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(tekst jednolity – po zmianie Aneksem nr 1 z dnia 1.3.2016)
UMOWA Nr CTWT/20/2013/U
(„Umowa”)
zawarta w Gdańsku dnia 01.07.2013 pomiędzy:
Uczestnikami INTERIZON - Pomorskiego Klastra ICT
powstałego na mocy Umowy Partnerstwa w ramach Pomorskiego Klastra ICT z dnia 29 października
2009 r. (zwaną dalej „Umową Partnerstwa”), reprezentowanymi przez:
Macieja Filareckiego - Przewodniczącego Rady Klastra, umocowanego na podstawie udzielonych
przez Uczestników Klastra pełnomocnictw,
zwanymi dalej „Klastrem”
a
1. Politechniką Gdańską
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,
zwaną dalej „ PG”
oraz
2. Fundacją INTERIZON
Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII
Wydział KRS do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000454776, REGON: 221853817, NIP:
9571068390
zwaną dalej „FI”,

PREAMBUŁA
Zważywszy na:
1. Obowiązek Politechniki Gdańskiej, jako beneficjenta środków pochodzących z funduszy UE, w
przedmiocie utrzymania trwałości projektu „ICT INNOVA – Wzrost konkurencyjności i
innowacyjności Pomorza poprzez rozwój klastra kluczowego branży ICT” (dalej, jako „Projekt
ICT INNOVA”), w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/20061, zgodnie z
umową o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPPM.01.05.02-00-004/10-00 z dnia 07.02.2011r. (oraz z
treścią „Wniosku o dofinansowanie”, będącym załącznikiem do tej umowy);
2. Cel, w jakim powstała Fundacja INTERIZON, a w szczególności, iż:
a. Rada Klastra w dniu 15 listopada 2012r. podjęła uchwałę nr 82/2012 w sprawie
utworzenia fundacji o nazwie INTERIZON, wskazując na celowość powołania takiej
fundacji do realizacji zadań na rzecz rozwoju Klastra, a w dniu 16 stycznia 2013r.
podjęła uchwałę nr 2/2013 w sprawie zatwierdzenia projektu statutu tej fundacji;
b. Fundacja INTERIZON powstała na czas nieoznaczony przez 17 fundatorów (akt notarialny
z dnia 25 stycznia 2013 r., Rep. A nr 1623/2013), którzy przesądzili, iż Fundacja może
prowadzić działalność gospodarczą jedynie w rozmiarze służącym realizacji statutowych
celów, na które przeznaczane są wszelkie dochody uzyskiwane przez Fundację;
c. Akt fundacyjny i Statut Fundacji INTERIZON jednoznacznie przesądza, iż została
powołana przede wszystkim na rzecz Klastra, wskazując na działania w celach:
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11.07.2006r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 12260/1999
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(i) budowania społeczeństwa opartego na wiedzy i innowacji, poprzez ułatwianie
dostępu do nowej wiedzy i stymulowanie innowacji, w szczególności poprzez
promowanie środowiska partnerstwa Klastra INTERIZON, jako atrakcyjnego
środowiska współpracy i innowacyjnego ośrodka technologii ICT,
(ii) budowania i rozwoju sieci współpracy przedsiębiorców i innych podmiotów z
instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami edukacyjnymi oraz podmiotami
administracji publicznej, w tym
zapewnienie funkcjonowania struktur
organizacyjno-finansowych dla Klastra INTERIZON,
(iii) pobudzania przedsiębiorczości i działalności innowacyjnej, w tym w
środowiskach naukowych, a w szczególności w ramach Klastra INTERIZON,
d. Rada Klastra ma zasadniczy wpływ na działanie Fundacji INTERIOZN, głównie poprzez:
(i) powoływanie Rady Fundacji (nie jest kadencyjna i działa stale, aktualnie
zasiada w niej 7 członków Rady Klastra), będącej organem inicjatywnym i
nadzorującym,
(ii) m.in. zgody Rady Fundacji wymagają wszystkie ważniejsze decyzje Zarządu, jak
zaciąganie zobowiązań powyżej 100.000 zł, czy udział w projektach
współfinansowanych ze środków UE; każdy członek Rady Klastra ma prawo
kontrolowania działalności Fundacji, m.in. poprzez uprawnienie do
przeglądania w każdym czasie dokumentów Fundacji oraz żądania wyjaśnień od
Zarządu Fundacji;
3. Uchwałą Zgromadzenia Członków Klastra z dnia 26.11.2015 r. Nr 24/2015 uczestnicy Klastra
działając na podstawie sekcji III ust.2 pkt b) ppkt c) 7 Umowy Partnerstwa z dnia 29 10.2009
(zwaną dalej „Umową Partnerstwa”) wyrazili wolę zmiany podmiotu pełniącego dotychczas rolę
Administratora Klastra
z Politechniki Gdańskiej na dotychczasowego Koordynatora Klastra tj. Fundacji INTERIZON;
ustanowiono następującą treść:
§1
ZAKRES USŁUG
Klaster zleca:
1. FI pełnienie obowiązków koordynatora zarządzającego działaniami realizowanymi w
Klastrze, a także Administratora Klastra w zakresie uregulowanym Umową Partnerstwa,
zgodnie z niniejszą umową - co FI zobowiązuje się wykonywać;
oraz
2. PG nadzór nad kontynuowaniem działań realizowanych w ramach Klastra, mających związek
z zachowaniem trwałości Projektu „ICT INNOVA – Wzrost konkurencyjności i innowacyjności
Pomorza poprzez rozwój klastra kluczowego branży ICT”, w tym utrzymania osiągniętych
celów i wskaźników Projektu - co PG zobowiązuje się realizować, w tym poprzez
udostępnienie na rzecz Klastra składników majątkowych i niemajątkowych pozyskanych na
rzecz Klastra w wyniku realizacji Projektu ICT INNOVA, i przeznaczonych do utrzymania
trwałości Projektu.
§2
ZADANIA PG i FI-KOORDYNATORA ZARZĄDZAJĄCEGO
W szczególności, PG oraz FI zobowiązują się (i zostają uprawnieni) do następujących zadań:
1. PG:
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1.prowadzenia zaplecza organizacyjno-administracyjnego w następującym zakresie:
1.1.
zapewnienia możliwości wykorzystania infrastruktury biurowej, technologicznej
i organizacyjnej, know-how oraz narzędzi informatycznych i praw własności
intelektualnej, pozyskanych na rzecz Klastra w wyniku realizacji Projektu ICT
INNOVA;
1.2.
archiwizacji będących w posiadaniu PG dokumentów związanych z realizacją
Projektu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
2. udzielenie FI, Uczestnikom Klastra oraz członkom organów Klastra prawa do korzystania z
praw do wartości niematerialnych i prawnych pozyskanych w trakcie realizacji Projektu,
w tym głównie ze środków Projektu ICT INNOVA i przeznaczonych na rzecz realizacji
celów Projektu, w zakresie szczegółowo określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej
umowy, celem zapewnienia ciągłego rozwoju Klastra, w ramach utrzymania trwałości
celów Projektu ICT INNOVA;
3.

współpracy z FI oraz Uczestnikami Klastra - w miarę potrzeby i na wniosek FI bądź Rady
Klastra,
po uprzedniej konsultacji z Radą Klastra lub FI szczegółowego jej zakresu i formy, w
ramach:
3.1.
współpracy w realizacji ważnych dla działalności Klastra przedsięwzięć, w tym
projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (funduszy UE i innych);
3.2.
wspierania Uczestników Klastra w budowaniu współpracy międzynarodowej,
ze szczególnym uwzględnieniem udziału w projektach badawczo-rozwojowych
Politechniki Gdańskiej;
3.3.
wspierania w reprezentowaniu środowiska Klastra w kontaktach oraz współpracy
ze środowiskiem naukowym za granicą;
3.4.
współpracy w podejmowaniu, organizowaniu i wspieraniu działań na rzecz Klastra
w sferze współpracy środowiska naukowego ze środowiskiem przedsiębiorców w
branży ICT, w tym m.in. promowanie współpracy oraz wymiany wiedzy i
doświadczenia pomiędzy środowiskiem naukowym i przedsiębiorcami;

2. FI:
2.1. koordynowanie działań podejmowanych przez Klaster i zarzadzanie ich realizacją w
kierunku spełniania potrzeb Klastra oraz zapewnienia stałego wzrostu i rozwoju Klastra, a
przy tym:
1.
mapowanie potrzeb Uczestników Klastra i poszukiwanie dogodnych form
wspólnych przedsięwzięć oraz budowanie i wspieranie współpracy między nimi
(zwłaszcza poszukiwanie efektu synergii),
2.
realizowanie działań wspierających zarówno aktywność poszczególnych
Uczestników Klastra jak i potencjał i rozwój całego Klastra, m.in. poprzez:
• promocję Klastra i współpracy jego Uczestników w kraju i za granicą,
• organizowanie seminariów, konferencji, warsztatów, misji wyjazdowych,
działań pilotażowych i promocyjnych oraz działań stymulujących współpracę
zagraniczną Uczestników;
• podejmowanie i rozwijanie współpracy Klastra z innymi Klastrami i ich
uczestnikami,
w szczególności w ramach projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych
(rozwijanie internacjonalizacji Klastra);
• podejmowanie działań mających na celu wpieranie eksportu Uczestników
Klastra oraz wspólne zakupy oraz oferty sprzedaży towarów i usługi;
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• realizowania przedsięwzięć określanych uchwałą Rady Klastra oraz
Zgromadzenia Członków, zwłaszcza zawartych w długofalowym Planie
Działania, (jeśli taki zostanie uchwalony);
• inicjowania, rozwijania i wspierania współpracy Uczestników Klastra, w
szczególności
w ramach Grup Zadaniowych;
2,1.3 opracowywania propozycji Planów Działania Klastra oraz aktualizacji Strategii
Klastra.
2.2. prowadzenie sprawozdawczości wobec PG związanej z zachowaniem trwałości Projektu
ICT INNOVA, w terminach określonych przez PG stosownie do jego obowiązków, jako
Beneficjenta,
w szczególności w zakresie następujących informacji:
1. funkcjonowania Klastra w formule przyjętej w Projekcie ICT INNOVA,
2. ciągłego rozwoju Klastra, w tym w szczególności:
• działania utworzonych w projekcie grup zadaniowych (sieci współpracy),
• podejmowania inicjatyw proinnowacyjnych,
• współpracy przy tworzeniu i wykorzystaniu efektów prac B+R
3. utrzymania wskaźników projektu:
• liczba przedsiębiorstw zaangażowanych w powiązania kooperacyjne – 60,
•

liczba IOB zaangażowanych w powiązania kooperacyjne – 3

liczba jednostek naukowych zaangażowanych w powiązania kooperacyjne – 2
liczba utworzonych sieci współpracy (grup zadaniowych) w obszarze
innowacji - 6
4. stosowania wynikających z umowy o dofinansowanie środków informacji i promocji
w okresie trwałości projektu.
2.3. dostarczanie na pisemną prośbę PG bądź przesłaną drogą elektroniczną informacji
związanych
z funkcjonowaniem Klastra w celu wypełnienia przez PG obowiązków w zakresie
zachowania trwałości Projektu, lub w innych przypadkach uzasadnionych przez PG;
3. Mając na uwadze obowiązek PG w zakresie zachowania trwałości Projektu i świadomość
konsekwencji niezachowania tej trwałości (zwrot dofinansowania z odsetkami), FI
zobowiązuje się do współpracowania z PG w zakresie zachowania trwałości Projektu, w tym
do utrzymania celów Projektu, tj. stałego rozwoju Klastra oraz utrzymanie wskaźników
realizacji Projektu, o których mowa w ust. 2.2.3. niniejszego paragrafu.
•
•

§3
CENTRUM OBSŁUGI KLASTRA
1. Centrum Obsługi Klastra nie stanowi jednostki jednorodnej, lecz stanowi połączenie zasobów
osobowych
i infrastruktury biurowej, zapewniających dla Uczestników Klastra koordynację, zarządzanie i
obsługę organizacyjno- administracyjną działań realizowanych na rzecz Klastra, w szczególności:
1. działań i zasobów FI, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2.3,
2. działań i zasobów PG, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1.1
3. działań i zasobów ośrodków administracyjnych innych jednostek realizujących zadania w
ramach Klastra, zwłaszcza przedsięwzięcia projektowe.
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2.

FI odpowiedzialna jest za prawidłowe funkcjonowanie Centrum Obsługi Klastra oraz
zarządzanie
i koordynowanie jego zasobów, w uzgodnieniu z jednostkami, do których te zasoby należą.
3. Informacje dotyczące funkcjonowania Centrum Obsługi Klastra i realizowanych na rzecz Klastra
działań, podawane (i uaktualniane) będą przez FI za pośrednictwem strony internetowej
Klastra, w szczególności informacje o zespole osobowym, zgromadzonym w ramach Centrum
oraz jego kompetencjach.
3. Centrum Obsługi Klastra działać będzie na rzecz Klastra w sposób ciągły, przy zachowaniu godzin
czasu pracy (aktualne godziny pracy ogłaszane są na stronie internetowej Klastra), składu i
kompetencji osób w poszczególnych jednostkach administracyjnych, w szczególności w zakresie
zaplecza organizacyjnego PG ustalonych przez FI z PG.
4. Centrum Obsługi Klastra zapewniać będzie w szczególności:
4.1. prowadzenie Rejestru Uczestników Klastra – Rada Klastra będzie otrzymywać informacje
o aktualnym stanie wpisów w Rejestrze Klastra, każdorazowo niezwłocznie po zgłoszeniu
wniosku
w tym przedmiocie;
4.2. należyte gromadzenie, przechowywanie, archiwizowanie i odpowiednie udostępnianie
dokumentów związanych z funkcjonowaniem Klastra, w tym wydawanie odpisów z tych
dokumentów uprawnionym osobom;
4.3. prowadzenie i należytą obsługę portalu internetowego Klastra (strony internetowej i
innych dostępnych narzędzi informatycznych czy aplikacji).

1.

2.

3.
4.

5.

6.

§4
WYNAGRODZENIE NA RZECZ FI
Za wykonywanie przez FI zadań na rzecz Klastra, w tym za zarzadzanie realizacją działań w
ramach Klastra i prowadzenie Centrum Obsługi Klastra, należy się FI wynagrodzenie w kwocie
stanowiącej sumę miesięcznych należności od wszystkich aktualnych Uczestników Klastra,
płatnych kwartalnie,
w wysokości ustalanej uchwałą Zgromadzenia Członków (aktualne brzmienie uchwały
ustalającej wysokość należności składkowych znajduje się na stronie internetowej Klastra), z
zastrzeżeniem postanowień §5 ust. 2 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie FI płatne będzie kwartalnie z góry przez Uczestników Klastra, na podstawie
faktury VAT, opiewającej na należności za okres 3 miesięcy, w terminie 30 dni od daty
wystawienia Uczestnikowi Klastra faktury VAT, przelewem na wskazane konto FI.
Kwota wynagrodzenia (należności składkowej), o której mowa powyżej, będzie powiększona o
podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
Każdy nowy Uczestnik Klastra zobowiązuje się w terminie 7 dni od dnia przystąpienia do Klastra
doręczyć FI pisemne oświadczenie o aktualnie posiadanym statusie Uczestnika Klastra (wg
kategorii określonej
w umowie Partnerstwa) i danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, na wskazany na
stronie internetowej Klastra adres korespondencyjny Centrum Obsługi Klastra.
Każdy Uczestnik Klastra, w przypadku zmiany w statusie Uczestnika lub zmiany danych
zamieszczanych na fakturze VAT, zobowiązuje się doręczyć FI w terminie 7 dni od daty zmiany,
pisemne oświadczenie
o dokonanych zmianach i ich terminie, wraz z dokumentami lub oświadczeniami (skan
dokumentu),
z których zmiany te wynikają.
W przypadku zmiany statusu Uczestnika w trakcie okresu rozliczeniowego, skutkującego zmianą
wysokości uiszczanej należności składowej na rzecz wynagrodzenia FI, dany Uczestnik oraz FI
dokonają stosownych rozliczeń.
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7. FI zobowiązuje się przekazywać Radzie Klastra informacyjnie listę wystawionych faktur VAT, ze
wskazaniem nieuiszczonych w terminie kwot, jakie obciążają poszczególnych Uczestników
Klastra, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
8. Uczestnicy Klastra przyjmują, iż opóźnienie Uczestnika Klastra w płatności za daną fakturę VAT
przez okres przekraczający 30 (trzydzieści) dni (liczonych od dnia upływu terminu płatności
faktury), spowoduje złożenie Radzie Klastra przez FI informacji o nieregulowaniu należnych
zobowiązań przez danego Uczestnika Klastra, wskazującej na potrzebę podjęcia stosownych
kroków prawnych w odniesieniu
do dalszego uczestnictwa tego podmiotu w Klastrze.
§5
INNE POSTANOWIENIA
1. FI rozlicza się z wykonywanych na rzecz Klastra zadań raz do roku, składając Radzie Klastra
sprawozdanie ze swojej działalności, w tym sprawozdanie finansowe dotyczące pokrywanych ze
środków uiszczanych przez Uczestników Klastra kosztów działalności Klastra, najpóźniej do dnia
15 listopada danego roku.
2. PG będzie składać sprawozdanie FI oraz rozliczać się z FI z tytułu zaakceptowanych uprzednio
kosztów poniesionych w wyniku realizacji obowiązków PG określonych niniejszą umową w
okresie sprawozdawczym od 01.09 danego roku do 31.08 roku następnego, przy czym FI zapłaci
PG wyżej wymienione koszty na podstawie faktury wystawionej przez PG..
3. W wykonywaniu przez Klaster niniejszej Umowy, przez działania lub zaniechania Klastra rozumie
się działania lub zaniechania wszystkich aktualnych w danym stanie faktycznym Uczestników
Klastra i każdego z nich z osobna.

1.
2.

3.

4.

5.

§6
CZAS TRWANIA UMOWY I WYPOWIEDZENIE
Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
Każda Strona może wypowiedzieć niniejszą umowę za 1 (jedno) -miesięcznym okresem
wypowiedzenia,
z zastrzeżeniem postanowień ust.3.
Biorąc pod uwagę obowiązek Politechniki Gdańskiej wskazany w punkcie 1 Preambuły i skutki
jego niewykonania, Klaster (w rozumieniu wszystkich aktualnych Uczestników Klastra) i FI
zobowiązują się do niewypowiadania PG niniejszej Umowy w zakresie postanowień dotyczących
obowiązków i uprawnień PG określonych w niniejszej umowie do końca okresu trwałości
Projektu ICT INNOVA, co nie oznacza pozbawienia danego Uczestnika Klastra prawa wystąpienia
z Klastra ze skutkiem, o którym mowa w ust.6
W przypadku ciężkiego naruszenia przez Stronę obowiązków wskazanych niniejszą Umową lub
Umową Partnerstwa (w zakresie stosunku Uczestnicy-Koordynator zarządzający/Administrator)
Strona może także wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim wezwaniu
strony naruszającej do zaprzestania naruszenia i bezskutecznego upływu wyznaczonego w tym
celu odpowiedniego terminu.
Wypowiedzenie niniejszej umowy winno być składane na piśmie, pod rygorem nieważności,
odpowiednio:
1. w przypadku wypowiedzenia przez PG – aktualnym Uczestnikom Klastra, na ręce
Przewodniczącego Rady Klastra oraz FI;
2. w przypadku wypowiedzenia przez FI - aktualnym Uczestnikom Klastra, na ręce
Przewodniczącego Rady Klastra oraz PG;
3. w przypadku wypowiedzenia przez Klaster (lub Uczestnika) – przekazanie wypowiedzenia FI
poprzez Centrum Obsługi Klastra oraz osobno PG.
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6.

Zastrzega się, iż wypowiedzenie niniejszej umowy przez poszczególnych Uczestników Klastra
skutkuje złożeniem jednoczesnego oświadczenia woli o wystąpieniu danego Uczestnika z Umowy
Partnerstwa,
a każde wypowiedzenie Umowy Partnerstwa (AKT WYSTĄPIENIA) skutkuje wypowiedzeniem przez
tego Uczestnika niniejszej Umowy.
7. Każdorazowo po wstąpieniu do Klastra nowy Uczestnik staje się stroną niniejszej Umowy mocą
oświadczenia złożonego na piśmie pod rygorem nieważności, doręczonego do Centrum Obsługi
Klastra, za pośrednictwem Rady Klastra, w którym dany Uczestnik jednocześnie wstępuje do
Klastra (na formularzu AKTU PRZYSTĄPIENIA, o którym mowa w Sekcji IV.1 Umowy Partnerstwa).

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych, do zadań administracyjno-organizacyjnych i innych świadczeń FI
oraz obowiązków Uczestników Klastra stosuje się według poniższej kolejności:
1) postanowienia Umowy Partnerstwa dotyczące Administratora,
2) przepisy Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa polskiego,
natomiast do świadczeń PG w ramach niniejszej umowy powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.
Dalsze uszczegółowienie sposobu wykonywania zadań przez Administratora może nastąpić w
ramach ustanowienia Regulaminu Administrowania.
Strony ustalają, iż będą komunikować się za pośrednictwem poczty e-mail (wg podanych
adresów pocztowych), za wyjątkiem przypadków, w których Strony przewidziały inny sposób
komunikowania się w ramach niniejszej Umowy lub wskażą określony sposób komunikowania się
dla danych spraw na piśmie.
Strony ustalają, iż do skutecznego złożenia oświadczenia woli i wiedzy oraz doręczenia pism
pomiędzy Stronami, właściwe będą wskazane poniżej adresy:
4.1. wobec PG - przedstawicielowi w osobie: prodziekana ds. współpracy z otoczeniem
wskazanego na stronie internetowej Wydziału ETI PG na adres: wskazany na tej stronie
4.2. wobec FI - członkowi Zarządowi Fundacji na adres oraz adres e-mail wskazany
aktualnie na stronie internetowej Klastra;
4.3. wobec Klastra – Przewodniczącemu Rady Klastra, na adres Centrum Obsługi Klastra (z
wyjątkiem doręczenia wystawionych faktur VAT tytułem wynagrodzenia, które powinny być
doręczone
na wskazany adres danego Uczestnika Klastra);
Wszelkie zmiany i uzupełnienia w niniejszej umowie wymagają aneksu w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności.
Spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową rozstrzygane będą w pierwszej kolejności
poprzez wzajemne negocjacje, a w razie braku ustalenia rozwiązania w ciągu 30 dni od
zaistnienia sporu, rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla Administratora.
Umowa została sporządzona w jednobrzmiących egzemplarzach w ilości - po jednym dla każdej
ze Stron”.

Załącznik nr 1 – udzielenie praw do korzystania z dóbr niematerialnych i prawnych pozyskanych dla
Klastra
w trakcie realizacji Projektu ICT INNOVA

PODPISY złożyli:
Uczestnicy Klastra

PG

FI
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(reprezentowani przez pełnomocnika)

Załącznik nr 1 do Umowy Nr CTWT/20/2013/U z dnia 1 lipca 2013 r. zmienionej
Aneksem nr 1
z dnia 1 marca 2016 r., zwanej „ Umową”
I. Politechnika Gdańska oświadcza, iż w wyniku realizacji Projektu ICT INNOVA stała się (i
pozostaje) właścicielem praw do dóbr niematerialnych, w następującym zakresie:
1. uprawnienia do korzystania z (5) pięciu poniżej wymienionych domen
internetowych, tj.
w ramach rejestracji i utrzymywania usługi domeny w ramach sieci internetowej,
zarejestrowane przez spółkę Home.pl Sp. z o.o., obejmującej:
a.
b.
c.
d.
e.

interizon.pl
interizon.com.pl
interizon.eu
interizon.org
pomorski-klaster-ict.pl;

2. praw do:
a.

oznaczeń - stanowiących możliwe warianty nazwy i sloganu dla Klastra
INTERIZON, w tym nazwy INTERIZON, znaku graficznego
oraz sloganu
„Siła współpracy” - opracowanych i przedstawionych w Raportach dla Rady
Klastra,

b. raportów i analiz - opracowanych w odniesieniu do właściwego doboru
oznaczeń odróżniających dla Klastra INTERIZON,
na podstawie umowy nr ZP/106/WETI/2011 z dnia 31.10.2011 r. zawartej z
Konradem Węglewskim, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod
nazwą Czarny Tulipan,
w zakresie całości praw majątkowych autorskich na wszystkich polach
eksploatacji, łącznie z prawem do wykonywania autorskich praw zależnych,
szczegółowo wskazanych w tej umowie;

3. praw do opracowania systemu identyfikacji wizualnej dla Pomorskiego Klastra
ICT, obejmujących całość majątkowych praw autorskich do wszelkich analiz i
raportów oraz Księgi znaku (z uwzględnieniem ww. oznaczenia graficznego, słowa
INTERIZON oraz sloganu „Siła współpracy”), opracowanych w przedmiocie
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identyfikacji wizualnej Klastra, na wszelkich polach eksploatacji, w tym
szczegółowo wskazanych w ramach umowy nr ZP/19/WETI/2012, z dnia 23.03.2012
r. zawartej z wykonawcą SG24 Sp. z o. o.;

4. praw do portalu internetowego Klastra, tj. oprogramowania komputerowego i
aplikacji oraz dokumentacji technicznej wraz z instrukcją obsługi,
zainstalowanego i skonfigurowanego
na platformie sprzętowej Politechniki
Gdańskiej, na stronie internetowej pod adresem www.interizon.pl, obejmujących
całość majątkowych praw autorskich do tych składników, na wszelkich polach
eksploatacji, w tym szczegółowo wskazanych w ramach umowy nr ZP/70/WETI/
2012 z dnia 12.09.2012r. zawartej z wykonawcą NET PC Sp. z o.o.;

5. praw do aplikacji pn. „Wizytówki Multimedialne”, tj. oprogramowania
komputerowego,
a także do opracowanej wobec niego dokumentacji technicznej i instrukcji
obsługi (jako
modułu portalu internetowego Klastra, wskazanego w pkt.
4/ powyżej), obejmujących całość majątkowych praw autorskich do tych
składników, na wszelkich polach eksploatacji, w tym szczegółowo wskazanych w
ramach umowy nr ZP/92/WETI/2012 z dnia 29.10.2012 r. zawartej z wykonawcą
Markiem Mucharskim, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod nazwą
ms31STUDIO;

6. praw do aplikacji pn. „Baza Inżynierów” tj. oprogramowania komputerowego, a
także do opracowanej wobec niego dokumentacji technicznej i instrukcji
obsługi (jako
modułu portalu internetowego Klastra, wskazanego w pkt.
4/ powyżej), obejmujących całość
majątkowych praw autorskich do tych
składników, na wszelkich polach eksploatacji, w tym szczegółowo wskazanych w
ramach umowy nr 10/ICT INNOVA/2012 z dnia 24.10.2012 r. zawartej z wykonawcą
HolonGlobe Sp. z o.o.

7. Praw do opracowań:
1) Raport z uczestnictwa w międzynarodowych targach CEBIT 2011 –
sporządzony przez Maritę Koszarek w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej pod nazwą BSR Expertise, zgodnie z umową nr 1/ICT INNOVA/
2011 z dnia 15.02.2011r.
2)

Raport dotyczący możliwości i warunków skorzystania z ulgi podatkowej
na nowe technologie – sporządzony przez radcę prawnego Izabelę
Sokołowską-Kulas, zgodnie z umową nr 3/ICT INNOVA/2011 z 03.10.2011 r.;
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3) Raport dotyczący nowego podejścia do zamówień publicznych oraz
dobrych praktyk we wdrażaniu zamówień przed komercyjnych –
sporządzony przez radcę prawnego Izabelę Sokołowską-Kulas, zgodnie z
umową nr 1/ICT INNOVA/2012 z 16.03.2012 r.;
4) Raport z uczestnictwa w spotkaniu z realizatorami badania BSR
Innovation Monitor, organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki –
sporządzony przez Maritę Koszarek w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej pod nazwą BSR Expertise, zgodnie z umową nr21/ICT INNOVA/
2012 z dnia 28.03.2012r.
5) Raport z udziału w panelu dyskusyjnym „Rola koordynatora dziś i jutro”,
zorganizowanego przez Ministerstwo Gospodarki w ramach konferencji
„Czy klaster potrzebuje koordynatora? Rola i kompetencje koordynatora
w rozwoju klastra” – sporządzony przez Przemysława Szleter, ramach
prowadzonej działalności gospodarczej pod nazwą BetterSolutions, zgodnie z
umową nr 11/ICT INNOVA/2012 z dnia 24.10.2012r.
6) Raport z udziału w spotkaniu organizowanym przez Ministerstwo
Gospodarki pt. „Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do roku
2020” – sporządzony przez Witolda Trzebiatowskiego, zgodnie z umową nr
009/630/2012 z dnia 03.07.2012 r.
7) Metodologia transferu wiedzy nauka-przemysł w zakresie modelu
współpracy uczelni z przedsiębiorcami oraz scenariuszy komercjalizacji –
opracowanie sporządzone przez Damiana Kuźniewskiego, zgodnie z umową
nr 009/761/2012 z dnia 03.09.2012r.
8) Metodologia transferu wiedzy nauka-przemysł w zakresie transferu
technologii oraz procedur obowiązujących w Politechnice Gdańskiej –
opracowanie sporządzone przez Małgorzatę Kluczyk, zgodnie z umową nr
009/762/2012 z dnia 03.09.2012 r.
9) Mechanizmy dla projektów badawczo-rozwojowych oraz „celowych”, w
zakresie obciążenia pracowników naukowych, poziomów gotowości
produktu do wdrożenia oraz ścieżki wnioskowani i realizacji grantów w
Politechnice Gdańskiej – opracowanie sporządzone przez Edytę WitkeJeżewską, zgodnie z umową nr 009/763/2012 z dnia 03.09.2012 r.;
10) Mechanizmy dla projektów badawczo-rozwojowych oraz „celowych” w
zakresie regulacji prawnych, instytucji finansujących badania wraz z
przykładami dofinansowanych projektów oraz zestawieniem tzw. pułapek
grantowych – opracowanie sporządzone przez Małgorzatę Makowiecką,
zgodnie z umową nr 009/764/2012 z dnia 03.09.2012r.;
11) Mechanizmy dla projektów badawczo-rozwojowych oraz „celowych”, w
zakresie przykładów mechanizmów dla projektów aktywizujących
międzynarodową współpracę badawczo-rozwojową, możliwych do
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realizacji przez Uczestników Klastra i dostępnych w Narodowym Centrum
Badań i Rozwoju – opracowanie sporządzone przez Mateusza Rzymowskiego,
zgodnie z umową nr 009/788/2012 z dnia25.09.2012 r.
12) Dobre praktyki i etyka współpracy w ramach Pomorskiego Klastra ICTopracowanie sporządzone przez Mateusza Boneckiego, zgodnie z umową nr
009/862/2012 z dnia 01.10.2012 r.
13) Mechanizmy współpracy w relacji biznes-administracja, w zakresie
dziedziny zamówień publicznych – opracowanie sporządzone przez radcę
prawnego Izabelę Sokołowską-Kulas, zgodnie z umową nr 9/ICT INNOVA/2012
z dnia 10.10.2012 r.
obejmujących całość majątkowych praw autorskich do tych utworów, na wszelkich
polach eksploatacji, w tym szczegółowo wskazanych w ramach odpowiednio
wskazanych powyżej umów;

8. praw do utworu audiowizualnego, powstałego w wyniku rejestracji audiowizualnej
Konferencji ICT DAY 2012 w dniach 27 – 28 września 2012 r., sporządzonej przez
Stanisława Żwan, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Tercja Systemy
Pomiarowe i Komputerowe, na mocy umowy 8/ICT INNOVA/2012, obejmujących
całość majątkowych praw autorskich do tego utworu, na wszelkich polach
eksploatacji, w tym szczegółowo wskazanych w ramach zawartej umowy;
II. Politechnika Gdańska oświadcza, iż w związku z działaniem w tym czasie w charakterze
Administratora Klastra na mocy umowy Nr DWZG/3/2010/P z dnia 01.02.2010 r. oraz
umowy Nr CTWT/20/2013/U z dnia 1 lipca 2013 r., dbając o interesy Klastra, nabyła
prawa do dóbr intelektualnych, nie finansując związanych z tym wydatków ze środków
pochodzących z realizacji umowy o dofinansowanie Projektu ICT INNOVA, a zatem stała
się właścicielem praw
w następującym zakresie:
1. prawa z rejestracji wymienionych poniżej znaków towarowych, dokonanej na
rzecz Politechniki Gdańskiej (uprawniony) w Rejestrze Wspólnotowych Znaków
Towarowych przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego UE, na okres 10 lat
(do dnia 30.01.2023r.), jako tzw. wspólnotowych znaków towarowych, tj.:
a. znak słowny - INTERIZON zarejestrowany w dniu 30 stycznia 2013 r. – w
zakresie określonym w Świadectwie Rejestracji o nr 011096823;
b. znaki:
▪

słowno graficzny
- zarejestrowany w dniu 30 stycznia 2013 r., w zakresie określonym w Świadectwie Rejestracji o nr 011096831;
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▪

graficzny
- zarejestrowany w dniu 01 lutego 2013 r. – w zakresie
określonym w Świadectwie Rejestracji o nr 011096849,

przy czym zgodnie z treścią każdego z ww. świadectw rejestracji, ww. znaki zostały
zarejestrowane w zakresie następujących towarów lub usług:
klasa 16 - papier, tektura i wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach, publikacje, książki,

broszury, prospekty, podręczniki, inne drukowane materiały i pomoce dydaktyczne, czasopisma,
periodyki, almanachy, poradniki, raporty, skorowidze, diagramy, afisze, plakaty, plansze, albumy,
kroniki i księgi pamiątkowe, katalogi, foldery, informatory, notatniki, kalendarze, zakładki do książek,
teczki, skoroszyty, oprawy, obwoluty i okładki papierowe na dokumenty oraz luźne kartki, artykuły
biurowe, artykuły papiernicze, artykuły i materiały piśmienne, druki, formularze, fotografie, odbitki i
reprodukcje graficzne, stemple, emblematy, pieczęcie papierowe, materiały informacyjne i
dydaktyczne na foliach;

Klasa 35 - Usługi w zakresie reklamy oraz informacji o działalności gospodarczej; organizowanie,

prowadzenie oraz obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, prezentacji, aukcji
publicznych; reklama z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i
multimedialnych; organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, promocyjnych i/lub
reklamowych; organizowanie, przygotowywanie i obsługa udziału osób trzecich na targach,
wystawach, prezentacjach towarów i/lub usług; doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji i
zawieraniu umów; doradztwo oraz pomoc w zakresie podejmowania, organizowania, prowadzenia i
zarządzania działalnością gospodarczą, centrum informacji branżowej, ośrodek opiniotwórczy i
konsultacyjny, badanie rynku i opinii publicznej, badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy i zarządzanie kosztami, wycena przedsiębiorstw,
działalności gospodarczej, przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych; pozyskiwanie, kompilacja,
systematyzacja, sortowanie i przetwarzanie danych oraz innych materiałów i elementów
komputerowych baz danych i innych zbiorów informatycznych; zarządzanie zbiorami informatycznymi;
wyszukiwanie danych w plikach komputerowych, komputerowych bazach danych i innych zbiorach
informatycznych;

Klasa 41 - Usługi w zakresie edukacji; kształcenie na poziomie studiów wyższych; usługi w zakresie

organizowania, prowadzenia oraz obsługi kursów, szkoleń, praktyk zawodowych i innych pozaszkolnych
form kształcenia; doradztwo zawodowe w zakresie edukacji; usługi w zakresie organizowania,
prowadzenia oraz obsługi kongresów, zjazdów, sympozjów, seminariów, konferencji, wystaw z
dziedziny kultury i edukacji, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych; usługi w zakresie
organizowania, prowadzenia oraz obsługi imprez artystycznych, kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych; usługi wydawnicze; publikacja elektroniczna i obsługa publikacji on-line książek,
periodyków, materiałów i pomocy dydaktycznych;

Klasa 42 - Prace badawczo-rozwojowe; badania technicznej analizy, ekspertyzy inżynieryjne i

techniczne, opracowywanie projektów technicznych; projektowanie i rozwój infrastruktury,
komputerów oraz sprzętu komputerowego, projektowanie, aktualizacja, konserwacja oraz
wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
tworzenie i utrzymywanie stron, portali i wortali internetowych, tworzenie i utrzymywanie systemów
obsługi klienta dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, administrowanie stronami
komputerowymi (sieciowymi), obsługa baz danych dostępnych przez Internet i sieci komputerowe;
konwersja danych i/lub dokumentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie danych;

w zakresie uregulowanym Rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego
2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona - Dz.U.UE L z
dnia 24 marca 2009 r.) oraz ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności
przemysłowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2003, nr.119, poz. 1117);
2. praw do utworu audiowizualnego, powstałego w wyniku rejestracji audiowizualnej
posiedzenia Zgromadzenia Członków Pomorskiego Klastra ICT w dniu 12.05.2011r.,
sporządzonej przez Krzysztofa Krzempek, na mocy zawartej z Politechniką Gdańską
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umowy
o pracę, w zakresie obejmującym całość majątkowych praw autorskich do utworu;
III. Politechnika Gdańska niniejszym udziela licencji Koordynatorowi, Uczestnikom Klastra
(wpisanym do Rejestru Uczestników Klastra) oraz każdorazowym członkom organów
Klastra (ustanowionych Umową Partnerstwa), w następującym zakresie:
1. korzystania w pełnym zakresie z wszystkich (5) pięciu domen internetowych
wskazanych w pkt. I.1/ powyżej i w okresie tam wskazanym, a w przypadku
przedłużenia okresu korzystania z usług rejestracji tych domen, Politechnika
Gdańska zobowiązuje się udzielić w sposób dorozumiany licencji w tym
zakresie na następny okres;
2. korzystania w pełnym zakresie z praw (świadectw) rejestracji wszystkich
zarejestrowanych wspólnotowych znaków towarowych, w klasach 16, 35, 41
i 42, wskazanych szczegółowo w pkt. II. 1/ powyżej;
3. korzystania w pełnym zakresie z oznaczeń i opracowań wskazanych w pkt. I.
2/, pkt. I.3/, oraz pkt. I.7/, a także z oprogramowania i aplikacji
internetowych, wskazanych w pkt.I.4/, pkt. I.5/, pkt. I.6/ oraz utworów
audiowizualnych wskazanych w pkt. I.8/ oraz II.2/, w szczególności na
polach eksploatacji:
▪ utrwalania i trwałego lub tymczasowego zwielokrotniania utworu lub
jego przedstawienia w całości lub w części jakąkolwiek techniką, w
tym w pamięci komputerów i innych urządzeń elektronicznych;
▪ obrotu oryginałem albo egzemplarzami utworu w tym wprowadzania
do obrotu produktów lub usług zawierających utwór;
▪ udzielania dalszych licencji, sublicencji i innych umów pozwalających
na korzystanie z utworu innym podmiotom w całości lub w części, a
także zawierania umów rozporządzających tymi prawami;
▪ korzystania z utworu na potrzeby promocji, produkcji i świadczenia
usług, z wykorzystaniem utworu lub jego modyfikacji;
▪ dokonywania opracowań utworu lub jego elementów w dowolny
sposób, dowolną techniką i w dowolnym zakresie, w tym włączania
do niego innych utworów, tłumaczenia, przystosowywania, zmiany
układu lub jakichkolwiek innych zmian, bez konieczności uzyskiwania
dodatkowej zgody wykonawcy zarówno na dokonanie opracowań, jak
i na korzystanie oraz rozporządzanie utworami zawierającymi
opracowania utworu;
▪ publicznego wystawiania na targach, konferencjach, szkoleniach,
spotkaniach i innych formach publicznej prezentacji zapisu w
dowolnej formie utworu, jego modyfikacji lub produktów lub usług,
zawierających lub opierających swoje działanie na utworze;
oraz przy udzieleniu zezwolenia Politechniki Gdańskiej na wykonywanie
przez ww. podmioty - licencjobiorców praw zależnych do utworu;
4. przez „korzystanie w pełnym zakresie”, strony rozumieją korzystanie w
zakresie ustalonym dla Politechniki Gdańskiej, jako właściciela
wymienionych powyżej praw (uprawnionego na mocy stosownych aktów
prawnych lub umów – wskazanych odpowiednio do ww. praw), jednakże
wyłącznie w celu i na rzecz realizacji działań w ramach Klastra.
5. licencji udziela się na czas obowiązywania niniejszej umowy (czas
nieoznaczony), bez ograniczeń co do terytorium (tj. Polski oraz zagranicy);
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6. odpłatność licencji:
▪ do wspólnotowych znaków towarowych wskazanych w pkt. II. 1/
powyżej, na podstawie świadectw rejestracji uzyskanych poza Projektem
ICT INNOVA, a także licencji na utwór audiowizualny z rejestracji
posiedzenia Zgromadzenia Członków Pomorskiego Klastra ICT w dniu
12.05.2011 r. zlecony poza Projektem ICT INNOVA - udzielono na okres do
dnia wejścia w życie Aneksu nr 1 do Umowy za odpłatnością
uwzględnioną w dotychczasowym wynagrodzeniu Administratora
określonym w § 4 niniejszej umowy obowiązującym do dnia podpisania
Aneksu nr 1, zaś za okres od dnia wejścia w życie Aneksu nr 1 –
nieodpłatnie.
▪ w pozostałym zakresie wskazanym w niniejszym Załączniku – udzielono w
sposób nieodpłatny, z uwagi na fakt pozyskania tych dóbr
niematerialnych w wyniku realizacji Projektu ICT INNOVA, w ramach
uzyskanego dofinansowania.
IV. Politechnika Gdańska udostępnia licencjobiorcom materialne nośniki informacji, na
których zarejestrowano utwory wskazane w pkt. I.1/-8/ oraz w pkt. II.2/ powyżej, a
także świadectwa rejestracji (3) trzech wspólnotowych znaków towarowych, za
pośrednictwem Biura Administratora Klastra, w którym są one przechowywane, przy
czym zezwala na korzystanie
z nich także poza Biurem, w sposób dozwolony zakresem licencji wskazanym w pkt. III.
V. Politechnika Gdańska oświadcza, iż uiściła wynagrodzenia należne twórcom wskazanych
w niniejszym Załączniku dóbr niematerialnych, wynikające z zawartych z tymi
twórcami umów.
PODPISY złożyli:

……………………………………
Uczestnicy Klastra
zarządzający Klastrem)
(reprezentowani przez
pełnomocnika)

……………………………………
PG

………………………………….
FI (Koordynator
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