Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 podjętej przez Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne w dniu 17 listopada
2021 r.

STATUT
Polskiej Chmury – związku pracodawców
uchwalony przez Zgromadzenie Założycielskie w dniu 31 marca 2016 r., zmieniony w dniu
30 maja 2016 r. i w dniu 6 czerwca 2017 r. i w dniu 17 listopada 2021 r.

(tekst jednolity)

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne
Art. 1.

1. Związek pracodawców, zwany dalej „Związkiem”, nosi nazwę „Polska Chmura – związek
pracodawców”.
2. Związek może używać nazwy w języku angielskim: „Polish Cloud – Association of employers”.
3. Związek jest organizacją dobrowolną, samorządną i niezależną w swej działalności statutowej
od organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.
4. Związek działa na podstawie niniejszego Statutu oraz właściwych przepisów, w szczególności
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców.
Art. 2.
1. Związek posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Związku jest Skawina.
3. Związek działa na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej. Związek może działać poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, o ile jest to zgodne z przepisami właściwego prawa.

Rozdział 2.

Cele i zadania Związku
Art. 3.

1. Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w
nim podmiotów („Członków”), wobec organów władzy i administracji rządowej, organów
samorządu terytorialnego, organizacji gospodarczych, samorządów zawodowych, związków
zawodowych oraz innych podobnych organizacji.
2. Do zadań Związku należy w szczególności:
a. reprezentowanie
gospodarczych,

Członków

oraz

ochrona

ich

interesów,

w

tym

interesów

b. oddziaływanie na prawodawstwo, które może wpłynąć na interesy Członków,
c.

popularyzacja usług świadczonych w oparciu o ośrodki przetwarzania danych jako
nowoczesnej gałęzi gospodarki,

d. wykazywanie pozytywnego wpływu usług świadczonych w oparciu o ośrodki
przetwarzania danych na rozwój innych powiązanych sektorów na terenie Polski
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e. budowanie pozytywnego wizerunku podmiotów świadczących usługi w oparciu o
ośrodki przetwarzania danych,
f.

wzmocnienie pozycji polskich przedsiębiorców świadczących usługi w oparciu o ośrodki
przetwarzania danych na konkurencyjnych rynkach zewnętrznych

g. promowanie dobrych praktyk w świadczeniu usług w oparciu o ośrodki przetwarzania
danych,
h. ochrona praw na dobrach niematerialnych przysługujących Członkom,

3.

i.

przeciwdziałanie praktykom ograniczającym uczciwą konkurencję, w szczególności
przy udzielaniu zamówień publicznych,

j.

wspieranie rozwoju kompetencji technicznych Członków,

k.

inicjowanie lub popieranie inicjatyw, które są zbieżne z celami Związku.

Cele i zadania Związku są realizowane między innymi przez:
a. prezentowanie przez Związek opinii i stanowisk,
b. opiniowanie projektów aktów prawnych,
c.

występowanie do podmiotów posiadających inicjatywę ustawodawczą lub wydających
akty normatywne z wnioskami i opiniami,

d. występowanie w imieniu Członków (a w przypadku otrzymania stosownych
upoważnień, także w imieniu innych przedsiębiorców) do organów administracji
rządowej i samorządowej oraz sądów w sprawach związanych z działalnością
Członków,
e. wnoszenie środków ochrony prawnej w postępowaniach o udzielenie zamówienia
publicznego,
f.

współpracę z mediami,

g. udział w negocjacjach, w tym w celu rozwiązywania sporów zbiorowych,
h. popularyzację wiedzy technicznej i organizacyjnej,
i.

wspieranie Członków w nawiązywaniu kontaktów z krajowymi i zagranicznymi
partnerami,

j.

delegowanie przedstawicieli Związku
samorządowej i innych instytucji,

k.

opracowywanie wzorcowych dokumentów dotyczących usług opartych o centra
przetwarzania danych,

l.

organizowanie programów certyfikacji,

do

organów

administracji

rządowej

i

m. opracowywanie raportów na temat rynku usług opartych o centra przetwarzania
danych,
n. zbieranie danych i informacji na temat usług opartych o centra przetwarzania danych,
o. organizowanie zebrań, seminariów, szkoleń, konferencji i innych form wymiany
doświadczeń.

Rozdział 3.

Członkostwo
Art. 4.

1. Członkostwo w Związku jest dobrowolne i nie ogranicza samodzielności działania członka
Związku.
2. Do Związku mogą należeć:
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a. Członkowie Zwyczajni, w tym Członkowie-Założyciele,
b. Członkowie Wspierający.
3. Członkami Zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
nie posiadające osobowości prawnej, będące pracodawcami, które prowadzą działalność na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegającą na świadczeniu usług informatycznych w
oparciu o centra przetwarzania danych.
4. Członkami Zwyczajnymi są:
a. Członkowie-Założyciele – pracodawcy, którzy podjęli uchwałę o założeniu związku
pracodawców, a którzy nabywają członkostwo z chwilą wpisania Związku do Krajowego
Rejestru Sądowego,
b. inni pracodawcy, o których mowa w ust. 3, przyjęci w poczet członków Związku.
5. Członkami Wspierającymi mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
6. Przyjęcie w poczet Członków Zwyczajnych Związku lub Członków Wspierających Związku
następuje w drodze pisemnej akceptacji zaproszenia wystosowanego przez Związek.
7. Prawa i obowiązki Członków Związku są równe, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych
przez statut.
Art. 5.
1. Członkowie Zwyczajni mają prawo do:
a. uczestniczenia w pracach Związku i jego organów,
b. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do statutowych organów
Związku,
c.

korzystania ze wsparcia Związku w sprawach objętych niniejszym statutem,

d. dostępu do wszelkich informacji dotyczących Związku,
e. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku.
2. Członkowie Wspierający mogą być zapraszani do uczestniczenia w pracach Związku, w tym do
uczestniczenia z głosem doradczym w pracach organów Związku.
3. Członkowie Zwyczajni i Członkowie Wspierający uczestniczą w pracach Związku przez swoich
przedstawicieli.
Art. 6.
1. Członkowie Zwyczajni są zobowiązani do:
a. aktywnego udziału w pracach Związku,
b. przestrzegania Statutu Związku oraz uchwał i regulaminów przyjętych przez organy
Związku,
c.

terminowego uiszczania składek,

d. udzielania organom Związku informacji niezbędnych dla jego działalności,
e. udzielania pomocy Związkowi w wykonywaniu zadań statutowych.
Art. 7.
1. Członkostwo w Związku ustaje w razie:
a. rozwiązania Związku,
b. wystąpienia ze Związku,
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c.

wykluczenia ze Związku na skutek:
i. rażącego naruszenia postanowień Statutu lub uchwał albo regulaminów
przyjętych przez organy Związku zgodnie z postanowieniami Statutu, w tym
prowadzenia przez Członka Związku działalności sprzecznej z celami Związku
lub na szkodę Związku, lub
ii. uchylania się od opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku,

d. ogłoszenia upadłości Członka Związku,
e. w przypadku Członków Związku będących osobą fizyczną: w przypadku śmierci,
f.

w przypadku Członków Związku niebędących osobą fizyczną: w przypadku otwarcia
likwidacji.

2. Oświadczenie o wystąpieniu ze Związku powinno zostać złożone Zarządowi w formie pisemnej.
3. O wykluczenie Członka ze Związku decyduje Rada, podejmując uchwałę na wniosek Zarządu.
Do podjęcia uchwały wymagana jest większość 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
członków Rady.
4. Od uchwały Rady w sprawie wykluczenia, w terminie 14 dni od doręczenia uchwały Członkowi
Związku, przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego, które ma obowiązek rozpatrzenia
odwołania na najbliższym posiedzeniu.
5. W okresie od podjęcia przez Radę uchwały w sprawie wykluczenia ze Związku do podjęcia
przez Zgromadzenie Ogólne uchwały w przedmiocie rozpatrzenia odwołania, członek Związku
jest zawieszony w prawach i obowiązkach (z wyjątkiem obowiązku zapłaty składki
członkowskiej).
6. W przypadku braku odwołania, uchwała w sprawie wykluczenia ze Związku wywołuje skutki
prawne z chwilą upływu terminu do wniesienia odwołania.
7. Ustanie członkostwa w Związku nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń do majątku
Związku.
Art. 8.
1. Organami Związku są:
a. Zgromadzenie Ogólne,
b. Zarząd,
c.

Rada.

2. Uchwały kolegialnych organów Związku podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, chyba że Statut stanowi
inaczej. W przypadku równej liczby głosów przy podejmowaniu decyzji przez Zarząd lub Radę,
decydujące znaczenie ma odpowiednio głos Przewodniczącego Zarządu lub
Przewodniczącego Rady.
3. Uchwały dotyczące powoływania i odwoływania członków organów Związku, a także inne
decyzje w sprawach osobowych, podejmowane są w głosowaniu tajnym.
Art. 9.
1. Osoba fizyczna może zostać powołana do Zarządu lub Rady, o ile:
a. wchodzi w skład zarządu Członka Związku będącego osobą prawną, albo
b. jest Członkiem Związku, albo
c.

przedstawi pisemne upoważnienie do działania w imieniu Członka Związku.
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2. Rada może powołać do Zarządu Związku także osobę fizyczną, która nie spełnia przesłanek
wskazanych w ust. 1.
3. W przypadku zaprzestania pełnienia funkcji w zarządzie Członka Związku będącego osobą
prawną przez osobę, o której mowa w ust. 1 lit. a, taka osoba zobowiązana jest przedstawić w
terminie 14 dni pisemne upoważnienie do działania w imieniu Członka Związku. W razie
nieprzedstawienia upoważnienia w tym terminie, mandat takiej osoby wygasa.
4. W przypadku cofnięcia upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 lit. c, mandat osoby, której
dotyczyło upoważnienie, wygasa.
5. Upoważnienie oraz oświadczenie o cofnięciu upoważnienia wywołuje skutek od chwili
doręczenia Przewodniczącemu Zarządu, a jeśli dotyczy Przewodniczącego Zarządu, od chwili
doręczenia Przewodniczącemu Rady.
Art. 10.
1. Najwyższym organem Związku jest Zgromadzenie Ogólne.
2. Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy w szczególności:
a. uchwalanie programów i planów działania Związku,
b. dokonywanie zmian statutu Związku,
c.

uchwalanie regulaminu Zgromadzenia Ogólnego i dokonywanie jego zmian,

d. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku oraz przeznaczeniu jego majątku,
e. podejmowanie uchwał w sprawie rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia działalności
gospodarczej,
f.

ustalanie wysokości składek członkowskich, przy czym wysokość pierwszej składki
członkowskiej uchwala Zgromadzenie Założycielskie,

g. wybór Przewodniczącego Rady i członków Rady, za wyjątkiem pierwszego składu
Rady, który wybierany jest przez Zgromadzenie Założycielskie,
h. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady z jej działalności,
i.

odwoływanie członków Rady przed upływem kadencji oraz zawieszanie ich w
sprawowaniu funkcji – w przypadkach wskazanych w Statucie,

j.

rozpatrywanie odwołań w sprawach wskazanych w Statucie.
Art. 11.

1. Każdemu Członkowi Zwyczajnemu przysługuje jeden głos na Zgromadzeniu Ogólnym.
2. Członkowie Zwyczajni występują na Zgromadzeniu Ogólnym:
a. w przypadku Członków Zwyczajnych będących osobami fizycznymi: osobiście lub
przez pełnomocników,
b. w przypadku Członków Zwyczajnych niebędących osobami fizycznymi: zgodnie z
obowiązującymi dla nich zasadami reprezentacji lub przez pełnomocników.
3. Zarząd zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne raz w roku. Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne
powinno odbyć się najpóźniej do zakończenia drugiego kwartału kalendarzowego.
4. Zarząd zawiadamia wszystkich Członków Związku o terminie i miejscu Zwyczajnego
Zgromadzenia Ogólnego oraz o propozycji porządku obrad. Powiadomienia powinny zostać
wysłane listami poleconymi oraz pocztą elektroniczną co najmniej 21 dni przed terminem
Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego.
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5. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne na wniosek co najmniej połowy członków
Rady, w terminie miesiąca od daty wpłynięcia wniosku. Zarząd może zwołać Nadzwyczajne
Zgromadzenie Ogólne także z innej ważnej przyczyny.
6. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego wymagają dla swojej ważności obecności co najmniej połowy
Członków Związku uprawnionych do głosowania. W przypadku niespełnienia tego wymagania,
Zgromadzenie Ogólne może odbyć się w drugim terminie, wyznaczonym nie wcześniej niż na
godzinę później tego samego dnia, i podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych
Członków Związku.
7. Obrady Zgromadzenia Ogólnego otwiera Przewodniczący Zarządu, a w razie jego
nieobecności, inny członek Zarządu.
8. Zgromadzenie Ogólne powołuje Przewodniczącego Zgromadzenia, który przewodniczy
obradom.
Art. 12.
1. Zarząd jest organem prowadzącym bieżącą pracę Związku oraz wykonującym inne zadania
zlecone przez statut lub Zgromadzenie Ogólne.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego i Rady,
b. przygotowanie projektów programów i planów działania Związku,
c.

podejmowanie decyzji w sprawie zaproszenia podmiotu do przystąpienia do Związku,

d. prowadzenie rejestru Członków Związku,
e. uchwalanie regulaminu Zarządu i dokonywanie jego zmian,
f.

przygotowanie projektów budżetu Związku i realizacja budżetu,

g. reprezentowanie Związku na zewnątrz,
h. podejmowanie decyzji i składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych, w tym
dotyczących zbycia i nabycia przez Związek środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz zaciągania zobowiązań,
i.

opracowywanie i prezentowanie stanowisk Związku,

j.

składanie oświadczeń związanych ze środkami ochrony prawnej w postępowaniach o
udzielenie zamówienia publicznego,

k.

powoływanie i rozwiązywanie zespołów i innych podobnych ciał, powoływanie i
odwoływanie ich przewodniczących i członków, nadzorowanie ich działalności.
Art. 13.

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 do 5 osób, tj. Przewodniczący Zarządu oraz nie więcej niż 4
członków Zarządu.
2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 2 lata.
3. Przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada
spośród kandydatów wskazanych przez Członków Związku.
4. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w wyniku upływu kadencji, a ponadto w
następujących przypadkach:
a. rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie,
b. odwołania przez Radę – wyłącznie z ważnych powodów,
c.

ustania członkostwa w Związku Członka, którego przedstawiciel pełni funkcję w
Zarządzie,
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d. utraty upoważnienia do reprezentowania Członka Związku,
e. śmierci.
5. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej raz na trzy miesiące. Posiedzeniom
Zarządu przewodniczy Przewodniczący, a w razie nieobecności Przewodniczącego,
wyznaczony przez niego członek Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek
innego członka Zarządu.
7. Do składania oświadczeń woli w imieniu Związku upoważnieni są Przewodniczący Zarządu oraz
członek Zarządu działający łącznie albo dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
Art. 14.
1. Rada jest organem Związku nadzorującym jego prace oraz wykonującym inne zadania zlecone
przez statut lub Zgromadzenie Ogólne.
2. Do kompetencji Rady należy:
a. wybór członków Zarządu i Przewodniczącego Zarządu, za wyjątkiem pierwszego
składu Zarządu, który wybierany jest przez Zgromadzenie Założycielskie,
b. odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie ich w pełnieniu funkcji
przypadkach wskazanych w Statucie,
c.

– w

nadzór nad działalnością Zarządu,

d. rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego budżetu Związku,
e. uchwalanie regulaminu Rady i dokonywanie jego zmian,
f.

badanie dokumentów Związku i dokonywanie rewizji stanu majątku Związku,

g. wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Związku,
h. wykonywanie innych zadań zleconych przez statut lub Zgromadzenie Ogólne.
Art. 15.
1. W skład Rady wchodzi Przewodniczący Rady oraz co najmniej 2 członków Rady.
2. Kadencja Rady jest wspólna i trwa 3 lata.
3. Przewodniczącego Rady oraz pozostałych członków Rady powołuje i odwołuje Zgromadzenie
Ogólne spośród kandydatów wskazanych przez Członków Związku.
4. Wygaśnięcie mandatu członka Rady następuje w wyniku upływu kadencji, a ponadto w
następujących przypadkach:
a. rezygnacji z pełnienia funkcji w Rady,
b. odwołania przez Zgromadzenie Ogólne – wyłącznie z ważnych powodów,
c.

ustania członkostwa w Związku Członka, którego przedstawiciel pełni funkcję w
Zarządzie,

d. utraty upoważnienia do reprezentowania Członka Związku,
e. śmierci.
5. Posiedzenia Rady powinny odbywać się co najmniej dwa razy do roku. Posiedzenia Rady
prowadzi Przewodniczący, a w razie nieobecności Przewodniczącego, wyznaczony przez niego
członek Rady.
6. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek innego
członka Rady. Powiadomienia powinny zostać wysłane do członków Rady pocztą elektroniczną
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co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia oraz ponowione pocztą elektroniczną i
telefonicznie na 3 dni przed terminem.
7. W przypadku stwierdzenia przez Przewodniczącego Rady (lub wyznaczonego członka Rady, o
którym mowa w ust. 5) braku obecności co najmniej połowy członków Rady na prawidłowo
zwołanym posiedzeniu Rady, posiedzenie Rady może odbyć się w drugim terminie,
wyznaczonym nie wcześniej niż na godzinę później tego samego dnia, i podejmować uchwały
bez względu na liczbę obecnych osób.
8. Każdy z członków Rady jest zobowiązany do poinformowania Przewodniczącego Rady o
aktualnym adresie poczty elektronicznej oraz numerze telefonu przeznaczonym do kontaktów
związanych z posiedzeniami Rady oraz aktualizowania ich w ciągu 3 dni od ich zmiany.

Rozdział 4.

Majątek
Art. 16.

1. Majątek Związku pochodzi z:
a. wpisowego,
b. składek członkowskich,
c.

darowizn, spadków, zapisów,

d. własnej działalności gospodarczej,
e. dochodów z majątku Związku,
f.

dotacji i subwencji otrzymywanych zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

2. Związek może prowadzić działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności gospodarczej
mogą być:
a. 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
b. 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarzadzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność
c.

62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych

d. 63.12.Z – Działalność portali internetowych
e. 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej
f.

72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych

g. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
3. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek może być przeznaczany
jedynie w celu realizacji zadań statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między
członków Związku.

Rozdział 5. Postanowienia końcowe
Art. 17.
1. Zmiana statutu Związku wymaga uchwały Zgromadzenia Ogólnego podjętej większością 2/3
głosów.
2. Rozwiązanie Związku wymaga uchwały Zgromadzenia Ogólnego podjętej większością 2/3
głosów w obecności 2/3 Członków Związku uprawnionych do głosowania. W przypadku
niespełnienia tego wymagania, Zgromadzenie Ogólne może odbyć się w drugim terminie, po
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odbyciu pierwszego Walnego Zgromadzenia i podejmować uchwały o rozwiązaniu Związku
większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Związku uprawnionych do
głosowania. Art. 11 ust. 7 nie stosuje się.
3. Uchwała w sprawie rozwiązania Związku podjęta zgodnie z ust. 2 powyżej powinna określać
sposób likwidacji Związku, z uwzględnieniem następujących zasad:
a. Zgromadzenie Ogólne wskaże likwidatora (do powołania likwidatora nie stosuje się Art.
9 ust. 1 statutu), który będzie umocowany do składania oświadczeń woli w imieniu
Związku.
b. Likwidator jest zobowiązany do przeprowadzenia likwidacji w możliwie najkrótszym
czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego Związku przed
nieuzasadnionym uszczupleniem, w szczególności do:
i. zawiadomienia właściwego sądu o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu
likwidatora,
ii. podania do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,
iii. dokonania czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji,
iv. po zakończeniu likwidacji zgłoszenia właściwemu sądowi wniosku o
wykreślenie Związku z Krajowego Rejestru Sądowego.
c.

Majątek Związku należy przeznaczyć kolejno na:
i. zaspokojenie wierzycieli Związku,
ii. pokrycie kosztów likwidacji Związku,
iii. pozostałą część majątku Związku: na rzecz wskazanej w uchwale
Zgromadzenia Ogólnego organizacji o zbliżonych celach statutowych,
działającej w Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku braku takiej organizacji,
na wskazany w uchwale Zgromadzenia Ogólnego cel społeczny.
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