UMOWA PRZYSTĄPIENIA NOWEGO PARTNERA
DO INNOWACYJNEGO ŚLĄSKIEGO KLASTERA
CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH
zawarta w dniu ……………… r. pomiędzy:
-

Głównym Instytutem Górnictwa z siedzibą w Katowicach przy Placu Gwarków 1,

-

Politechniką Śląską z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Akademickiej 2,

-

Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Zamkowej 1,

-

Instytutem Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Gliwicach przy
ulicy Bałtyckiej 5,

-

Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju przy ulicy Armii
Krajowej 56,

-

Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Damrota
18,

-

Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Powstańców 30,

-

Południowym Koncernem Energetycznym S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy
Lwowskiej 23,

-

Miastem Gliwice z siedzibą przy ulicy Zwycięstwa 21,

-

Miastem Jastrzębie Zdrój z siedzibą przy Alei Józefa Piłsudskiego 60,

-

Miastem Jaworzno z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 33,

-

Miastem Katowice z siedzibą przy ulicy Młyńskiej 4,

-

Miastem Rybnik z siedzibą przy ulicy Chrobrego 2,

-

Miastem Tychy z siedzibą przy Alei Niepodległości 49,

reprezentowanymi przez:
Główny Instytut Górnictwa z siedzibą w Katowicach przy Placu Gwarków 1, reprezentowany
przez:
-

Dyrektora Naczelnego – Józefa Dubińskiego
Zastępcę Naczelnego Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska – Krystynę Czaplicką-Kolarz

nazywanymi dalej Stronami:
a ………………………………………………………………………………………………….…..
(nazwa instytucji)
z siedzibą w………………………………………………………………………….………………
reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………..
nazywanym dalej Nowym Partnerem, o następującej treści:

§1

Nowy Partner oświadcza, że zapoznał się z Porozumieniem Stron Projektu pt.: „Innowacyjny Śląski
Klaster Czystych Technologii Węglowych” i w całości akceptuje wszystkie jego postanowienia.
§2

1. Strony potwierdzają, poprzez podpisanie niniejszej umowy, przystąpienie Nowego Partnera do
inicjatywy budowy Innowacyjnego Śląskiego Klastera Czystych Technologii Węglowych
nazywanego dalej Klasterem.
2. Nowy Partner ma uprawnienia posługiwania się marką Klastera w promowaniu swej
działalności od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia wystąpienia z Klastera.
3. Nowy Partner zobowiązuje się do promocji marki Klastera oraz udziału w jego budowie, przy
czym Strony oświadczają, iż nie staje się on przez to jednocześnie stroną Projektu pod nazwą:
„Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych” będącego przedmiotem
Umowy partnerskiej Stron z dnia 10 listopada 2005 r. i nie zyskuje uprawnień do udziału w ww.
Projekcie, które to oświadczenie Nowy Partner przyjmuje do wiadomości i nie zgłasza w tym
zakresie żadnych zastrzeżeń.
§3

1. Strony i Nowy Partner będą traktować jako poufne wszystkie informacje handlowe, dane,
wartości typu know-how oraz inne dokumenty, które stały się im znane w wyniku współpracy
związanej z niniejszą umową.
2. Przystąpienie do inicjatywy budowy Klastera nie ogranicza w jakikolwiek sposób prawa stron
niniejszej umowy do realizacji własnych zadań.
§4

1. Wystąpienie Nowego Partnera wymaga formy pisemnej, a oświadczenie o wystąpieniu Nowy
Partner kieruje do Głównego Instytutu Górnictwa. Wystąpienie następuje w terminie
określonym w oświadczeniu, nie wcześniej jednak, niż w ostatnim dniu miesiąca następującego
po miesiącu, w którym oświadczenie zostało doręczone do Głównego Instytutu Górnictwa z
zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 2 niniejszej umowy.
2. Warunkiem skutecznego wystąpienia Nowego Partnera jest brak po jego stronie zobowiązań
wobec Stron i pozostałych Nowych Partnerów, związanych z inicjatywą budowy Klastera.
3. Po wystąpieniu Nowego Partnera z inicjatywy budowy Klastera, Nowy Partner nie ma prawa
posługiwać się marką Klastera.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, prawa własności przemysłowej, prawo autorskie i ustawa o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

1. Główny Instytut Górnictwa

………………………………………
(podpis)

………………………………………
(pieczęć)

2. Nowy Partner

………………………………………
(podpis)

………………………………………
(pieczęć)

