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Regulamin 
porozumienia kooperacyjnego 

Klaster – Zrównoważona Infrastruktura 
 

          ROZDZIAŁ I         

 Postanowienia ogólne 

 
§1. 

Porozumienie kooperacyjne nosi nazwę: Klaster Zrównoważona Infrastruktura i w dalszych 
postanowieniach niniejszego Regulaminu  będzie zwane „Klastrem”. 

 
§2.  

1. Klaster jest dobrowolnym porozumieniem  kooperacyjnym podmiotów zaangażowanych w      
 porozumienie pod nazwą „Zrównoważona Infrastruktura”. 

2. Klaster funkcjonuje jako dobrowolne, przedsięwzięcie Stron – Uczestników Klastra.   
3. Siedzibę Klastra stanowić będzie siedziba  Koordynatora Klastra.   
4. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem    

 Małopolski. 
5. Dla realizacji założonych celów  klastra, Klaster może działać na terenie innych państw z    

 poszanowaniem tamtejszego prawa. 
  

 
§3.  

Klaster jest porozumieniem zawiązanym na czas nieograniczony. Działa na podstawie umowy – 
porozumienia o utworzeniu Klastra z dnia 27.01.2011r. i nie posiada osobowości prawnej. 

 
ROZDZIAŁ II 

Cele i środki działania 
 

§4 
1. Podstawowym celem Klastra jest stworzenie sieci współpracy umożliwiającej efektywne 

połączenie i wykorzystanie potencjału rozwojowego osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, 
jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu. Cel powyższy zostanie osiągnięty 
poprzez działalność naukową, techniczną, doradczą i badawczą  w zakresie szeroko rozumianej 
ekoenergetyki  zwłaszcza zastosowanej w budownictwie,  zmierzającą do poprawy lokalnego i 
regionalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł 
energii,  budownictwa energooszczędnego  oraz zwiększenie efektywności energetycznej 
dotychczas stosowanych rozwiązań technologicznych w budownictwie  z wykorzystaniem idei 
partnerstwa.  
  

2. Do celów Klastra należą ponadto:  
1) opracowanie technologii budowy energooszczędnego domu (budynku) przy wykorzystaniu 

dostępnych rozwiązań technologicznych z uwzględnieniem opłacalności w rachunku 
ekonomicznym takiej budowy  wraz z systemami sterowania inteligentnym budynkiem, w 
celu popularyzacji na rynku technologii inteligentnego budownictwa autonomicznego 
stanowiącego element zrównoważonej infrastruktury, 

2) rozwijanie kompetencji i zasobów z zakresu Zrównoważonej Infrastruktury dla celów 
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optymalnego wykorzystywania istniejących możliwości oraz stworzenia potencjału do 
dalszego wielokierunkowego rozwoju, 

3)  udział w tworzeniu szeroko rozumianych mechanizmów partnerskich (lokalnych, 
regionalnych, ponadregionalnych, transgranicznych i międzynarodowych) istotnych dla 
dynamicznego rozwoju branży Odnawialnych Źródeł Energi (dalej OZE), 

4) promocja i udział w budowie współpracy sfery nauki   i biznesu,  
5) wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego na rzecz rozwoju i wdrożeń innowacyjnych 

rozwiązań w obszarze ekoenergetyki, domotyki, budownictwa energooszczędnego,  
6) promocja i wspieranie dobrych praktyk w zakresie wykorzystania prac badawczych przez 

przedsiębiorców z branży OZE,  
7) wspieranie rozwoju ogólnodostępnego systemu doradztwa oraz informacji dla małych  i 

średnich przedsiębiorstw z branży OZE,  
8) wspieranie budowy regionalnego systemu innowacji w województwie małopolskim 

uwzględniającego działalność przedsiębiorstw z branży OZE, 
9) wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski z wykorzystaniem koncepcji 

rozwoju zrównoważonego, 
10)  wspieranie rozwoju zasobów ludzkich i potencjału gospodarczego partnerów, 
11)  wspieranie     działań     w     zakresie     rozwoju     przedsiębiorczości innowacyjności i     

               konkurencyjności branży OZE, 
12)  wspieranie innowacyjności i aktywności instytucji otoczenia biznesu, administracji rządowej i 

samorządowej, placówek edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych zainteresowanych 
problematyką OZE, 

13)  wspieranie działań o charakterze proekologicznym podejmowanych przez organizacje 
lokalne, regionalne i ponadregionalne w realizacji celów gospodarczych i społecznych 
istotnych dla poprawy jakości życia mieszkańców Małopolski,  

14)  edukacja mieszkańców Małopolski w obszarze wiedzy o środowisku, sposobach jego 
ochrony, racjonalnej gospodarki energią i możliwościach wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii. 

 
§5 

Klaster cel podstawowy i pozostałe cele realizuje poprzez: 
 
1) stworzenie Centrum Kompetencji służącego pozyskiwaniu i dystrybucji specjalistycznej wiedzy z 

zakresu budownictwa energooszczędnego  oraz automatyki, stały monitoring pojawiających się 
na świecie nowości oraz ich transfer na polski rynek budownictwa niskoenergetycznego, 

2) zbudowanie łańcucha powiązań kooperacyjnych podmiotów niezbędnych do opracowania i 
zbudowania domu (budynku) o jakim mowa § 4 ust. 2 pkt 1,  

3) budowę metodologii i narzędzi do optymalizacji projektowania i zarządzania energią w 
budynkach oraz konsultowanie, opracowywanie i dystrybucja projektów z obszarów 
budownictwa energooszczędnego, 

4) opracowanie programu badawczo – rozwojowego Klastra, 
5) opracowanie komponentów elektronicznych oraz oprogramowania umożliwiających rozwijanie 

oferty dla „Zrównoważonej Infrastruktury”, 
6) stymulowanie wzrostu konkurencyjności Uczestników Klastra  działających w ramach Klastra, 
7) inicjowanie działań w celu pozyskiwania środków finansowych, na realizowane przez Klaster 

prace badawczo-rozwojowe oraz na jego funkcjonowanie, pochodzących w szczególności z 
budżetu Unii Europejskiej, z budżetu Państwa oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego, 

8) promowanie idei Klastra jako szansy na trwałą zmianę trendów w budownictwie, wypromowania 
Klastra na rynku krajowym i zagranicznych, 

9) uczestniczenie w projektach, zarówno krajowych jak i zagranicznych, 
10) tworzenie i rozwijanie technologii informatycznych i informacyjnych związanych z promocją 

Klastra, utworzenie internetowej bazy danych o produktach, stosowanych technologiach, 
szkoleniach, targach, konferencjach oraz świadczonych przez członków Klastra usługach, 
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11) inicjowanie i koordynacja działań w celu stworzenia optymalnych warunków funkcjonowania i 
rozwoju instytucji, firm i organizacji działających w obszarze budownictwa autonomicznego 
(udział w realizacji programów i projektów, których charakter jest zbieżny z celami Klastra, 
współpraca z instytucjami samorządowymi, związkowymi, organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą), 

12) nawiązywanie i rozwijanie kontaktów oraz współpracy o charakterze krajowym i 
międzynarodowym z instytucjami, organizacjami i firmami spoza Klastra, w celu udostępniania 
Uczestnikom Klastra  najnowocześniejszych osiągnięć wiedzy i technologii związanych z obszarem 
„Zrównoważonej Infrastruktury” poprzez działania promocyjne tj. udział w targach, spotkaniach, 
konferencjach, wyjazdach studyjnych, tworzenie portali branżowych dystrybuujących 
specjalistyczną wiedzę.  
 

ROZDZIAŁ III 
Uczestnicy  Klastra 

 
§6 

1. Uczestnikiem Klastra może zostać podmiot prowadzący działalność związaną z sektorem 
budownictwa i automatyki nowoczesnych technologii lub oferujący usługi skierowane do osób 
i podmiotów tego sektora. 

2. Klaster stanowi strukturę otwartą dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w nim jest 
oparte na zasadach dobrowolności i woli współpracy.  

3. Każdy z Uczestników Klastra uczestniczy w nim na równych prawach. 
4. Przystąpienie do Klastra nowego uczestnika wymaga zaakceptowania przez niego celów i zasad 

działania Klastra. 
5. Przyjęcie nowego Uczestnika Klastra  wymaga zgody Rady Klastra. 
6. Utrata uczestnictwa następuje na skutek: 

a) pisemnej rezygnacji złożonej do Rady Klastra,  
b) wykluczenia przez  Radę Klastra:   

- z powodu naruszania zasad ustalonych w Porozumieniu o utworzeniu klastra, Regulaminie Klastra  
lub nieprzestrzegania uchwał  Rady Klastra,  
- z powodu uporczywego niepłacenia ustalonych przez Radę Klastra składek i zalegania co najmniej 
z dwoma wymagalnymi płatnościami ponad 30 dni,  
      c) wykluczenie o jakim mowa w pkt b) może nastąpić tylko po wcześniejszym pisemnym 
wniosku co najmniej trzech Uczestników Klastra i po podjęciu uchwały w tym przedmiocie przez  
Radę Klastra,  
      d) z powodu śmierci członka  lub  utraty osobowości prawnej przez członka - osobę prawną. 

 
 

        ROZDZIAŁ IV  
      Organy Klastra 

 
§7 

Organami Klastra są: 
1) Koordynator Klastra, 
2) Rada Klastra. 

3) Rada Programowa 
§8 

Koordynatorem Klastra jest Instytut Doradztwa Sp. z o.o., zwany w dalszej części Regulaminu 
„Koordynatorem” lub „Koordynatorem Klastra”.  
 

§9 
Do zadań Koordynatora Klastra w szczególności należą: 
1. Zarządzenie Klastrem (porozumieniem kooperacyjnym jakim jest Klaster), a w szczególności: 

-   prowadzenie postępowań celem wyłonienia wykonawców i dostawców,  
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-  inicjowanie i zawieranie umów / porozumień szczegółowych pomiędzy Koordynatorem 
Klastra, a Uczestnikami Klastra,   
-    reprezentowanie Klastra na zewnątrz, 
-  zawieranie na rzecz Klastra umów / porozumień z innymi organizacjami o podobnym 
charakterze lub celach, 
-    realizacja zadań wytyczonych przez Radę Klastra, 
-    prowadzenie, zlecanie i koordynacja badań i analiz, 
-    prowadzenie Biura Klastra, zawieranie  w imieniu własnym ale na rzecz Klastra umów o 
pracę z oraz zarządzenie personelem.  
-  proponowanie kandydatów do Rady Programowej  

2. Bieżące kierowanie działalnością Klastra, a w szczególności: 
-    zapewnienie obsługi księgowej i biurowej, 
-    zapewnienie pomieszczeń do spotkań, konferencji, 
-    archiwizacja zgromadzonych danych,  
-    prowadzenie i aktualizacja strony internetowej, 
-    udostępnianie zasobów zgromadzonej wiedzy, 
-  zapewnienie zachowania tajemnicy informacji objętych klauzulą poufności, tajności, 
zastrzeżenia itp.   

3. Zawieranie umów w sprawie wsparcia Klastra bądź innych form dofinansowania Klastra.  
4. Przygotowanie oraz składanie wniosków o udzielenie wsparcia na rozwój Klastra – zgodnie z 

ustawą z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. 
Dz.U. z 2007r. Nr  42, poz. 275 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 
02.12.2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy 
finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz.U. nr 226 poz. 1651 z późn. zm.). 

5. Podejmowanie starań o uzyskanie dofinansowania również z innych źródeł niż wskazane w  
pkt. 4. 

6. Proponowanie tematyki projektów i pomoc w ich przygotowaniu. 
7. Świadczenie usług na rzecz Uczestników Klastra w postaci udostępniania wyników badań oraz 

infrastruktury. 
8. Koordynacja realizacji zatwierdzonych działań. 
9. Zapewnienie prawidłowości rozliczeń związanych z dofinansowaniem Klastra. 
10. Zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanego zaplecza kadrowego do obsługi Klastra. 
11. Zapewnienie równego dostępu wszystkim Uczestnikom Klastra do produktów wytworzonych 

w ramach współpracy wewnątrz Klastra. 
12. Okresowe, nie rzadziej niż co pół roku, informowanie Uczestników Klastra o realizowanych 

zadania i projektach, stanie ich zaawansowania, ewentualnych trudnościach z tym 
związanych, planowanych wspólnych przedsięwzięciach, oraz przekazywanie innych istotnych 
dla działalności Klastra informacji. 

13. Składanie Radzie Klastra corocznych sprawozdań z prowadzonej działalności, najpóźniej do 
dnia 31 marca roku następującego po roku obrotowym, którego sprawozdanie dotyczy. 
 

§10 
Koordynator zobowiązuje się do nadzoru i organizacji prawidłowości wykonywania zadań przyjętych 
do realizacji przez Klaster, w szczególności poprzez zapewnienie rozdysponowania uzyskanych na 
dofinansowanie Klastra środków finansowych i przekazywanie ich – zgodnie z przyjętym 
harmonogramem zadań – na rzecz Uczestników Klastra.  
 

§11 
1. Rada Klastra stanowi ciało opiniodawczo -  kontrolne  Klastra.  
2. W skład  Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich Uczestników  Klastra, każdy z Uczestników 

Klastra  deleguje  do prac w Radzie Klastra jednego przedstawiciela. 
3. Uczestnik Klastra  ma prawo rezygnacji z delegowania przedstawiciela do Rady Klastra. W 

takim wypadku składa w tym przedmiocie pisemne oświadczenie, które w każdym czasie 
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może odwołać i skierować swego przedstawiciela do Rady Klastra.  
4. Kadencja Rady Klastra trwa 2 lata.  
5. Pracami Rady Klastra kieruje, jako jej przewodniczący,  delegowany  zgodnie z ust.2 

przedstawiciel  Koordynatora Klastra (Przewodniczący Rady).  
6. Członków Rady Klastra na każdą kolejną kadencję delegują Uczestnicy Klastra. Uczestnik 

Klastra  ma prawo odwołać członka Rady działającego w jego imieniu i w to miejsce 
delegować  nowego przedstawiciela.  

7. W przypadku gdy członek Rady Klastra zgłosi rezygnację,  Uczestnik Klastra,  deleguje  
nowego przedstawiciela do Rady lub postępuje zgodnie z ust. 3.  

8. Posiedzenia  Rady Klastra odbywają się w uzgodnionych przez członków Rady Klastra 
terminach, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje  Przewodniczący Rady. 
Posiedzenie Rady może zostać zwołane w każdym czasie na wniosek członków Rady lub co 
najmniej pięciu Uczestników Klastra. 

9. O terminach posiedzenia  Rady Klastra jej członkowie zawiadamiani są  listami poleconymi 
wysłanymi na co najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem Rady Klastra. 
Zawiadomienia kierowane są na adres Uczestnika Klastra. Dopuszcza się powiadomienia za 
pośrednictwem poczty elektronicznej - z tym samym wyprzedzeniem - na wskazane przez 
członków Rady adresy e-mail.        

10. Decyzje Rady Klastra zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej połowy wszystkich członków, chyba ze postanowienia Regulaminu 
lub postanowienia porozumienia o utworzeniu Klastra stanowią inaczej. W przypadku równej 
ilości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Rady. Rada Klastra przy podejmowaniu 
uchwał będzie dążyła do uzyskania konsensusu. Głosowanie jest jawne, chyba że z przepisów 
Regulaminu wynika inaczej. 

11. Rada Klastra przyjmuje w drodze uchwały Regulamin Klastra i uchwala ewentualne zmiany do 
niego.  

12. Komunikacja między członkami Rady Klastra  odbywa się w  formie pisemnej lub 
elektronicznej, z tym jednakże, że zawiadomienia o posiedzeniach Rady Klastra winny być, 
obok możliwej korespondencji elektronicznej, dokonywane także listem poleconym z 2 
tygodniowym wyprzedzeniem. 

 
§12 

1.  Do zadań Rady Klastra należy w szczególności: 
1)   przyjęcie Regulaminu Klastra, 
2)   uchwalanie zmian Regulaminu,  
3)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Koordynatora Klastra z działalności Klastra, 
4)   uchwalanie budżetu, 
5)   przyjęcie harmonogramu zadań Klastra oraz przyjęcie planu wydatków na ich realizację, 
6)   przyjmowanie nowych Uczestników  Klastra, 
7)   wykluczanie Uczestników Klastra, 
8)  przyjmowanie na wniosek Koordynatora Klastra regulaminów korzystania z poszczególnych 
składników infrastruktury Klastra i oferowanych przez niego usług, 
9) zatwierdzanie kandydatów do Rady Programowej 
10)   określenie głównych kierunków działania i rozwoju Klastra,  
11) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Rady Klastra 

2. Decyzje Rady Klastra określone w ust. 1 pkt 4), 6) i 7) zapadają w formie uchwał podejmowanych 
bezwzględną większością. 

3. Do zadań Rady Programowej należy w szczególności monitorowanie, wskazywanie i wyznaczanie 
kierunków rozwoju klastra związaną z reprezentowanymi branżami 

 
 

ROZDZIAŁ V 
Finansowanie działalności Klastra 
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§13 

Źródłami finansowania działalności Klastra mogą być w szczególności: 
a) składki członkowskie, których wysokość jest ustalana w ramach umów szczegółowych (z 

uiszczenia składek członkowskich zwolnieni są Uczestnicy Klastra - uczelnie publiczne, 
jednostki/instytuty naukowo – badawcze), 

b) darowizny  i zapisy przeznaczone na finansowanie działalność klastra ,  
c) dotacje, 
d) środki przeznaczane dobrowolnie przez członków Klastra, w szczególności część ich 

dochodów uzyskanych w wyniku realizowanych  w ramach Klastra projektów.    
 

§14. 
Klaster prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, 
umożliwiającą kontrolę wyodrębnionych i powierzonych/przekazanych mu do dysponowania 
środków.  
 

§15 
1.Wszelkie środki pieniężne związane i/lub przeznaczone na działalność klastra, będą przechowywane 
na wydzielonym koncie (subkoncie) Koordynatora. 
2.Koordynator  Klastra zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej 
środków  pieniężnych  o których mowa w ust.1. 
3. Koordynator  Klastra zobowiązany jest do składania Radzie Klastra sprawozdania  o stanie 
finansowym Klastra (wpływy/wydatki), na koniec każdego roku obrachunkowego. 
 

§16 
Wszystkie strony mają równy dostęp do infrastruktury oraz usług świadczonych przez Koordynatora 
w ramach projektu „Zrównoważona Infrastruktura” na zasadach określonych w regulaminie 
korzystania z poszczególnych składników infrastruktury i usług. 
 

§17  
Porozumienie Klastra nie generuje kosztów ani zobowiązań finansowych dla Uczestników Klastra z 
zastrzeżeniem § 13 pkt a) Regulaminu. 
 

§18 
Finansowanie poszczególnych działań i aktywności wymaga podpisania odrębnych umów 
szczegółowych zawartych pomiędzy Koordynatorem, a Uczestnikiem  Klastra. 
 

ROZDZIAŁ VI 
Zmiana  Regulaminu Klastra  i rozwiązanie porozumienia kooperacyjnego 

 
§19  

Uchwałę o rozwiązaniu Klastra podejmuje Rada Klastra kwalifikowaną większością głosów – (2/3). 
 

§20 
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klastra (porozumienia kooperacyjnego) Rada Klastra określa 
sposób jego likwidacji oraz rozliczeń finansowych Uczestników  Klastra. 
 
 

ROZDZIAŁ VII 
Postanowienia końcowe 

 
§21  

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy prawa 
krajowego. 
2. Uczestnicy Klastra są zobowiązani w pierwszej kolejności dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów 
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wynikłych na tle działalności Klastra na drodze polubownej. W przypadku nieosiągnięcia 
porozumienia, wszelkie sprawy sporne rozstrzygane będą przez sądy właściwe  na zasadach ogólnych 
k.p.c. 
3. Komunikacja między Uczestnikami Klastra, odbywa się za pośrednictwem strony internetowej 
Klastra  - www.klasterzi.pl - gdzie zamieszczane będą ogłoszenia i komunikaty Klastra. Komunikacja 
między członkami Rady Klastra również może odbywać się w formie elektronicznej jeśli wskażą oni 
swoje adresy email.    
 

http://www.klasterzi.pl/

