
REGULAMIN Klastra INFORMATYCZNO TECHNOLOGICZNEGO W LESZNIE 

§1 Postanowienia ogólne 
1. Klaster Informatyczno Technologiczny w Lesznie stanowi platformę (również on-line) wspólnych działań 
dla osiągnięcia celów określonych w §2 niniejszego regulaminu.

2. Pełna nazwa Klastra brzmi: Klaster Informatyczno - Technologiczny w Lesznie. Skrócona nazwa 
Klastra brzmi Klaster IT. Klaster IT nie posiada osobowości prawnej oraz nie ma charakteru spółki cywilnej.


§2 Cele Klastra IT 
Celem Klastra IT jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw w Wielkopolsce 
poprzez współpracę między sobą firm z szeroko rozumianego branży informatycznej i technologicznej oraz 
ich współpracę z:

a) instytucjami otoczenia biznesu,

b) ośrodkami badawczo - rozwojowymi,

c) szkołami średnimi i wyższymi,

d) władzami samorządowymi

e) innymi przedsiębiorcami.

Celem jest także reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych oraz budowa dobrej marki Klastra IT.


§3 Partnerzy Klastra IT 
1. Partnerem strategicznym Klastra IT może zostać firma, prowadząca działalność związaną z branżą 
informatyczną lub technologiczną, spełniająca następujące kryteria:

   a) istnieje przynajmniej 12 miesięcy

   b) złoży Deklarację Członkowską

   c) zaakceptuje Regulamin Klastra IT

   d) uzyska akceptację 100% głosów obecnych na Zebraniu Partnerów

   e) podpisze umowę na rzecz współpracy w Klastrze

   f) posiada stronę www

2. Partnerem pomocniczym Klastra IT mogą zostać instytucje otoczenia biznesu, jednostki badawczo-
rozwojowe, szkoły, jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe i inne jednostki 
prowadzące działalność niekomercyjną związaną z branżą informatyczną, edukacyjną lub oferujące usługi 
skierowane do osób i podmiotów tego sektora.


§4 Zebranie Partnerów 
1. Zebranie Partnerów jest najwyższym organem Klastra IT i podejmuje strategiczne decyzje dotyczące 
Klastra IT np. przyjęcie i wykluczenie, przyjęcie Regulaminu Klastra IT, plan działań Klastra IT, powołuje i 
odwołuje Zarząd Klastra IT, itp.

2. Decyzje podejmowane są większością głosów Partnerów Strategicznych Klastra IT obecnych na 
Zebraniu Partnerów przy obecności przynajmniej trzech z nich. 

3. Zebranie Partnerów odbywa się w razie potrzeby.

4. Zebranie jest zwoływane przez dowolnego Partnera poprzez system informatyczny Klastra IT. 
Partnerzy powiadamiani są o zebraniu przez system informatyczny na adres e-mail. 
5. W zebraniach mają prawo uczestniczyć Partnerzy Pomocniczy Klastra IT, ale bez prawa głosu w 
głosowaniach.


§5 Zarząd Klastra IT 
1. W skład Zarządu Klastra IT wchodzi troje Partnerów Klastra IT (Strategicznych lub Pomocniczych) 
wybranych większością głosów w głosowaniu jawnym przez Zebranie Partnerów oraz Koordynator 
Klastra IT.

2. Zarząd Klastra IT nadzoruje fundusze, plany rozwoju i programy działania Klastra IT oraz reprezentuje 
Klaster IT.

2. Zarząd wybiera spośród siebie Przewodniczącego Klastra IT.

3. Przewodniczący Klastra IT odpowiada za System Informatyczny Klastra IT umożliwiający kontakt z 
wszystkimi Partnerami Klastra IT.

4. Pozostali członkowie Zarządu odpowiadają za utworzenie zespołów zadaniowych:

   a) Zespół ds. marketingu i współpracy z mediami odpowiedzialny za prowadzenie strony internetowej,  
       profili społecznościowych oraz kontakt z mediami.

   b) Zespół ds. współpracy z instytucjami odpowiedzialny za współpracę z innymi Klastrami, szkołami,     
       uczelniami i instytucjami samorządowymi.

3. Pozostałe zespoły zadaniowe są powoływane w razie potrzeby. 
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4. Kadencja Zarządu Klastra IT jest trzyletnia.

§6 Rezygnacja z uczestnictwa lub wykluczenie 
1. Rezygnacja z uczestnictwa w Klastrze IT następuje z początkiem kolejnego miesiąca po złożeniu 
oświadczenia na adres Koordynatora Klastra IT.

2. Zebranie Partnerów może, na uzasadniony wniosek jednego z Partnerów Strategicznych Klastra IT 
lub Partnerów pomocniczych Klastra IT, wykluczyć ze swojego grona tych, którzy w sposób rażący 
naruszają obowiązki wynikające z umowy na rzecz współpracy w Klastrze, w sposób rażący naruszają 
zasady Regulaminu, lub kiedy ich działania szkodzą wizerunkowi Klastra IT. W takim przypadku konieczna 
jest decyzja Zebrania Partnerów. 

3. Wykluczenie oznacza rozwiązanie umowy na rzecz współpracy w Klastrze IT.

4. Od chwili rezygnacji lub wykreślenia z uczestnictwa w Klastrze IT, rezygnujący lub wykluczony nie może 
korzystać z oznaczeń graficznych wskazujących na uczestnictwo w Klastrze IT.


§7 Obowiązki Partnera Strategicznego Klastra IT 
1. Wszyscy Partnerzy Strategiczni Klastra IT mają obowiązek:

a) przestrzegać Regulaminu Klastra IT,

g) umieścić logo Klastra IT z odnośnikiem do strony www.itleszno.pl na swojej stronie www

e) w miarę możliwości pozyskiwać nowych partnerów dla Klastra IT  
f) w miarę możliwości wspierać społeczność lokalną. 
g) uczestniczyć w finansowaniu działań Klastra IT na zasadach ustalonych w uchwale Zebrania Partnerów 

§8 Prawa Partnera Strategicznego Klastra IT 
1. Partnerzy Strategiczni Klastra IT mają prawo do:

a) oddania w głosowaniach jednego głosu na Zebraniu Partnerów

b) inicjowania wszelkich działań Klastra IT

c) umieszczenia oferty i informacji prasowych na stronie internetowej Klastra IT (po weryfikacji przez 
powołany zespół ds. marketingu i współpracy z mediami),

d) wykorzystywania logo Klastra IT i zdania „Partner Klastra IT" w swoich materiałach promocyjnych

e) umieszczenia swojego logo na stronie internetowej Klastra IT,

f) dostępu do informacji będących w dyspozycji Klastra IT,

g) dostępu do systemu informatycznego Klastra IT, zapewniającego kontakt z potencjalnym klientem,

h) korzystania z doradztwa oraz wyników badań i ekspertyz zleconych na potrzeby Klastra IT. 
i) wykorzystanie informacji medialnych generowanych przez działania Klastra IT do promocji swojej 
działalności


§9 Obowiązki Partnera Pomocniczego Klastra IT 
1. Wszyscy Partnerzy Pomocniczy Klastra IT mają obowiązek:

a) przestrzegać Regulaminu Klastra IT,

b) umieścić logo Klastra IT z odnośnikiem do strony www.itleszno.pl na swojej stronie www

c) promocja Klastra IT w organizowanych przez instytucje wydarzeniach (kolportaż ulotek, folderów i 
innych materiałów reklamowych Klastra IT) 

§10 Prawa Partnera Pomocniczego Klastra IT 
1. Partnerzy Pomocniczy Klastra IT mają prawo do:

a) inicjowania wszelkich działań Klastra IT

b) wykorzystywania logo Klastra IT i zdania „Partner Klastra IT" w swoich materiałach promocyjnych

c) umieszczenia swojego logo na stronie internetowej Klastra IT,

d) dostępu do systemu informatycznego Klastra IT, zapewniającego kontakt z potencjalnym klientem. 
e) wykorzystanie informacji medialnych generowanych przez działania Klastra IT do promocji swojej 
działalności 

§11 Koordynator Klastra IT 
1. Koordynator Klastra IT jest Partnerem Strategicznym klastra IT, który jest zwolniony  
z obowiązku §7 pkt. 1g 
2. Dodatkowe obowiązki Koordynatora:

a) uczestnictwo w Zespole ds marketingu i współpracy z mediami

b) dokumentowanie Zebrania Partnerów  (sporządzenie notatki i za zgodą uczestników zdjęcia).

c) obsługa księgowa funduszy Klastra IT

d) przekazywanie informacji telefonicznych i e-mailowych kierowanych do Klastra IT do systemu 
informatycznego Klastra IT
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e) zapewnienie pomieszczenia biurowego na potrzeby Zebrania Partnerów 

f) zapewnienie adresu na potrzeby Klastra IT

3. Dodatkowe Prawa Koordynatora:

a) pierwszeństwo w obsłudze pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla Klastra IT

b) uczestnictwo w Zarządzie Klastra IT


§12 Prawnik Klastra IT 
1. Prawnik Klastra IT jest Partnerem Strategicznym klastra IT,  który jest zwolniony  
z obowiązku §7 pkt.1g 
2. Obowiązkiem Prawnika Klastra IT jest obsługa prawna i nadzór nad dokumentami Klastra IT oraz 
pomoc prawna dla wspólnych działań Klastra IT (wyceniona rocznie do wartości ustalonej zgodnie z 
zapisem §7 pkt. 1g) 

§13 Fundusze Klastra IT 
1. Fundusze Klastra IT tworzą wpłaty Partnerów Strategicznych dokonane na zasadach §7 pkt. 1g. 
2. Ustala się, że maksymalnie 50% uzyskanych w ten sposób funduszy Klastra IT przeznaczonych jest na 
promocję marki Klastra IT, 20% na sprawy administracyjne, a pozostałe środki przeznaczone są na rozwój 
usług przynoszących dochód dla Partnerów Strategicznych Klastra IT. 
 


Regulamin wchodzi w życie z  dniem 23 marca 2020 roku.
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