Ełk, 15.02.2017r.
Regulamin powiązania kooperacyjnego
pod nazwą
POLSKI KLASTER TRANSFERU TECHNOLOGII

PREAMBUŁA:
Kierując się wolą wzmacniania potencjału polskich przedsiębiorców branży metalowej na
arenie krajowej i międzynarodowej, rozwoju szerokorozumianej innowacyjności oraz
promocji polskiej myśli technologicznej dnia 15.02.2017r.w Ełku powołany do życia zostaje
„Polski Klaster Transferu Technologii”.

CEL I ZAKRES :
1. Regulamin powstał w celu powołania powiązania kooperacyjnego pod nazwą „Polski
Klaster Transferu Technologii” zwanego dalej „Klastrem” oraz określenia zakresu,
zasad i kierunków współpracy pomiędzy członkami.
2. Klaster funkcjonuje na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, nie posiada
osobowości prawnej i nie podlega rejestracji.
3. Klaster zostaje powołany na czas nieokreślony.
4. Celem strategicznym ma być wykorzystanie w jak największym stopniu silnych stron
poszczególnych Członków Klastra, stworzenie efektywnego systemu współpracy
prowadzącego do rozwoju, wzrostu konkurencyjności i innowacyjności polskich
przedsiębiorców branży metalowej.
5. Celami operacyjnymi są:
a. Inicjowanie współpracy Członków Klastra ze środowiskiem naukowym, mającej na
celu transfer wiedzy i technologii.
b. Inicjowanie badań naukowych pozwalających na rozwój technologiczny Członków
Klastra,
c. Inicjowanie kontaktów międzynarodowych
d. Zwiększenie potencjału Członków Klastra poprzez wspólną realizację zadań i
zamówień publicznych oraz wspólne pozyskiwanie środków na rozwój.
e. Wzajemne promowanie produktów/usług Członków klastra.
f. Stymulowanie wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, obecnych i przyszłych
Członków Klastra, poprzez zapewnienie im dostępu do usług doradztwa i szkoleń.
g. Wykreowanie silnej pozycji i rozpoznawalnej marki Klastra.

SIEDZIBA KLASTRA
Siedziba Klastra mieści się w oddziale spółki Ti-CON w województwie podkarpackim tj.
Głowaczowa 114a;
CZŁONKOSTWO W KLASTRZE:
1. Klaster ma charakter otwarty, a uczestnictwo w nim jest dobrowolne.
2. Członkowie Klastra dzielą się na:
a. Zwyczajnych
b. Honorowych
3. Przystąpienie do klastra nowego Członka wymaga od niego:
a. akceptacji treści Regulaminu
b. podpisania deklaracji przystąpienia do Klastra
4. O przyjęciu Kandydata do Klastra decyduje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji w
terminie 30 dni od jej założenia.
5. W przypadku odmowy przyjęcia kandydata do Klastra przysługuje odwołanie od
decyzji Zarządu do Zgromadzenia Członków. Decyzja Zgromadzenia Członków
rozpatrywana jest w terminie 3 miesięcy i jest ostateczna.
6. W przypadku decyzji o przyjęciu kandydata w poczet Klastra zobowiązany jest on do
pisemnej akceptacji niniejszego Regulaminu stanowiącego załącznik do umowy.
7. Kandydat staje się Członkiem w momencie wpisania do rejestru Członków, nie później
niż w terminie 7 dni od dnia decyzji Zarządu lub Zgromadzenia Członków
8. Członkostwo w Klastrze ustaje na skutek:
a. Rezygnacji pisemnej Członka
b. Wykluczenia przez Zarząd Klastra
c. Likwidacji podmiotu będącego Członkiem
9. Członek może zostać wykluczony przez Zarząd na skutek:
a. Działania na niekorzyść Klastra
b. Istotnego naruszenia zapisów niniejszego regulaminu
c. Umyślnego popełnienia przestępstwa przez Członka
d. Nieuczestniczenia w spotkaniach i inicjatywach Klastrach przez okres dłuższy
niż 1 rok.
10. Członkowie mają prawo:
a. Równego uczestniczenia w inicjatywach klastra
b. Dostępu do sprawozdań klastra.
11. Członkowie mają obowiązek:
a. Brać czynny udział w działalności Klastra i realizacji jego celów.
b. Przestrzegać Statutu i uchwał władz Klastra.
c. Godnie reprezentować Klaster

d. Opłacić wpisowe oraz regularnie płacić składki członkowskie w wysokości ustalonej w
drodze uchwały Zarządu i Zgromadzenia Członków
12. Członkiem honorowym Klastra jest podmiot, któremu Zarząd nadał członkostwo honorowe za
wybitne zasługi dla Klastra. Członek honorowy jest zwolniony ze świadczeń członkowskich
oraz innych opłat związanych z członkostwem.

KOORDYNATOR
1. Rolę Koordynatora Klastra pełnić będzie Ti-CON Sp. z o. o.
2. Koordynator Klastra wybiera Zarząd Klastra, który jest najwyższym organem Klastra.
3. Do kompetencji Koordynatora należy:
a. Koordynowanie działań Członków w zakresie rozwoju Klastra.
b. Podejmowanie inicjatyw określonych w regulaminie Klastra
c. Proponowanie nowych inicjatyw i projektów dotyczących Klastra;
d. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów Klastra z funduszy
pomocowych
4. Koordynator zobowiązuje się zapewnić równy dostęp do usług, szkoleń, materiałów,
wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i wyposażenia w ramach
działalności dla wszystkich członków powiązania kooperacyjnego.
5. Koordynator Klastra może świadczyć na rzecz członków dodatkowe usługi lub pakiety
usług. Usługi świadczone są na podstawie odrębnych umów.

ZARZĄD
2. Zarząd Klastra składa się z 3 osób, w przypadku zwiększenia liczby Członków powyżej
50, skład Zarządu może zostać zwiększony do 5 osób.
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
4. Członkiem Zarządu można być dłużej niż jedną kadencję.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
a. Rozstrzyganie sporów wewnątrz Klastra
b. Prowadzenie rejestru Członków.
c. Przyjmowanie Członków
d. Reprezentowanie członków Klastra wobec osób trzecich, w tym podpisywanie
umów dotyczących współpracy w zakresie mieszczącym się w ramach
działalności Klastra, bez prawa do zaciągania zobowiązań majątkowych bez
posiadania stosownego upoważnienia;
e. Sporządzanie planów pracy i budżetu,
f. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Klastra,
g. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Klastra,
6. Do ważności uchwał Zarządu Klastra konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby
członków Zarządu, w tym Prezesa i jednego Wiceprezesa

ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
1. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok a
Sprawozdawczo - Wyborcze raz na trzy lata.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klastra:
a. z własnej inicjatywy,
b. na wniosek 1/3 ogółu członków Klastra

MAJĄTEK I FUNDUSZE
1. Klaster nie stanowi spółki cywilnej w rozumieniu art. 860 Kodeksu Cywilnego, 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.
2. Środki finansowe pochodzące z opłat wpisowych, składek członkowskich uiszczanych
przez Członków Klastra, jak również pochodzące z działalności prowadzonej przez
Klaster, gromadzone będą na subkoncie wydzielonym na rachunku bankowym
należącym do Koordynatora Klastra.
3. Środkami finansowymi, o których mowa ust. 2 powyżej, zarządza Zarząd, za
pośrednictwem Koordynatora Klastra.
4. Środki finansowe, o których mowa w ust. 2 powyżej, mogą być przeznaczone
wyłącznie na realizację celów Klastra oraz na pokrycie niezbędnych kosztów jego
działalności
5. Działalność Partnerów w ramach Klastra może być finansowana w szczególności z
funduszy europejskich, funduszy krajowych bądź ze środków własnych Partnerów
Klastra, na podstawie odrębnych umów.

ROZWIĄZANIE KLASTRA
1. Klaster może zostać rozwiązany uchwałą Zarządu Klastra.
2. Dla podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klastra wymagana jest zgoda 100% głosów
Członków Zarządu.
3. Rozwiązanie Klastra powoduje automatyczne rozwiązanie niniejszej Umowy z chwilą
podjęcia uchwały.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszego regulaminu wymagają formy aneksu
zatwierdzonego uchwałą Zarządu.

