UMOWA PARTNERSKA
zawarta w dniu 10. 11. 2005 r. w Katowicach pomiędzy:
1. Głównym Instytutem Górnictwa z siedzibą w Katowicach przy Placu Gwarków 1, występującym w ramach tej Umowy jako Koordynator Centrum Zaawansowanych Technologii „Energia-Środowisko-Zdrowie”, reprezentowanym przez:
- Dyrektora Naczelnego – Józefa Dubińskiego
- Zastępcę Naczelnego Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska – Krystynę Czaplicką-Kolarz
2. Politechniką Śląską z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Akademickiej 2, reprezentowaną przez:
- Rektora – Wojciecha Zielińskiego
- Dyrektora Instytutu Techniki Cieplnej – Andrzeja Ziębika
3. Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Zamkowej 1, reprezentowanym przez:
- Dyrektora – Marka Ściążko
4. Instytutem Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Gliwicach przy
ul. Bałtyckiej 5, reprezentowanym przez:
- Dyrektora – Krzysztofa Warmuzińskiego
5. Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju przy ulicy Armii Krajowej
56, reprezentowaną przez:
- Prezesa Zarządu – Leszka Jarno
6. Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Damrota 18,
reprezentowanym przez:
- Prezesa Zarządu – Stanisława Gajosa
7. Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Powstańców 30, reprezentowaną
przez:
- Prezesa Zarządu – Maksymiliana Klanka
8. Południowym Koncernem Energetycznym S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Lwowskiej 23, reprezentowanym przez:
- Prezesa Zarządu – Jana Kurpa
9. Miastem Gliwice z siedzibą przy ulicy Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez:
- Prezydenta Miasta – Zygmunta Frankiewicza
10. Miastem Jastrzębie Zdrój z siedzibą przy Alei Józefa Piłsudskiego 60, reprezentowanym
przez:
- Prezydenta Miasta – Mariana Janeckiego
11. Miastem Jaworzno z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 33, reprezentowanym przez:
- Prezydenta Miasta – Pawła Silberta
12. Miastem Katowice z siedzibą przy ulicy Młyńskiej 4, reprezentowanym przez:
- Prezydenta Miasta – Piotra Uszoka
13. Miastem Rybnik z siedzibą przy ulicy Chrobrego 2, reprezentowanym przez:
- Prezydenta Miasta – Adama Fudalego
14. Miastem Tychy z siedzibą przy Alei Niepodległości 49, reprezentowanym przez:
- Prezydenta Miasta – Andrzeja Dziubę
zwanymi dalej Stronami.

Zważywszy, że intencją Stron jest wspólne opracowanie projektu pt.: „Innowacyjny Śląski Klaster
Czystych Technologii Węglowych”, którego celem jest zainicjowanie budowy
Innowacyjnego Śląskiego Klastra Czystych Technologii Węglowych, przy poparciu inicjatywy
przez Marszałka Województwa Śląskiego, Strony zawierają niniejszym Umowę
o następującej treści:
§1
Ilekroć w Umowie jest mowa o:
ZPORR – należy przez to rozumieć Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Rozporządzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r., Dz.U. Nr 200 poz. 2051).
Instytucji Wdrażającej – należy przez to rozumieć instytucję odpowiedzialną za realizację Działania 2.6 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Samorząd
Województwa Śląskiego.
Umowie o dofinansowanie Projektu – należy przez to rozumieć umowę o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju
zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 – Regionalne Strategie Innowacji i transfer wiedzy,
która zostanie zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Głównym Instytutem
Górnictwa występującym jako Koordynator Projektu.
Wniosku o dofinansowanie Projektu – należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 – Regionalne Strategie Innowacji
i transfer wiedzy.
Jednostkach sektora badawczo-rozwojowego – należy przez to rozumieć Główny Instytut Górnictwa, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla i Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii
Nauk.
Przedsiębiorstwach – należy przez to rozumieć Jastrzębską Spółkę Węglową S.A., Katowicki
Holding Węglowy S.A., Kompanię Węglową S.A. i Południowy Koncern Energetyczny S.A.
Jednostkach sektora samorządowego – należy przez to rozumieć Miasto Gliwice, Miasto Jastrzębie Zdrój, Miasto Jaworzno, Miasto Katowice, Miasto Rybnik i Miasto Tychy.
Harmonogramie Projektu – należy przez to rozumieć harmonogram określający przedmiot, wykonawców oraz ramy czasowe działań podejmowanych przez Strony, niezbędnych do realizacji
Projektu.
Zestawieniu planowanych wydatków w ramach Projektu – należy przez to rozumieć szczegółowy kosztorys Projektu określający wszystkie planowane wydatki konieczne dla realizacji działań
zapisanych w harmonogramie Projektu.
Klastrze – należy przez to rozumieć Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych, czyli znajdującą się w geograficznym sąsiedztwie grupę przedsiębiorstw i powiązanych
z nimi instytucji zajmujących się określoną dziedziną, połączoną podobieństwami i wzajemnie się
uzupełniającą.
Sile Wyższej – należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń, niezależnych od Stron,
które zasadniczo utrudniają wykonywanie ich zobowiązań wynikających z Umowy, których Strony
nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć poprzez działanie z należytą starannością.

§2
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy Stronami Projektu
pt.: „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”, zwanego w dalszej części
Projektem.
2. Przedmiot wspólnego działania Stron obejmuje następujące czynności:
a. przygotowanie wniosku o dofinansowanie Projektu,
b. realizację Projektu.
§3
1. Koordynatorem Projektu jest Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.
2. Do obowiązków Koordynatora należy:
a. przygotowanie w oparciu o dostarczone przez Strony materiały i złożenie wniosku
o dofinansowanie Projektu w odpowiedzi na ogłoszony konkurs oraz monitorowanie spraw
związanych z udziałem w konkursie,
b. podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu – w przypadku uzyskania dofinansowania
Projektu,
c. składanie sprawozdań oraz wniosków o płatność, zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu,
d. rozliczanie Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu.
3. Koordynator nie jest uprawniony do działania lub składania prawnie wiążących oświadczeń
woli w imieniu którejkolwiek ze Stron (w sprawach innych niż wynikające z niniejszej Umowy), o ile takie umocowanie nie wynika z niniejszej Umowy.
§4
1. Strony powołują Komitet Sterujący, w skład którego wchodzą należycie umocowani przedstawiciele wszystkich Stron w osobach wskazanych przez każdą ze Stron, po jednym przedstawicielu każdej Strony.
2. Do obowiązków Komitetu Sterującego należy:
a. uchwalenie Regulaminu organizacyjnego Komitetu Sterującego na pierwszym posiedzeniu,
b. zatwierdzenie harmonogramu Projektu oraz zestawienia planowanych wydatków w ramach
Projektu,
c. monitorowanie przebiegu realizacji oraz dokonywanie protokolarnego odbioru zadań określonych w harmonogramie Projektu.
§5
Ustala się następujący zakres prac związanych z realizacją Projektu:

1. Do zakresu prac realizowanych przez jednostki sektora badawczo-rozwojowego oraz Politechnikę Śląską należy:
a. opracowanie programu badawczo-rozwojowego Klastra,
b. organizacja sympozjów naukowych,
c. rozwijanie kanałów komunikacyjnych – utworzenie wortalu Klastra oraz bazy danych
o produktach, usługach, specjalnościach, konferencjach, targach
2. Do zakresu prac realizowanych przez przedsiębiorstwa należy:
a. określenie rynkowego popytu na produkty lub/i usługi Klastra,
b. organizowanie konferencji lub/i warsztatów branżowych,
c. udział w targach branżowych,
3. Do zakresu prac realizowanych przez jednostki sektora samorządowego należy:
a. wypracowanie i promowanie marki Klastra,
b. zachęcanie przedsiębiorstw do działania w ramach Klastra,
c. organizowanie spotkań uczestników Klastra,
§6
1. Każda ze stron zobowiązuje się wykonać powierzone jej zadania zgodnie z harmonogramem
Projektu oraz zestawieniem planowanych wydatków w ramach Projektu przypisanych danej
Stronie.
2. Każda ze Stron ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe
w związku z realizacją Projektu w części za którą Strona odpowiada.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, Strona naruszająca Umowę zobowiązana będzie do naprawienia wszelkich szkód
wynikłych z tego tytułu, a poniesionych przez pozostałe Strony.
4. Strona, która na skutek działania Siły Wyższej nie będzie mogła wywiązać się z powierzonych
jej zadań zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym Koordynatora.
§7
1. Każda ze Stron zobowiązuje się do przekazywania Koordynatorowi Projektu sprawozdań dotyczących celowości i prawidłowości wykorzystywania przekazywanych jej środków, zwanych
dalej sprawozdaniami finansowymi, oraz informacji dotyczących realizacji należących do niej
zadań, zwanych dalej sprawozdaniami merytorycznymi, w wyznaczonym terminie.
2. W przypadku zastrzeżeń do przedłożonego sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz
wymaganych załączników Strona jest zobowiązana do usunięcia uchybień we wskazanym przez
Koordynatora zakresie i terminie.
3. Każda ze Stron uczestniczących w realizacji Projektu zapewni w czasie jego realizacji
finansowanie z własnych środków kosztów własnych związanych z wykonaniem powierzonych
jej zadań w Projekcie.

4. Koordynator zobowiązuje się do przekazania Stronom środków niezbędnych do realizacji zadań
określonych w harmonogramie Projektu oraz zestawieniu planowanych wydatków w ramach
Projektu przypisanych danej Stronie w trybie zaliczkowania w okresie do 30 dni od daty otrzymania środków pieniężnych od Instytucji Wdrażającej.
§8
1. Strony będą traktować jako poufne wszystkie informacje handlowe, dane, wartości typu knowhow oraz inne dokumenty, które stały się im znane w wyniku współpracy.
2. Dokumentacja i inne poufne informacje, które Strona uzyskuje od innej Strony w związku z
niniejszą Umową, mogą być wykorzystane tylko zgodnie z przeznaczeniem tej Umowy
lub za zgodą Strony, od której pochodzą.
§9
1. Majątkowe prawa autorskie do wyników prac uzyskanych przez daną jednostkę w ramach realizacji zadań Projektu, przysługują tej jednostce na wszystkich polach eksploatacji istniejących
w momencie podpisania niniejszej Umowy i odpowiadających rodzajowi utworu, wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych.
2. W razie wspólnego uzyskania wyników prac w ramach realizacji zadań Projektu, Strony które
uzyskały te wyniki, uregulują zasady wykonywania autorskich praw majątkowych do tych wyników w odrębnej umowie.
§ 10
1. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę w części jej dotyczącej na mocy porozumienia wszystkich Stron.
2. W przypadku, jeśli Strona nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań na skutek ogłoszenia
wobec niej postępowania upadłościowego, otwartego postępowania naprawczego lub Strona zostanie postawiona w stan likwidacji, wówczas uprawniona jest do rozwiązania Umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Za zgodą Instytucji Wdrażającej, pozostałe
Strony będą uprawnione do przejęcia zobowiązań takiej Strony i otrzymywania kolejnych płatności zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu. Wszystkie prawa i zobowiązania zgodnie z
umową o dofinansowanie Projektu oraz niniejszą Umową zostaną w dobrej wierze rozdzielone
pomiędzy pozostałe Strony.
3. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, Strona jest odpowiedzialna za swoje obowiązki
wynikające z niniejszej Umowy w odniesieniu do tej części pracy nad Projektem, która została
wykonana (lub która powinna być wykonana) do daty rozwiązania Umowy.
4. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy Projekt nie otrzyma finansowania ze środków
ZPORR.

§ 11
1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez wszystkie Strony do dnia dokonania ostatecznych rozliczeń Projektu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, zwłaszcza prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego i ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
3. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania sporów mogących wyniknąć ze stosunku objętego Umową.
4. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby Koordynatora.
5. Zmiany w niniejszej Umowie mogą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. W przypadku, gdy pomiędzy treścią niniejszej Umowy a warunkami umowy o dofinansowanie
Projektu nastąpi jakakolwiek sprzeczność lub rozbieżność, pierwszeństwo będą miały postanowienia umowy o dofinansowanie Projektu, które będą wiążące dla wszystkich Stron.
7. Szczegółowe zasady realizacji Projektu określi odrębna umowa zawarta pomiędzy Stronami
w przypadku wygrania konkursu i otrzymania decyzji o dofinansowaniu.
§ 12
1. Umowę sporządzono w 14 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

