
  

 

 

 
 
 
 
 
 

   
    

 

    
    
    
    
    

    

            
    
        

  

Umowa o współpracy w ramach powiązania kooperacyjnego pod nazwą 

„Klaster Przedsiębiorstw Społecznych” 

 

 

PREAMBUŁA: 

Kierując się wolą wzmacniania potencjału podmiotów ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku,  tworzenia 

i wdrażania instrumentów wspomagających ich wzajemną współpracę oraz zaufanie,  rozwoju lokalnych 

społeczności oraz mechanizmów opartych na demokratycznym zarządzaniu, jak również promocji idei ekonomii 

społecznej,  strony niniejszej umowy postanawiają, co następuje:  

 

  

Zakres i cel zawarcia umowy 

§ 1. 

1. Strony umowy zgodnie stwierdzają, że umowa zawiązana została w celu powołania konsorcjum pod nazwą 

„Klaster Przedsiębiorstw Społecznych ”, zwanym dalej Klastrem oraz określenia zakresu, zasad i kierunków 

współpracy pomiędzy jego Członkami. 

2.  Klaster funkcjonuje na zasadach określonych w niniejszej umowie, nie posiada osobowości prawnej 

 i nie podlega rejestracji.  

3.  Wszyscy Sygnatariusze niniejszej umowy stają się Członkami Założycielami. 

4.  Celem strategicznym Klastra ma być wykorzystanie w jak największym stopniu silnych stron poszczególnych 

Członków Klastra, a przeciwdziałanie ich słabym stronom.  

5.  Celami operacyjnymi są: 

a) Zdobycie nowych rynków zbytu dla poszczególnych Członków. 

b) Zainicjowanie wymiany usług i produktów pomiędzy Członkami. 

c) Zwiększenie potencjału Członków poprzez wspólną realizację zadań w obszarze pożytku publicznego. 

d) Zwiększenie potencjału Członków poprzez wspólne pozyskiwanie środków na ich rozwój. 

e) Zwiększenie potencjału Członków poprzez  wspólną realizację zamówień publicznych. 

f) Promocję produktów Członków zarówno w Polsce jak i za granicą. 

g) Wzajemne promowanie produktów/usług Członków. 

h) Promocję Klastra w otoczeniu spółdzielni socjalnych (samorządy, biznes „tradycyjny”). 

i) Zmniejszenie kosztów funkcjonowania Członków poprzez wspólny zakup usług. 

j) Integrację Członków zrzeszonych w Klastrze. 

k) Inicjowanie kontaktów ponadnarodowych. 

l) Wykreowanie silnej pozycji i rozpoznawalnej marki Klastra. 

m) Stymulowanie wzrostu  konkurencyjności przedsiębiorstw, obecnych oraz przyszłych Członków Klastra, 

poprzez zapewnienie im dostępu do usług doradztwa i szkoleń. 
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6. Klaster realizuje swoje cele poprzez następujące działania:  

a) Prowadzenie strony internetowej. 

b) Promocję Klastra i Członków na targach, spotkaniach w publikacjach i kampaniach reklamowych. 

c) Pozyskiwanie środków na rozwój Klastra i Członków. 

d) Wspólna realizacja zadań publicznych.  

e) Wspólna realizację zamówień publicznych. 

f) Wspieranie Członków usługami doradczymi, prawnymi, księgowymi i szkoleniowymi. 

g) Organizacja spotkań z inwestorami zagranicznymi. 

h) Dystrybucja informacji dotyczących konkursów i przetargów. 

 

 

Członkostwo w Klastrze 

§ 2. 

1) Klaster jest otwarty na przyjęcie nowych Członków. 

2) Członkiem mogą zostać spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne lub podmioty ekonomii 

społecznej, które spełniają łącznie następujące kryteria:  

a) Posiadają siedzibę na Dolnym Śląsku. 

b) Prowadzą działalność gospodarczą lub odpłatną pożytku publicznego, działają na rzecz rozwoju 

ekonomii społecznej. 

c) Prowadzą działalność zgodną z celami Klastra. 

3) O przyjęciu kandydata do Klastra decyduje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji w terminie 30 dni 

od jej złożenia. 

4) 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. 

5) W przypadku decyzji o przyjęciu kandydata w poczet Klastra zobowiązany jest on do pisemnej 

akceptacji niniejszej umowy Klastra.  

6) W przypadku przyjęcia nowego Członka w poczet Klastra niniejsza umowa nie podlega aneksowaniu.  

7) Członek, który przystępuje do Klastra ponosi koszty związane z aktualizacją serwisu internetowego. 

8) Kandydat staje się Członkiem w momencie wpisania do rejestru Członków, nie później 

niż w terminie 7 dni od dnia decyzji Zarządu lub Zgromadzenia Członków .  

9) Członkostwo w Klastrze ustaje na skutek: 

a) Rezygnacji pisemnej Członka. 

b) Wykluczenia przez Zgromadzenie Członków . 

c) Likwidacji podmiotu będącego Członkiem. 

10) Członek może zostać wykluczony przez Zgromadzenie Członków na skutek:  

a) Działania na niekorzyść Klastra lub jego poszczególnych Członków. 

b) Istotnego naruszenia zapisów niniejszej umowy. 

c) Umyślnego popełnienia przestępstwa przez Członka. 

d) Nieuczestniczenia w spotkaniach i inicjatywach Klastra przez okres dłuższy niż 1 rok. 

11) Członkowie mają prawo do:  
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a) Równego uczestniczenia w inicjatywach Klastra. 

b) Dostępu do sprawozdań Klastra. 

12) Członkowie mają obowiązek: 

a) Przestrzegania zapisów niniejszej umowy. 

b) Uczestniczenia w Zgromadzeniu Członków przynajmniej raz w roku. 

13) Członkostwo w Klastrze nie podlega opłacie.  

14) Członkowie ponoszą koszty związane z korzystaniem z usług świadczonych przez Klaster:  

a) Utrzymanie strony internetowej Klastra.  

b) Dystrybucję informacji dotyczących zamówień publicznych, 

w wysokości 100 zł brutto rocznie, płatne do 30 września danego roku.  

15) Brak wpłaty, o której mowa w pkt. 15) wiąże się z rezygnacją przez Członka usług świadczonych przez 

Klaster.  

16) Członkostwo w Klastrze nie wyklucza członkostwa w innych konsorcjach, przynależności Członka 

do stowarzyszeń, zrzeszeń ani w żaden sposób nie ogranicza jego suwerenności. 

 

Koordynator 

§ 3. 

1. Strony zgodnie ustalają, że rolę Koordynatora Klastra pełnić będzie Fundacja „Merkury”. 

2. Do obowiązków Koordynatora Klastra należy w szczególności: 

a) Koordynowanie działań Członków w zakresie rozwoju Klastra. 

b) Realizację zadań i celów określonych przez Zgromadzenie Członków. 

c) Administrowanie platformą sprzedażową. 

d) Dystrybuowanie informacji dotyczących zamówień publicznych. 

e) Przygotowywanie oraz składanie wniosków o wsparcie na rozwój Klastra w ramach dostępnych 

programów i mechanizmów finansowych. 

f) Zawieranie umów w sprawie wsparcia na rozwój Klastra lub innych form dofinansowania Klastra, 

po uprzednim uzgodnieniu ich treści z Członkami i ewentualnym udzieleniem mu poszczególnych 

pełnomocnictw. 

g) Zapewnienie prawidłowości rozliczeń związanych z dofinansowaniem Klastra. 

h) Mediacje i negocjacje na rzecz Członków. 

i) Reprezentowanie interesów Członków w otoczeniu. 

j) Dystrybuowanie informacji dotyczących ekonomii społecznej. 

k) Prowadzenie rejestru Członków. 

3. Koordynator zobowiązuje się do zapewnienia wszystkim Członkom równego dostępu do infrastruktury, 

usług, szkoleń, materiałów i wyposażenia nabytego w ramach projektów objętych dofinansowaniem na 

rozwój Klastra, z uwzględnieniem zasad programów, z których finansowanie będzie pozyskane. Szczegółowe 

zasady korzystania z poszczególnych składników infrastruktury i usług określone zostaną w odpowiednich 

umowach i regulaminach.  

4. Koordynator sporządza roczne sprawozdanie z działań Klastra. Zakres sprawozdania obejmuje:  

a) Opis działań merytorycznych.  

b) Dane i statystyki z portalu sprzedażowego. 
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c) Sprawozdania ze spotkań Członków Klastra. 

d) Sprawozdanie finansowe. 

5. Koordynator Klastra może świadczyć na rzecz członków dodatkowe usługi lub pakiety usług. Usługi 

świadczone są na podstawie odrębnych umów. 

 

 

Zgromadzenie Członków 

§ 4. 

1. Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Klastra. 

2. W Zgromadzeniu Członków biorą udział wszyscy Członkowie. 

3. Zgromadzenie Członków odbywa się minimum raz w roku. 

4. Zgromadzenie Członków może zostać zwołane przez Zarząd, Koordynatora lub przez czterech Członków. 

5. Decyzje podejmowane na Zgromadzeniu Członków zapadają zwykłą większością głosów. 

6. Do kompetencji Zgromadzenia Członków należy: 

a) Powoływanie, odwoływanie i uzupełnianie Zarządu. 

b) Ustalanie wysokości składek członkowskich w przypadku podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu. 

c) Zatwierdzanie sprawozdań. 

d) Ustalanie rocznych planów. 

e) Rozpatrywanie odwoływań od decyzji Zarządu. 

 

Zarząd 

§ 5. 

1. Zarząd Klastra składa się z 3 osób, w przypadku zwiększenia liczby Członków powyżej 40, skład Zarządu może 

zostać zwiększony do 5 osób.  

2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.  

3. Członkiem Zarządu można być dłużej niż jedną kadencję.  

4. Do kompetencji Zarządu należy:  

a) Rozstrzyganie sporów wewnątrz Klastra. 

b) Przyjmowanie Członków. 

 

 

Zasady współpracy w ramach Klastra 

§ 6. 

 

1. Współpraca w ramach Klastra jest dobrowolna. 

2. Członkowie Klastra działają w dobrej wierze wobec siebie i Klastra. 

3. Działalność Klastra nie może szkodzić w żaden sposób poszczególnym jego Członkom. 

4. Członkowie nie podejmują działań, które mogłyby zaszkodzić pozostałym Członkom. 

5. Członkowie mogą składać wspólnie oferty realizacji zadania publicznego na podstawie odrębnych umów. 

6. Członkowie mogą składać wspólną ofertę na wykonanie zamówienia publicznego na podstawie odrębnych 

umów. 
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7. Wszystkie działania realizowane przez Członków Klastra są zgodne z zasadą „niekonkurencyjności”, 

co oznacza:  

a) Członkowie nie odbierają sobie klientów. 

b) Członkowie rekomendują swoje usługi wzajemnie. 

c) Członkowie, którzy składają ofertę na wykonanie zamówienia publicznego w ramach Klastra nie mogą 

składać oferty do tego samego postępowania samodzielnie. 

d) Usługi lub towary sprzedawane przez Członka muszą być sprzedawane dla wszystkich Członków 

w jednakowej cenie. 

 

Projekty 

§ 7. 

1. Realizując cel umowy, Klaster może korzystać z różnych form finansowania działalności, w tym finansowania 

ze źródeł preferencyjnych projektów inwestycyjnych, szkoleniowych, doradczych i innych. 

2. Decyzję o realizacji projektów, ich zakresie i źródłach finansowania podejmuje Zarząd. 

3. Udział Partnerów w projektach jest dobrowolny. 

4. Warunki udziału oraz prawa i obowiązki Koordynatora i Członków w projekcie zostaną określone w odrębnej 

umowie. 

 

Poufność 

§ 8. 

 

Członkowie zobowiązują się do zachowania poufności wszystkich informacji handlowych, wartości typu 

know-how oraz innych informacji, które stały się znane w wyniku współpracy związanej z niniejszą umową. 

 

 

Odpowiedzialność cywilna stron 

§ 9. 

1. Strony umowy odpowiadają wobec siebie wzajemnie za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.   

2. Każdy z Członków ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie czynności podjęte przez Członka lub jego 

personel związane z realizacją powierzonego/ych jej zadania/zadań wobec osób trzecich, w tym 

odpowiedzialność za straty poniesione przez osoby trzecie w związku z realizacją zadania/zadań 

powierzonego/powierzonych Członkowi lub w związku z odstąpieniem od lub wypowiedzeniem umowy 

przez Członka.  

 

 

Zmiany w umowie 

§ 10. 



 

6   

   

1. Członkowie mogą zgłaszać pozostające w zgodzie z przyjętą przez Klaster wspólną strategią, propozycje 

zmian umowy z zastrzeżeniem ust. 2 - 3. 

2. Zmiany w umowie mogą nastąpić wyłącznie po ich uprzednim zaakceptowaniu przez Zgromadzeniu 

Członków.  

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, nie mogą być niezgodne z postanowieniami ewentualnych umów 

o dofinansowanie projektów rozwoju Klastra. 

 

 

Okres obowiązywania umowy 

§ 11. 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

 

    

   Postępowanie w sprawach spornych 

§ 12. 

1. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy Członkowie będą starali się rozwiązać polubownie. 

2. Jeżeli rozwiązanie polubowne sporu nie dojdzie do skutku, to spór poddany zostanie przez rozstrzygnięcie  

sądu powszechnego właściwego dla siedziby Koordynatora. 

 

 

 

 

Postępowanie w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową 

§ 13. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego 

i Unii Europejskiej. 

 

 


