształcenia oraz podnoszenie 

kwalifikacji i kompetencji zawodowych studentów. 

3.2. Inne działania na rzecz zwiększania szans studentów na rynku pracy. 

3.3. Wsparcie inicjatyw i wydarzeń studenckich. 

3.4. Wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego studentów do wsparcia realizacji 

praktycznych celów przedsiębiorstw. 
 

II. CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJI 

 

§ 5 
1. Członkiem KALiT może zostać każda osoba, która ukończyła studia wyższe I lub II 

stopnia, studia podyplomowe lub uzyskała stopień doktora/doktora habilitowanego na 

Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (wcześniej: Akademii Ekonomicznej w 

Katowicach). 

2. W szczególności, KALiT zrzesza absolwentów Wydziału Ekonomii i Wydziału 

Zarządzania, którzy ukończyli studia na kierunkach i specjalizacjach kształcenia 

związanych z dziedzinami logistyki i transportu.  

3. Sympatykiem KALiT może zostać każda osoba, która ukończyła studia wyższe I lub 

II stopnia na dowolnej uczelni i/lub współpracuje z KALiT na rzecz realizacji celów 

statutowych. 
 

§ 6 
1. Członkami KALiT są absolwenci, którzy dokonali poprawnego zgłoszenia 

przystąpienia do KALiT, których zgłoszenie zostało zaakceptowane przez Zarząd oraz 

którzy wywiązują się z obowiązków członka KALiT. 

2. Sympatykami KALiT są osoby, które nie są absolwentami Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, ale współpracują z KALiT na rzecz realizacji celów 

statutowych, dokonały poprawnego zgłoszenia do grona Sympatyków KALiT, których 

zgłoszenie zostało zaakceptowane przez Zarząd. 
 

§ 7 
Do praw każdego członka KALiT należy: 

1. Zgłaszanie kandydatury własnej lub cudzej do Zarządu. 

2. Współorganizowanie działań realizowanych przez KALiT. 

3. Czerpanie korzyści z działań KALiT w ramach realizacji celów statutowych. 
 

§ 8 

Do obowiązków każdego członka KALiT należy przestrzeganie statutu KALiT, dążenie do 

realizacji celów statutowych i promowanie Klubu. 
 

§ 9 
Członek nie wywiązujący się z obowiązków członka może zostać wykluczony z KALiT na 

podstawie decyzji Zarządu. 

III. FORMY ORGANIZACYJNE 

 

§ 10 
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Władzami Klubu są: 

1. Zarząd KALiT 

2. Zebranie Członków KALiT 
 

§ 11 
1. Członkiem Zarządu KALiT może zostać wyłącznie członek KALiT.  

2. Zarząd KALiT powoływany jest w głosowaniu jawnym Zebrania Członków KALiT 

na okres 2-letni i wymaga oddania 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu. 

3. Głosowanie Zebrania Członków KALiT w celu powołania Zarządu może odbyć się 

fizycznie, w formie telekonferencji, wideokonferencji lub przez Internet. Wybór 

członków Zarządu wymaga większości względnej oddanych głosów.  

4. Głosowanie jest ogłoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej na aktualne adresy 

e-mail figurujące w oficjalnej bazie absolwentów KALiT. Ogłoszenie zawiera termin 

rozpoczęcia i zakończenia głosowania. 

 

§ 12 
1. Zarząd składa się z co najmniej 3 osób, w tym Przewodniczącego KALiT oraz 

Wiceprzewodniczących do spraw wyznaczonych przez Przewodniczącego. 

2. Skład liczebny Zarządu może zostać rozszerzony lub zwężony, do liczebności nie 

mniejszej niż wskazana w pkt. 1 § niniejszego paragrafu, decyzją Zebrania Członków 

KALiT, w celu lepszej organizacji działań na rzecz realizacji celów statutowych. W 

przypadku rozszerzenia składu, głosowanie odbywa się z zachowaniem zasad 

określonych w § 11. 

 

§ 13 
Do kompetencji Zarządu KALiT należy: 

1. Opracowanie, w porozumieniu z Członkami KALiT, planu działań KALiT na rzecz 

realizacji celów statutowych na okres kadencji, z uwzględnieniem współpracy z 

podmiotami wyszczególnionymi w statucie. 

2. Inicjowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności KALiT. 

3. Wyznaczanie zadań Członkom KALiT oraz kontrola ich realizacji. 

4. Rozpatrywanie kandydatur do KALiT, do grona Członków oraz Sympatyków. 

5. Powoływanie struktur w KALiT, przykładowo zespołów projektowych i zadaniowych, 

zespołów branżowych oraz ich koordynatorów. 
 

§ 14 
Zebranie Członków KALiT:  

1. Jest spotkaniem Członków zwoływanym przez Zarząd w razie potrzeby. 

2. Może odbyć się fizycznie i/lub w formie wideokonferencji i/lub telekonferencji i/lub 

poprzez Internet. 
 

§ 15 
Do kompetencji Zebrania Członków należy:  

1. Dokonywanie wyboru Zarządu KALiT wg zasady kadencyjności. 

2. Przyjmowanie planu działań KALiT na okres kadencji. 

 

IV. INNE 

 

§ 16 
Zmian w statucie KALiT dokonuje Zarząd za zgodą Zebrania Członków. 
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§ 17 

Głosowanie zmian w statucie przez Zebranie Członków wymaga oddania 2/3 głosów 

członków obecnych na zebraniu. Decyzja zapada bezwzględną większością głosów. 

 

§ 18 

Zmiany w statucie KALiT są bezzwłocznie podawane do wiadomości wszystkich członków. 

 

 


