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REGULAMIN CZŁONKOSTWA 
 KLASTRA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 

 
 

Mając  na względzie konieczność podniesienia konkurencyjności województw Polski 

Wschodniej w stosunku do innych regionów Unii Europejskiej oraz mając na uwadze 

ogromny potencjał prezentowany przez przedsiębiorstwa i instytucje otoczenia biznesu z  

branży usług doradczych, konsultingowych, marketingowych, prawnych oraz finansowych w 

tym regionie, w 2009 roku powołany został Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu1.  

 

§ 1 

MISJA   I CELE  KLASTRA 

 

1. Misją Klastra  jest zbudowanie stałej platformy współpracy i kooperacji między jego 

Członkami.  

2. Realizacji tej misji przyświecają następujące cele:  

 Inicjowanie i rozwijanie współpracy Klastra ze środowiskiem badawczo-

naukowym na szczeblu regionalnym, a w przyszłości również ogólnokrajowym 

oraz ponadnarodowym; 

 Promocję Klastra i idei klasteringu w Polsce Wschodniej w szczególności  

poprzez wydawanie publikacji, promocję na portalu Klastra, materiały 

promocyjne, broszury informacyjne, targi, misje, konferencje i seminaria; 

 Zbudowanie powiązań pomiędzy przedsiębiorcami z branży usług doradczych, 

konsultingowych, marketingowych, prawnych oraz finansowych z województw 

Regionu Polski Wschodniej; 

 Tworzenie koncepcji i koordynacja wdrażania projektów transferujących 

nowoczesne technologie branżach znajdujących się w obszarze działalności  

Klasta.; 

 Zwiększenie siły przetargowej Członków Klastra w negocjowaniu warunków 

świadczenia usług i dostaw materiałów, produktów i towarów; 

 Nawiązanie długotrwałej współpracy i pozyskanie dużych projektów, dzięki 

wspólnym inicjatywom Członków Klastra; 

 Wspólne szkolenia pracowników; 

 Platforma do wymiany informacji o wolnych pracownikach i zasobach w celu 

ich optymalnego wykorzystania; 

 Kreowania wizerunku Klastra w regionie oraz przekazywanie mediom 

informacji o inicjatywach Klastra; 

                                                 
1 Powoływany dalej jako Klaster. 



  

 

 

  

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 
 

 Monitorowanie rynku pracy, współpraca z instytucjami edukacyjnymi i 

szkoleniowymi, w celu stworzenia warunków ułatwiających Członkom Klastra 

pozyskiwanie kompetentnych pracowników;  

 Integracja środowiska branżowego, budowanie jej prestiżu i propagowanie jej 

osiągnięć; 

 Uzyskiwanie łatwiejszego dostępu do innowacyjnych technologii i szkoleń; 

 Wdrożenie systemów zarządzania jakością      

 

§ 2 

CZŁONKOSTWO W KLASTRZE 

 

1. Klaster ma charakter otwarty. 

2. Członkiem Klastra może być każdy przedsiębiorca lub instytucja otoczenia biznesu 

związana z szeroko pojętą branżą usług doradczych, konsultingowych, 

marketingowych, prawnych oraz finansowych, który/-a jednocześnie: 

a. Złoży deklarację członkowstwa w Klastrze 

b. Zaakceptuje Regulamin członkostwa Klastra  

c. Zaakceptuje Kodeks Etyczny Klastra  

d. Uzyska akceptację Zarządu Klastra 

3. Przyjęcie do Klastra następuje z datą podpisania umowy o współdziałanie – umowy 

partnerstwa2 pomiędzy Członkiem Klastra, a Koordynatorem Klastra.    

4. Podpisanie umowy, o której mowa w ust. 3 niniejszego regulaminu, daje Członkowi 

Klastra możliwość uzyskania statusu Uczestnika projektu „Klaster Instytucji 

Otoczenia Biznesu” nr PO PW 01.04.03-00-005/09 w ramach Programu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka, 

Działanie I.4 Promocja i współpraca, po spełnieniu warunków o których mowa w 

odrębnych przepisach.  

5. W przypadku negatywnej decyzji Zarządu Klastra procedura aplikacyjna może być 

powtórzona tylko raz.  

6. Członkowstwo w Klastrze ustaje w szczególności z powodu: 

a. Rażącego naruszenia postanowień umowy, niniejszego Regulaminu lub 

Kodeksu Etycznego Klastra; 

b. Wypowiedzenia umowy  przez Członka Klastra; 

c. Wypowiedzenia umowy  przez  Koordynatora Klastra; 

d. Uporczywego nie opłacania składek członkowskich (opłaty okresowej). 

                                                 
2 Powoływana dalej jako umowa. 
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7. Rozwiązanie umowy następuje po upływie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

Wypowiedzenie musi mieć formę pisemną oraz zawierać uzasadnienie. Strony mogą 

skrócić/wydłużyć okres wypowiedzenia na mocy porozumienia stron.  

8. Wypowiedzenie  z powodu rażącego naruszenia umowy, niniejszego Regulaminu  lub 

Kodeksu Etycznego Klastra, następuje po zasięgnięciu opinii Członków Klastra. 

 

§ 3 

PODEJMOWANIE DECYZJI 

 

1. Decyzje dotyczące funkcjonowania Klastra są podejmowane przez Zarząd Klastra.  

2. W ważnych sprawach dotyczących funkcjonowania Klastra, Zarząd Klastra może 

zasięgnąć opinii Członków Klastra. 

 

§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają postanowień umowy, o której 

mowa w § 2 ust. 3. oraz umowy partnerskiej /umowy o współpracy w ramach projektu 

„Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu” nr PO PW 01.04.03-00-005/09 w ramach 

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Priorytet I: Nowoczesna 

Gospodarka, Działanie I.4 Promocja i współpraca.  

2. Organem uprawnionym do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie jest Zarząd 

Klastra.  

3. Ustanie członkowstwa w Klastrze nie wpływa na pozostałe projekty realizowane w 

ramach powiązania kooperacyjnego.  

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r.  Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.)  

 

 


