UMOWA O WSPÓŁPRACY
Niżej wymienione podmioty publiczne i prywatne postanowiły nawiązać współpracę w
ramach powiązania kooperacyjnego noszącego nazwę KLASTER GOSPODARKI ODPADOWEJ I
RECYKLINGU:
1.

CRT RECYKLING sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Puszkina 80, kod pocztowy 92516, zarejestrowany pod numerem 0000289448 w Rejestrze Przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będący płatnikiem podatku VAT i
posiadający numer NIP 728 26 74 232 oraz REGON 100414000, reprezentowany
przez
Pana Jacka Pawliczaka – Prezesa Zarządu

2.

ECORECYKLING Sp. z o .o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Puszkina 76, kod pocztowy 92516, zarejestrowany pod numerem 0000398016 w Rejestrze Przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będący płatnikiem podatku VAT i
posiadający numer NIP 728 278 54 34 oraz REGON 101297312 reprezentowany przez
Pana Waldemara Owczarka - Prezesa Zarządu

3.

ELEKTRORECYKLING Bartosz Kubicki Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego z siedzibą w Nowym Tomyślu przy ul. Kolejowej 36,
kod pocztowy 64-300, zarejestrowany pod numerem 4564/2001 w Rejestrze
Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonym przez Burmistrza Nowego
Tomyśla, będący płatnikiem podatku VAT i posiadający numer NIP 788-180-99-22
oraz REGON 634246240, reprezentowany przez
Panią Magdalenę Kamińską - Kuraś – Pełnomocnika

4.

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA EKOPAP Ryszard Puchalski z siedzibą w
Skierniewicach przy ul. Ogrodowej 18, kod pocztowy 96-100, zarejestrowana pod
numerem 5007 Rejestrze Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonym przez
Prezydenta Miasta Skierniewice, będąca płatnikiem podatku VAT i posiadająca numer
NIP 8361042892 oraz REGON 750490450, reprezentowana przez
Pana Ryszarda Puchalskiego – Właściciela

5.

FUNDACJA ODZYSKAJ ŚRODOWISKO z siedzibą w Kielcach, przy ul. Głowackiego
4a/15 kod pocztowy 25-368, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 384339, będącą płatnikiem VAT i
posiadającą numer NIP 657 288 53 62, REGON 260468090, reprezentowana przez
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Panią Martę Szczecińską – Prezesa Fundacji
6.

INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIĄ POLSKIEJ
AKADEMII NAUK z siedzibą w Krakowie przy ul. Wybickiego 7, kod pocztowy 31-261,
zarejestrowany pod numerem RIN -VII-7/98 w Rejestrze instytutów naukowych PAN,
prowadzonym przez Polską Akademię Nauk w Warszawie, będącą płatnikiem
podatku VAT i posiadającą numer NIP .675-000-19-00 oraz REGON 001238650,
reprezentowana przez
Pana Eugeniusza Mokrzyckiego – Dyrektora Instytutu

7.

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO, z siedzibą w
Warszawie przy ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, zarejestrowany pod
numerem 0000043477 w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, będący płatnikiem podatku VAT i posiadającym numer NIP
525 000 85 19 oraz REGON 000057773, reprezentowany przez
Pana Jarosława Stankiewicza – Pełnomocnika

8.

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą w Warszawie, ul. Trębacka 4,
zarejestrowaną pod nr 0000121136 w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców,
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Krajowego
Rejestru Sądowego, NIP 526-000-17-08, REGON 006210187, reprezentowana przez
Panią Barbarę Kosicką – Pełnomocnika

9.

O-PAL Spółka z o.o. z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Warszawskiej 1C, kod
pocztowy 96-100, zarejestrowaną pod numerem 0000198464 w Rejestrze
Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będącą płatnikiem podatku
VAT i posiadającą numer NIP 836-16-79-922 oraz REGON 750619977,
reprezentowany przez
Panią Teresę Zrobek – Prezesa Zarządu

10. POLSKA KORPORACJA RECYKLINGU Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul.
Metalurgicznej 17D, kod pocztowy 20-234, zarejestrowaną w Rejestrze
Przedsiębiorców pod numerem 0000255149 prowadzonym przez Sąd Rejonowy
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, będący płatnikiem podatku VAT i posiadającym numer NIP
9462513135 oraz REGON 060131617, reprezentowany przez
Pana Witolda Chemperka – Wiceprezesa Zarządu
11. PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI MB Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w
Kielcach przy ul. Bartosza Głowackiego 4a/15, kod pocztowy 26-368, zarejestrowane
pod numerem 0000302277 w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd
Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy, data wpisu do KRS: 28.03.2008,
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będące płatnikiem podatku VAT i posiadające numer NIP 657 269 18 47
zarejestrowana pod numerem 0000359723 w Krajowym Rejestrze Sądowym
prowadzonym przez oraz REGON 260078130, reprezentowany przez
Pana Bartłomieja Hajduk – Pełnomocnika
12. PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
"POLBLUME"
Zbigniew Miazga z siedzibą w Piasecznie przy ul. 11 listopada 35, kod pocztowy 05502, zarejestrowane pod numerem 799 w Ewidencji Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, będące płatnikiem podatku
VAT i posiadające numer NIP 1230012869 oraz REGON 008415580, reprezentowany
przez
Pana Zbigniewa Miazgę – Właściciela
13. P.P.H.U. "EDANPI" Edward Piotrowski z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Kpt.
Mieczysława Hali 8 m. 12, kod pocztowy 96-100, zarejestrowaną pod numerem 4384
w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta
Skierniewice, będącą płatnikiem podatku VAT i posiadającą numer NIP 836-100-05-28
oraz REGON 750431334, reprezentowany przez
Pana Edwarda Piotrowskiego – Właściciela
14. SIGMA PARTNERS Grażyna Cichowska z siedzibą w Łodzi, przy ul. Miedziana 9/6 ,
kod pocztowy 90-038, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl), będącą
płatnikiem podatku VAT i posiadająca numer NIP 725 117 80 41 oraz REGON
473080260, reprezentowany przez
Panią Grażynę Cichowską – Właściciela
15. SKIERNIEWICKA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą w Skierniewicach, ul. Reymonta 18,
kod pocztowy 96-100, zarejestrowaną pod numerem 0000168661 w Krajowym
Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział KRS, będącą płatnikiem podatku VAT i posiadająca numer NIP 836 10
29 928 oraz REGON 750010220, reprezentowana przez
Pana Konstantego Marata – Prezesa Zarządu
Pana Zygmunta Czarniaka – Członka Zarządu
16. TECHNOCHŁÓD - TECHNOSZRON Waldemar Andrzejewski z siedzibą w Rawiczowie
40, gmina Nowy Kawęczyn , kod pocztowy 96-115, zarejestrowaną pod numerem 503
w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Bolimów,
będącą płatnikiem podatku VAT i posiadającą numer NIP 836-101-89-13 oraz REGON
100446075, reprezentowany przez
Pana Waldemara Andrzejewskiego - Właściciela
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§1
Przedmiotem przedsięwzięcia jest utworzenie porozumienia kooperacyjnego
funkcjonującego na zasadach klastra technologicznego pod nazwą: KLASTER GOSPADARKI
ODPADOWEJ I RECYKLINGU. W niniejszym dokumencie będzie określany w skrócie jako
Klaster.
§2
1. Wymienione powyżej podmioty, zwane w dalszej części umowy Partnerami, tworzą
łącznie Grupę Założycielską, której celem jest wypracowanie struktury Klastra, formy
prawnej, Regulaminu Klastra oraz opracowanie wstępnego planu działania.
2. Każdy z Partnerów, który jest przedsiębiorcą oświadcza, iż nie ma powiązania z innym
Partnerem – przedsiębiorcą o charakterze kapitałowym lub zarządczym zgodnie z
załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 800 /2008 z późniejszymi
zmianami.
§3
Działalność Klastra ma na celu podniesienie konkurencyjności, zwiększenie efektywności
wykorzystania posiadanych zasobów oraz wymianę wiedzy. Daje możliwość wprowadzania
innowacyjnych produktów na rynek przez firmy należące do Klastra.
§4
Zadaniami Klastra są:
a.

stworzenie sieci współpracy w obszarze zagospodarowania odpadów przemysłowych,
w tym w szczególności tzw. „surowców miejskich”, i ich przetwarzania, która umożliwi
efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni
wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz
lokalnych i regionalnych,

b.

wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze funkcjonowania klastra
oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych
uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych,

c.

rozwijanie współpracy w zakresie B+R z jednostkami badawczo-rozwojowymi
i uczelniami wyższymi, w tym w szczególności w zakresie nowych technologii,

d.

udział w projektach badawczych (krajowych i międzynarodowych) dotyczących
innowacji w dziedzinie gospodarki odpadami, recyklingu i branż pokrewnych,

e.

wspieranie podmiotów sieci współpracy w zakresie wzrostu ich konkurencyjności,
wdrażania innowacji produktowych, organizacyjnych czy procesowych, rozwoju
zrównoważonych technologii oraz rozwoju kapitału ludzkiego, rozwoju eksportu,

f.

łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru funkcjonowania klastra w
celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans
związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy,
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g.

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami i recyklingu,

h.

reprezentowanie podmiotów sieci współpracy na zewnątrz, w tym udział w targach,
misjach oraz spotkaniach i forach krajowych i międzynarodowych,

i.

rozwój współpracy międzynarodowej z organizacjami pokrewnymi, w tym z klastrami,

j.

promocja działalności klastra oraz jego członków, a także promocja wykorzystania
wszelkiego rodzaju odpadów do produkcji wyrobów,

k.

prowadzenie działalności lobbingowej,

l.

doradztwo prawne, marketingowe, techniczne i technologiczne mające na celu
wprowadzania na rynek polski i zagraniczny nowych rozwiązań produktowych
i technologicznych,

m.

doradztwo w zakresie pozyskania finansowania na promocję działań, rozwój
i wdrażanie innowacji zrzeszonych w klastrze podmiotów, w tym funduszy na
tworzenie wspólnych projektów, pochodzących ze środków UE i innych,

n.

organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji branżowych,

o.

wspólne (klastrowe) publikacje branżowe.
§5

1. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w nim jest oparte
na zasadach dobrowolności i woli współpracy. Partnerem Klastra może zostać
instytucja, firma lub organizacja, prowadząca działalność związaną z sektorem
odpadowym i recyklingiem lub oferująca usługi skierowane od osób i podmiotów tego
sektora. Każdy z Partnerów Klastra uczestniczy w nim na równych prawach, równym
dostępie do wspólnej infrastruktury oraz usług świadczonych przez Koordynatora.
2. Przystąpienie do Klastra nowego Partnera odbywa się zgodnie z zapisami Regulaminu
Klastra.
3. Nowy Partner – Przedsiębiorca nie może być powiązany kapitałowo, zarządczo zgodnie
z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 800 /2008 z późniejszymi
zmianami.
§6
Każdemu z Partnerów przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w dowolnym czasie
poprzez złożenie pisemnej rezygnacji z zachowaniem miesięcznego okresu wyprzedzenia,
po uregulowaniu wszelkich wcześniejszych zobowiązań finansowych, o ile takowe będą.
Wypowiedzenie przez Partnera niniejszej Umowy nie skutkuje wypowiedzeniem umów
zawartych przez Partnerów w ramach i w związku z działalnością Klastra.
§7
Partnerzy zobowiązują się do nie podejmowania żadnych działań rodzących skutki
finansowe dla któregokolwiek Partnera Klastra bez jego pisemnej zgody. Jakiekolwiek
koszty czy zobowiązania finansowe związane z realizacją niniejszej umowy o współpracy
będą pokrywane przez Grupę Założycielska czy pozostałych Partnerów wyłącznie po
uprzednim uzgodnieniu warunków potwierdzonych zawsze w formie pisemnej podpisanymi
odrębnie umowami. Każdy z Partnerów ponosi pełną odpowiedzialność za podjęte przez
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siebie działania i podpisane zobowiązania, w szczególności za zobowiązania finansowe, nie
obciążając za nie pozostałych Partnerów Klastra, o ile nie postanowiono inaczej w drodze
odrębnej umowy.
§8
Klaster funkcjonuje jako samodzielne, wspólne przedsięwzięcie (projekt) Partnerów. Klaster
działa w oparciu o własny program rozwoju i regulamin.
Regulamin Klastra przyjęty przez Grupę Założycielską określi w szczególności:
1.

kwestie związane z wyborem organów Klastra, wygaśnięciem mandatu członka
organu i uzupełnieniem jego składu,

2.

sposób finansowania obsługi organizacyjnej i administracyjnej działalności Klastra.

3.

sposób korzystania z majątku wspólnego wypracowanego w ramach prowadzonej
działalności

4.

przeznaczenie i sposób wykorzystania wypracowanego przez Klaster zysku.

Za realizację przyjętego przez Grupę Założycielską programu rozwoju odpowiadać będą
powołane zgodnie z Regulaminem organy Klastra.
§9
1.
Obsługę organizacyjną i administracyjną działalności Klastra prowadzić będzie
Koordynator Klastra.
2.

Koordynatorem powiązania kooperacyjnego może być;

1) fundacja,
2) stowarzyszenie zarejestrowane,
3) spółka akcyjna,
4) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
5) organizacja badawcza,
6) organizacja przedsiębiorców działająca na podstawie:
a) ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z 2003 r.
Nr 137, poz. 1304 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33),
b) ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców
(Dz. U. Nr 35, poz. 194 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770),
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c) ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710),
7) instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk
których przedmiotem działalności jest realizacja przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców
oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z instytucjami otoczenia biznesu oraz
organizacjami badawczymi.
3. Funkcję Koordynatora Klastra i Sekretariatu Grupy Założycielskiej pełnić będzie
Skierniewicka Izba Gospodarcza posiadająca odpowiednią wiedzę i kompetencje w zakresie
realizacji działań realizowanych w ramach porozumień kooperacyjnych.
4. Obowiązki Koordynatora Klastra określone będą w Regulaminie Klastra.

§ 10
Każdy z Partnerów wyznaczy w ciągu tygodnia od daty podpisania niniejszej umowy osobę, która
będzie odpowiedzialna za wzajemne kontakty i przekazywanie sobie wszelkiej informacji
wynikającej z treści niniejszej umowy o współpracy, które będą przekazywane na wskazany przez
tą osobę adres. W przypadku jakichkolwiek zmian, Partner przekazuje dane kontaktowe nowej
osoby wyznaczonej do kontaktów.

§ 11
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

§ 12
Zmiana, uzupełnienie, wypowiedzenie lub rozwiązanie niniejszej Umowy wymagają formy
pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą przepisy kodeksu
cywilnego.
§ 14
Strony umowy w pierwszej kolejności dążą do polubownego załatwienia sporów. W
przypadku braku ugody sprawy sporne będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla
siedziby Koordynatora.
§ 15
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Niniejsza umowa została sporządzona w jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdego z Partnerów.
Skierniewice, 29 maja 2012.

Podpisy Partnerów Grupy Założycielskiej Klastra:
1. ………………………………………………………
2. ………………………………………………………
3. ………………………………………………………
4. ………………………………………………………
5. ………………………………………………………
6. ………………………………………………………
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7. …………………..…………………………………..
8. ……………………………………………………….
9. ……………………………………………………….
10. ...…………………………………………………….
11. …….…………………………………………………
12. ……………………………………………………….
13. ……………………………………………………….
14. ……………………………………………………….
15. ……………………………………………………….
16. ……………………………………………………….
17. ……………………………………………………….
18. …………………………………………………….....
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