UMOWA PARTNERSKA
w sprawie powołania Klastra pod nazwą
SILESIAN TECHNOPOLIS w zakresie realizacji projektu
Technopolia Śląska
Niniejsza umowa została zawarta w Wodzisławiu Śląskim w dniu 08.10.2014 roku, pomiędzy
następującymi Stronami:
1) Urząd Miasta Wodzisław Śląski - reprezentowany przez: Prezydenta Miasta Mieczysława
Kiecę;
2) PREVAC sp. z o.o. nr KRS 0000130401 - reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu
Dr Andreasa Glenz
3) Pol-Eko Aparatura Sp.J. A.Polok-Kowalska S.Kowalski nr KRS 0000083696 reprezentowaną przez: Dyrektora Sebastiana Kowalskiego
4) Tomasz Krupa - prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Damatic s.c.
5) SAS s.j. nr KRS 0000078042 - reprezentowaną przez: Leszka Sabela
6) Uniwersytet Śląski w Katowicach - reprezentowany przez: p.o. Dyrektora Centrum
Kształcenia Ustawicznego Wojciecha Kiljańczyka
7) Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - reprezentowaną przez:Dr Norberta
Niestolik
8) Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim KRS 0000224099 - reprezentowaną przez
Prezesa Krzysztofa Dybiec i Wice Prezesa Bartosza Sobel
nazywanymi dalej Członkami/Założycielami bądź Stronami.
Projekt Technopolia Śląska (dalej: TS) stanowi trzon do działania organizacji,
przedsiębiorstw, urzędów oraz szkół i innych instytucji na terenie swojego oddziaływania.
Celem klastra jest opracowanie wspólnych działań edukacyjnych i innowacyjnych dla
rozwoju przemysłu High-Tech, jako podstawy wizji rozwoju lokalnego. Centralnym punktem ST
ma być Wodzisław Śląski, gdzie mają być opracowane dobre praktyki dla rozwoju całego regionu.
§1
Przedmiot umowy
1. Strony umowy powołują Klaster pod nazwą SILESIAN TECHNOPOLIS zwany
dalej Klaster ST w zakresie realizacji projektu TS (załącznik nr 1).
2. Klaster funkcjonuje na zasadach określonych w niniejszej umowie, nie posiada
osobowości prawnej oraz nie podlega rejestracji.
3. Koordynatorem Klastra jest Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim.
4. Celem Klastra jest integracja współpracy pomiędzy samorządem, nauką i biznesem

oraz podmiotami i osobami zainteresowanymi tematyką wzmocnienia edukacji
i innowacji dla przemysłu High-Tech.
5. Do zadań Klastra należy stworzenie platformy współpracy dla jej członków w celu
realizacji wspólnych projektów. Merytorycznymi komórkami przygotowującymi
idee projektów będą Grupy Robocze Klastra.
§2
Władze Klastra
1. Organami Klastra jest Rada.
2. Rada składa się z należycie umocowanych przedstawicieli członków Klastra. Każdy
członek ma prawo wyznaczenia jednego przedstawiciela do Rady.
3. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady.
4. Rada wybiera Przewodniczącego Rady spośród przedstawicieli Członków
Założycieli. Kadencja Przewodniczącego Rady trwa jeden rok. Przewodniczący
Rady może być wybrany ponownie na kolejne kadencje.
5. Każdy z członków Klastra może w sposób swobodny dokonywać zmian
przedstawicieli w Radzie, nie częściej niż trzy razy w roku. Każdorazowo wymagane
jest pisemne powiadomienie pozostałych członków Klastra o dokonanej zmianie.
6. Rada jest organem kontrolnym i opiniotwórczym. Do zadań Rady Klastra
w szczególności należy:
a) nadzór nad realizacją postanowień niniejszej umowy;
b) określanie strategicznych kierunków działania Klastra;
c) inicjowanie współpracy z innymi podmiotami, których cele i działania są zgodne
z celami niniejszej umowy;
d) zatwierdzenie Regulaminu Klastra;
e) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowego członka oraz w sprawie
wykluczenia członka z Klastra.
7. Zwołanie posiedzenia Rady następuje na wniosek co najmniej dwóch
Członków/Założycieli lub na podstawie wniosku co najmniej połowy przedstawicieli
Członków Klastra zasiadających w Radzie lub na wniosek Przewodniczącego Rady.
8. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzez zawiadomienie wszystkich
przedstawicieli Członków Klastra, pocztą elektroniczną na podany na piśmie przez
przedstawiciela Członka Klastra adres. W zawiadomieniu należy oznaczyć termin,
miejsce i porządek obrad posiedzenia Rady.
9. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest
obecnych co najmniej trzech przedstawicieli Członków/Założycieli. Teksty uchwał
są spisywane odrębnie i podpisywane przez przedstawicieli członków Klastra
obecnych na posiedzeniu Rady.

10. Przewodniczący Rady przesyła tekst podjętej uchwały przedstawicielom członków
Klastra, którzy nie brali udziału w posiedzeniu Rady.
11. Członkom Rady nie przysługuje od Klastra zwrot kosztów podróży oraz
wynagrodzenie za udział w ich pracach.
12. Miejsca posiedzeń Rady są wyznaczone przez Przewodniczącego Rady na terenie
swojego działania
13. Rada może ustanowić szczegółowy Regulamin swojego działania.
§3
Projekty Klastra
1. Klaster stanowi platformę dla realizacji i pozyskiwania środków finansowych na
wspólne projekty inwestycyjne, badania naukowe oraz działania mające związek
z realizacją projektu Technopolia Śląska.
2. Projekty realizowane będą przez tych członków Klastra, którzy wyrażą wolę
uczestnictwa w danym projekcie oraz uzyskają zgodę Rady na realizację projektu w
ramach Klastra.
3. Każdorazowo Rada wyznaczy Lidera danego Projektu, którym będzie członek
Klastra zaangażowany w realizację danego projektu. Lider Projektu odpowiedzialny
będzie za przygotowanie odpowiednich dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia
projektu, a w szczególności do opracowania harmonogramu czynności oraz będzie
czuwał nad jego prawidłową realizacją.
4. Szczegółowe zasady finansowania, a w szczególności udział w kosztach projektu
oraz zakres poszczególnych zadań dla członków Klastra uczestniczących w danym
projekcie, zostanie określony w odrębnej umowie konsorcjum lub innej umowie
określającej szczegółowe zasady realizacji projektu, podpisanej przez uczestników
projektu przed rozpoczęciem jego realizacji. W przypadku braku osiągnięcia
porozumienia co do zasad realizacji projektu, a w szczególności co do treści umowy
konsorcjum lub innej umowy określającej szczegółowe zasady realizacji projektu,
każdy z członków Klastra może zrezygnować z uczestnictwa w projekcie bez
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu ze strony innych członków Klastra.
5. Niewyrażenie woli uczestniczenia w projekcie zgodnie z §3 ust.2 lub rezygnacja
z uczestnictwa w projekcie zgodnie z §3 ust.4 nie może być uznana za naruszenie
umowy.
6. Realizacja projektów będzie mogła być finansowana ze środków własnych członków
Klastra, funduszy europejskich oraz innych funduszy krajowych.

§4
Członkowie Klastra
1. Klaster jest otwarty na przyjęcie nowych członków.
2. Przyjęcie nowego Członka wymaga uchwały Rady.
3. W celu uproszczenia procedury przystępowania nowych Członków do Klastra, Strony
umowy udzielają pełnomocnictwa Koordynatorowi Klastra do reprezentowania Stron
wobec deklarujących zamiar przystąpienia w czynnościach związanych z
przystąpieniem oraz do podpisywania w ich imieniu umowy o przystąpieniu nowego
członka, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Podpisanie umowy może
nastąpić po podjęciu przez Radę uchwały o przyjęciu nowego członka.
4. W przypadku niewykonania przez członka Klastra z obowiązków wynikających
z niniejszej umowy bądź z umów podpisanych w związku z realizacją celów Klastra,
Rada Klastra może podjąć uchwałę o wykluczenie członka z Klastra. Rada podejmuje
uchwałę w przedmiocie dalszego uczestnictwa Członka w Klastrze bezwzględną
większością głosów Członków Rady.
5. W wypadku podjęcia przez Radę uchwały o wykluczeniu członka Klastra, w trybie
§ 4 ust. 4, zobowiązania wykluczonego członka, podjęte przed jego wykluczeniem
przez Radę, zachowują ważność.
§5
Postanowienia końcowe
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności oraz zgody wszystkich członków Klastra.
3. Niezależnie od niniejszej umowy, każdy z członków Klastra ma prawo
indywidualnie ubiegać się o współfinansowanie własnych projektów, a niniejsza
umowa w żaden sposób nie ogranicza samodzielnej działalności Stron.
4. Klaster nie będzie posiadał wyodrębnionego substratu majątkowego, jako majątku
wspólnego Stron Umowy. Klaster nie stanowi spółki cywilnej w rozumieniu art.860
k.c., spółki handlowej, lub innej osoby prawnej czy jednostki organizacyjnej i
zgodnym zamiarem Stron Umowy jest, aby stosunki prawne pomiędzy nimi nie były
interpretowanie jak stosunek spółki cywilnej, spółki handlowej, lub innej osoby
prawnej czy jednostki organizacyjnej.
5. Członkowie Klastra przy podejmowaniu działań w ramach Klastra stosować się będę
do obowiązujących przepisów prawa. W szczególności strony nie będą podejmować
żadnych działań dotyczących koordynacji ich działań rynkowych lub wymieniać
informacji dotyczących ich działalności, jeżeli mogłoby to prowadzić do naruszenia
przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
6. Niniejsza umowa nie stanowi, z zastrzeżeniem §5 ust.3, pełnomocnictwa do
działania w imieniu Członków Klastra i podejmowania jakichkolwiek zobowiązań w
ich imieniu. Do powstania jakichkolwiek wiążących prawnie zobowiązań po stronie

Członka lub Członków Klastra konieczne jest, poza podjęciem uchwały przez Organ
Klastra, uzyskanie pisemnej zgody Członka Klastra, którego zobowiązanie dotyczy,
na przyjęcie zobowiązania.
7. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę w formie pisemnej
z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.
8. Zobowiązania wynikające z realizacji projektów, podjęte przed wypowiedzeniem
umowy, zachowują ważność.
9. Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy lub w związku
nią rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia, spory
rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
10. Umowę sporządzono w 9 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron oraz patrona honorowego .
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