STATUT STOWARZYSZENIA
TALENT MANAGEMENT IN TECH

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działalności i siedziba
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Talent Management in Tech, w dalszej treści niniejszego Statutu
zwane jest „Stowarzyszeniem”.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Stowarzyszenie może działać
również na terenie innych państw, zgodnie z przepisami prawa miejscowego.
§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
§4
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
§5
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach oraz na podstawie
niniejszego statutu.
§6
Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.
§7
Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych
spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby ich realizacji
§8
Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych dotyczących
− edukacji,
− wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
− inspirowania innowacyjności w praktyce gospodarczej,
− wspierania działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
a cele Stowarzyszenia obejmują:
1) szerzenie i propagowanie wiedzy oraz najlepszych praktyk z zakresu zarządzania talentami,
zwłaszcza w branżach produkcyjnych, w tym w branży wysokorozwiniętych technologii,
2) propagowanie idei przyjaznego środowiska pracy, kultury organizacyjnej opartej na
zaufaniu oraz zarządzania procesowego jako katalizatorów przewagi konkurencyjnej,
3) wspieranie rozwoju talentów, nabywania umiejętności interpersonalnych i pogłębiania
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wiedzy fachowej,
4) doradzanie w obszarze rozwoju zawodowego w branżach produkcyjnych, w tym w branży
wysokorozwiniętych technologii,
5) rozwijanie współpracy pomiędzy specjalistami a małymi firmami, firmami typu start-up,
uniwersytetami oraz przedsiębiorstwami globalnymi.
§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) współpracę przy organizacji studiów i programów dydaktycznych w zakresie
zarządzania talentami w branżach technologicznych,
2) organizację szkoleń, warsztatów, konferencji, prelekcji i spotkań mających na celu
propagowanie umiejętności wiedzy,
3) prowadzenie działalności edukacyjnej, w szczególności z wykorzystaniem techniki
wideo, webinary oraz e-learning,
4) działalność wydawniczą w formie drukowanej, na nośnikach elektronicznych oraz z
dostępem on-line,
5) współpracę z mediami i wydawcami,
6) organizację wspólnych przedsięwzięć w ramach współpracy z uniwersytetami oraz
innymi jednostkami edukacyjnymi,
7) współpracę z organizacjami biznesowymi o małej strukturze, firmami typu start-up
oraz z globalnymi korporacjami w branży technologicznej,
8) pozyskiwanie środków na wymienione działania z dostępnych dotacji, subwencji oraz
grantów,
9) wspieranie finansowe innych podmiotów realizujących lub współpracujących w
realizacji celów Stowarzyszenia,
10) utrzymywanie kontaktów i współpracy z podobnymi stowarzyszeniami w kraju i za
granicą.
ROZDZIAŁ III
Nabywanie i utrata członkostwa
§ 10
Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne mające pełną zdolność do
czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.
§ 11
Członkami Stowarzyszenia mogą być również pełnoletni cudzoziemcy, w tym cudzoziemcy
niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mający pełną
zdolność do czynności prawnych i niepozbawieni praw publicznych, zgodnie z prawem
państwa macierzystego.
§ 12
Osoby prawne, w tym osoby prawne zagraniczne, mogą być jedynie członkami wspierającymi
Stowarzyszenia.
§ 13
Członkostwo Stowarzyszenia obejmuje członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających (w tym osoby prawne),
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c) honorowych.
§ 14
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna pełnoletnia, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) pragnie realizować cele Stowarzyszenia,
c) posiada pisemną rekomendację jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
§ 15
Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu Stowarzyszenia.
§ 16
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub osoba prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
§ 17
Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu Stowarzyszenia.
§ 18
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
§ 19
Członkowie honorowi są powoływani przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek 2/3
wszystkich członków Stowarzyszenia.
§ 20
Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
− z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
− ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia
przez pół roku,
− z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez
pół roku,
− z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
c) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.
§ 21
Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia
członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków
w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na
najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków
jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
Prawa i obowiązki członków
§ 22
Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
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b) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
§ 23
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
§ 24
Członkom wspierającym i honorowym przysługują takie prawa jak członkom zwyczajnym, z
wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
§ 25
Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach
władz Stowarzyszenia.
§ 26
Członkowie wspierający mają obowiązek przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz
Stowarzyszenia oraz wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia.
§ 27
Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
ROZDZIAŁ V
Władze stowarzyszenia,
tryb dokonywania wyboru i uzupełniania składu, kompetencje
§ 28
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
§ 29
Kadencja władz wynosi cztery lata.
§ 30
Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, odbywa się
w głosowaniu tajnym większością głosów, wybranymi zostają osoby, które uzyskały kolejno
największą liczbę głosów.
§ 31
W przypadku gdy skład władz ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie
składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który
uległ zmniejszeniu.
§ 32
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów (więcej głosów za niż przeciw), przy obecności co najmniej połowy
członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, chyba że inne postanowienia
niniejszego statutu stanowią inaczej.
§ 33
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Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
§ 34
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 35
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd raz w roku – jako sprawozdawcze,
i co cztery lata – jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie,
miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem.
§ 36
Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu Członków nie ma wymaganego kworum co najmniej połowy
członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, zwołuje się zgromadzenie w drugim
terminie, nie później niż w ciągu miesiąca od pierwszego terminu. Walne Zgromadzenie
Członków zwołane w drugim terminie może podejmować uchwały bez względu na liczbę
obecnych.
§ 37
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd:
a) z jego inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
§ 38
W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków na wniosek
Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia, Zarząd ma obowiązek ustalić termin zgromadzenia nie później niż na 14 dni
od złożenia wniosku. Po tym terminie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje
Komisja Rewizyjna.
§ 39
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
h) wprowadzanie i uchylanie możliwości otrzymywania wynagrodzenia przez członków
Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją,
i) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, jeżeli taka możliwość
zostanie wprowadzona,
j) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków honorowych,
k) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
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lub jego władze,
l) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, w tym odwołań w sprawach członkostwa,
m) uchwalanie zmian statutu,
n) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
§ 40
Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentowania
Stowarzyszenia na zewnątrz. Zarząd składa się z 3 osób, w tym prezesa wybieranego na
pierwszym posiedzeniu Zarządu. Zarząd jest uprawniony do składania oświadczeń woli.
§ 41
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
§ 42
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku
z pełnioną funkcją, jeżeli taka możliwość zostanie wprowadzona uchwałą Walnego
Zgromadzenia Członków a także mogą otrzymywać zwrot kosztów podróży na zasadach
przewidzianych dla pracowników.
§ 43
Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
b) realizacja celów Stowarzyszenia,
c) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
d) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
e) przyjmowanie i wykluczanie członków,
f) sporządzanie planów pracy i budżetu,
g) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
i) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla osób zatrudnionych, z wyłączeniem wysokości
wynagrodzenia dla członków Zarządu,
j) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla osób realizujących przedsięwzięcia i projekty
finansowane z dotacji, subwencji lub grantów,
k) sporządzanie sprawozdań finansowych,
l) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia.
§ 44
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością finansową i
majątkiem Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób, w tym
przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji.
§ 45
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w
roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
§ 46
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności finansowej i majątku Stowarzyszenia,
b) kontrola działalności gospodarczej, w przypadku jej podjęcia,
c) ocena pracy Zarządu, w tym rocznych sprawozdań z działalności oraz rocznych
sprawozdań finansowych,
d) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności
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Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
e) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielanie absolutorium
Zarządowi,
f) wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub
bezczynnego członka Zarządu,
g) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
h) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków w razie nie zwołania walnego
Zgromadzenia członków przez zarząd w określnym terminie.
ROZDZIAŁ VI
Majątek i źródła finansowania
Reprezentowanie Stowarzyszenia
§ 47
Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) składek członkowskich,
b) innych przychodów z działalności statutowej,
c) darowizn, spadków, zapisów i innych przychodów z ofiarności publicznej,
d) przychodów z działalności gospodarczej, w przypadku jej podjęcia,
e) dotacji, subwencji, grantów i innych źródeł finansowania publicznego i prywatnego,
f) przychodów z majątku własnego, w tym z lokat i udziałów, praw autorskich, ich cesji
lub licencji.
§ 48
Uchwały w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia Zarząd
podejmuje jednogłośnie.
§ 49
W przypadku podejmowania przedsięwzięć i projektów finansowanych z dotacji, subwencji
lub grantów, osoby uczestniczące w takich pracach, w tym członkowie Stowarzyszenia, mogą
otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w ramach tych prac.
§ 50
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w
odrębnych przepisach, dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do
realizacji celów statutowych. Uchwałę o podjęciu działalności gospodarczej i jej zaniechaniu
podejmuje Walne Zgromadzenie Członków.
§ 51
W przypadku podjęcia działalności gospodarczej jej zakres wg Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) przedstawia się następująco:
1) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
2) 58 – Działalność wydawnicza,
3) 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych,
4) 73.1 - Reklama,
5) 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,
6) 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
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7) 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
8) 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację.
9) 70.2 – Doradztwo związane z zarządzaniem
§ 52
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli, w tym
zaciągania zobowiązań w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków
Zarządu działających łącznie.
ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
§ 53
Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 54
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków
kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności wszystkich uprawnionych do
głosowania.
§ 55
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Statut przyjęto uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 26 stycznia 2017 r.
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