UMOWA PARTNERSKA
w sprawie powołania Klastra pod nazwą Mazowiecki Klaster Chemiczny
Niniejsza umowa została zawarta w Płocku w dniu 14.05.2014 roku, pomiędzy następującymi
Stronami:
(...)
zwanymi dalej Członkami Założycielami bądź Stronami
Działając w duchu partnerstwa oraz mając na względzie podejmowanie innowacyjnych działań
stwarzających możliwości dynamicznego rozwoju technologii chemicznych, stwarzania
optymalnych warunków do kooperacji nauki i gospodarki w celu opracowania i wdrażania
innowacyjnych rozwiązań dla branży chemicznej oraz integracji środowisk przedsiębiorców
zainteresowanych wspieraniem rozwoju sektora chemicznego, Strony niniejszej umowy
postanawiają, co następuje:
§1
Przedmiot umowy
1. Strony umowy powołują Klaster pod nazwą Mazowiecki Klaster Chemiczny zwany dalej
Klastrem.
2. Klaster funkcjonuje na zasadach określonych w niniejszej umowie, nie posiada
osobowości prawnej oraz nie podlega rejestracji.
3. Podmioty uczestniczące w Mazowieckim Klastrze Chemicznym zachowują pełną
niezależność, a rezygnacja z niezależności musi być wyrazem woli.
4. Członkowie Mazowieckiego Klastra Chemicznego dopuszczają zmianę i przekształcenie
się Umowy Partnerskiej w Umowę Stowarzyszeniową lub inną formę prawną.
5. Koordynatorem Klastra jest Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.
6. Celem Klastra jest podniesienie konkurencyjności mazowieckich przedsiębiorstw z
branży chemicznej poprzez wypracowanie innowacyjnych technologii i produktów
przyjaznych dla środowiska przy kooperacji przemysłu chemicznego z sektorem nauki.
7. Do zadań Klastra należy stworzenie platformy współpracy dla jej członków w celu
realizacji wspólnych projektów. Merytorycznymi komórkami przygotowującymi idee
projektów będą Grupy Robocze Mazowieckiego Klastra Chemicznego.
8. Przedmiotem działalności Klastra jest:
 budowanie struktur i powiązań pomiędzy członkami,
 budowanie struktur i powiązań pomiędzy Klastrem a podmiotami zewnętrznymi, w
tym także organizacjami z UE,
 definiowanie obszarów i tematów badawczych przyczyniających się do rozwoju
technologii i produktów z branży chemicznej,
 tworzenie zespołów i grup roboczych zajmujących się określonymi działaniami
rozwojowymi,
 składanie wniosków o dofinansowanie działań Klastra,
 realizacja wspólnych przedsięwzięć, w tym wspólne projekty i badania, tworzenie
laboratoriów, zakup i sprzedaż know-how, technologii, zakup i sprzedaż maszyn oraz
oprogramowania, współpraca w łańcuchu dostaw (dostawca-odbiorca) i udostępnienie
infrastruktury,
 gromadzenie informacji i wiedzy z zakresu zainteresowania członków Klastra oraz
prowadzenie konsultacji i szkoleń,
 promocja członków Klastra poprzez wspólne przygotowanie oferty marketingowej

oraz udział w targach, sympozjach i konferencjach,
 edukacja przez różne formy upowszechniania produktów i technologii chemicznych.
§2
Władze Klastra
1. Organami Klastra są Rada Członków zwana dalej Radą oraz Komitet Sterujący.
2. Rada składa się z należycie umocowanych przedstawicieli członków Klastra. Każdy
członek ma prawo wyznaczenia jednego przedstawiciela do Rady Członków.
3. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady.
4. Rada wybiera Przewodniczącego Rady spośród przedstawicieli Członków Założycieli,
którzy podpisali list intencyjny powołujący Klaster. 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 w szczególności
należy:
 nadzór nad realizacją postanowień niniejszej umowy,
 określanie strategicznych kierunków działania Klastra,
 inicjowanie współpracy z innymi podmiotami, których cele i działania są zgodne z
celami niniejszej umowy,
 zatwierdzenie Regulaminu Klastra,
 podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowego członka oraz w sprawie
wykluczenia członka z Klastra,
 wyznaczanie i odwoływanie członków Komitetu Sterującego,
 wyrażanie opinii na żądanie Komitetu Sterującego.
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.
8. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący poprzez zawiadomienie wszystkich
przedstawicieli członków Klastra, za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych
pocztą kurierską, wysłanych co najmniej na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia
oraz 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 czterech 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. Uchwała Rady może zostać podjęta także poprzez złożenie głosu na piśmie. W tym
wypadku o sposobie głosowania decyduje Przewodniczący Rady. W przypadku wyboru
pisemnego sposobu głosowania, Przewodniczący Rady przesyła listem poleconym lub
przesyłką nadaną pocztą kurierską proponowany tekst uchwały przedstawicielom
członków Klastra powołanym do zasiadania w Radzie, wyznaczając odpowiedni termin,
w którym głos powinien nadejść do Rady oraz sposób jego złożenia. Brak głosu w
wyznaczonym terminie oznacza brak zgody przedstawiciela członka Klastra na podjęcie
uchwały. Do uchwał podejmowanych w trybie pisemnym ma odpowiednie zastosowanie
ust. 10.

12. Członkom Rady oraz Komitetu Sterującego nie przysługuje od Klastra zwrot kosztów
podróży oraz wynagrodzenie za udział w ich pracach. Koszty obsługi operacyjnej i
administracyjnej Klastra będą finansowane przez Koordynatora Klastra ze środków
własnych lub pozyskanych zewnętrznych środków finansowych.
13. Przewodniczący Rady zobowiązany jest informować pisemnie pozostałych
Przedstawicieli Rady o decyzjach podjętych przez Komitet Sterujący.
14. Miejsca posiedzeń Rady są wyznaczone przez Przewodniczącego na terenie
województwa mazowieckiego.
15. Rada może ustanowić szczegółowy Regulamin swojego działania.
§3
Komitet Sterujący
1. Komitet Sterujący, zwany dalej Komitetem, jest organem składającym się z
Przewodniczącego Komitetu, Sekretarza Komitetu oraz przedstawicieli pozostałych
członków w tym także Członków Założycieli, w liczbie nie większej niż pięciu.
2. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu.
3. Przewodniczącym Komitetu jest przedstawiciel Koordynatora Klastra, określonego w § 1
ust. 5 niniejszej umowy.
4. Sekretarza Komitetu powołuje i odwołuje Przewodniczący Komitetu. Sekretarz Komitetu
nie posiada prawa głosu.
5. Pozostali członkowie Komitetu są powoływani i odwoływani przez Radę Klastra spośród
osób wskazanych przez przedstawicieli zasiadających w Radzie.
6. Członkowie Komitetu na posiedzeniu Komitetu posiadają prawo do jednego głosu.
Przewodniczący Komitetu posiada, w przypadku równości głosów, głos rozstrzygający.
7. Przewodniczący Komitetu posiada prawo do dwóch głosów na posiedzeniach Komitetu,
pozostali członkowie Komitetu posiadają prawo do jednego głosu.
8. Komitet podejmuje decyzje. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy członków Komitetu.
9. Sekretarz Komitetu przygotowuje projekty decyzji Komitetu, prowadzi dokumentację
dotyczącą prac Komitetu oraz podjętych decyzji, zawiadamia członków Komitetu o
planowanym terminie posiedzenia Komitetu, a także informuje Przewodniczącego Rady
Klastra o podjętych decyzjach.
10. Do obowiązków Komitetu należy w szczególności:
 wyrażanie opinii w zakresie przyjęcia nowego członka Klastra oraz informowanie
Przewodniczącego Rady o konieczności podjęcia przez Radę uchwały w zakresie
przyjęcia nowego członka Klastra,
 ustalenie szczegółowego Regulaminu Klastra oraz jego zmian/rewizji i przedstawienie
go Radzie Klastra do zatwierdzenia,
 analizowanie ofert oraz wsparcie w negocjowaniu warunków kontraktów z partnerami
zewnętrznymi,
 wybór ekspertów oraz szefów Grup Roboczych,
 wyrażanie zgody na uczestnictwo poszczególnych członków Klastra w projekcie,
 wyznaczanie Liderów projektów,
 prowadzenie księgi członków Klastra.

§4
Projekty Klastra
1. Klaster stanowi platformę dla realizacji i pozyskiwania środków finansowych na wspólne
projekty inwestycyjne, badania naukowe oraz działania mające związek z rozwojem
nowoczesnych praktyk, technologii i produktów.
2. Projekty realizowane będą przez tych członków Klastra, którzy wyrażą wolę uczestnictwa
w danym projekcie oraz uzyskają zgodę Komitetu na realizację projektu w ramach
Klastra.
3. Każdorazowo Komitet 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 ust.2 lub rezygnacja z
uczestnictwa w projekcie zgodnie z ust.4 nie może być uznana za naruszenie umowy i
nie spowoduje wykluczenia z Klastra.
6. Realizacja projektów będzie mogła być finansowana ze środków własnych członków
Klastra, funduszy europejskich oraz innych funduszy krajowych i zagranicznych.
§5
Członkowie Klastra
1. Klaster jest otwarty na przyjęcie nowych członków.
2. Przyjęcie nowego członka wymaga opinii Komitetu oraz 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. Podpisanie
umowy może nastąpić po wyrażeniu pozytywnej opinii Komitetu oraz podjęciu przez
Radę uchwały o przyjęciu nowego członka.
4. W przypadku niewykonania przez członka Klastra obowiązków wynikających z niniejszej
umowy bądź z umów podpisanych w związku z realizacją celów Klastra, Komitet może
złożyć wniosek do Rady Klastra o wykluczenie członka z Klastra. Rada podejmuje
uchwałę dalszego uczestnictwa członka w Klastrze bezwzględną większością głosów
Rady.
5. W wypadku podjęcia przez Radę uchwały o wykluczeniu członka Klastra, w trybie § 5
ust. 4, zobowiązania podjęte przed jego wykluczeniem przez Radę, zachowują ważność.

§6
Postanowienia końcowe
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.
3. Niezależnie od niniejszej umowy, każdy z członków Klastra ma prawo indywidualnie lub
w innych zrzeszeniach ubiegać się o współfinansowanie własnych projektów, a niniejsza
umowa w żaden sposób nie ogranicza samodzielnej działalności Stron.
4. Członkowie Klastra zobowiązują się do nie podejmowania żadnych działań, które mogą
spowodować wystąpienie roszczeń stron trzecich i/lub wniesienie przez nie skarg wobec
innych członków Klastra.
5. Każdy z członków Klastra ponosi wyłączną odpowiedzialność za podejmowane przez
siebie działania oraz za wszelkie szkody wyrządzone stronom trzecim w związku z
wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy.
6. Klaster nie będzie posiadał wyodrębnionego substratu majątkowego, jako majątku
wspólnego Stron Umowy. Klaster nie stanowi spółki cywilnej w rozumieniu art.860 k. c i
następ., spółki handlowej, lub innej osoby prawnej czy jednostki organizacyjnej i
zgodnym zamiarem Stron jest, aby stosunki prawne pomiędzy nimi nie były
interpretowanie jak stosunek spółki cywilnej, spółki handlowej, lub innej osoby prawnej
czy jednostki organizacyjnej.
7. 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.
8. Niniejsza umowa nie stanowi, z zastrzeżeniem §5.3, 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.
9. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnej z zachowaniem
dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.
10. Zobowiązania wynikające z realizacji projektów, podjęte przed wypowiedzeniem umowy,
zachowują ważność.
11. 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.
12. Umowę sporządzono w 43 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.

