UMOWA
o ustanowieniu Konsorcjum Naukowo - Technologicznego
„Mazowiecki Klaster Innowacyjnych Technologii Fotonicznych OPTOKLASTER”

Zawarta w dniu 30 września 2008 roku w Warszawie, pomiędzy niżej wymienionymi podmiotami:

L.p.

Nazwa podmiotu, adres, NIP, REGON, osoba prawnie reprezentująca

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

AMBER Sp. z o. o.,
ul. Hery 23, 01-497 Warszawa,
NIP: 527-020-05-56,
REGON: 001317897,
Prezes Zarządu Adam Dubicki
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej „COBRABID” Sp. z o. o,
ul. Łucka 15, 00-842 Warszawa,
NIP: 525-000-87-03,
REGON: 141060470,
Prezes Zarządu Piotr A. Baranowski
Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe TELESYSTEM - MESKO Sp. z o. o,
ul. Warszawska 51, 05-082 Lubiszów, Stare Babice,
NIP: 524-010-38-48,
REGON: 001304707,
Prezes Tomasz Wojewoda
CTL- Centrum Techniki Laserowej - LASERINSTRUMENTS Sp. z o. o.,
ul. Wiosny Ludów 49, 02-495 Warszawa,
NIP: 527-010-43-44,
REGON: 012081207,
Prezes Zarządu Ludwik Pokora
Electric System & Laser Technology,
ul. Iłłakowiczówny 19-7, 40-134 Katowice,
filia ul. Wilcza 56/17, 00-679 Warszawa,
NIP: 634-229-73-19,
REGON: 003492512,
Artur Gaczek
Eurotek International Sp. z o. o.,
Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa,
NIP: 521-008-46-55,
REGON: 011561260,
Prezes Zarządu Józef Dresner
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, Polska Platforma
Technologiczna Opto- i Nano-Elektroniki,
ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa,
NIP 526-030-04-34,
REGON: 000513521,
Krzysztof Łebkowski
INFRAMET,
ul. Graniczna 24, Kwirynów, 05-082 Stare Babice,
NIP: 5222172951,
REGON: 532300055,
Krzysztof Chrzanowski
Instytut Fizyki PAN,
Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa,
NIP: 525-000-92-75,
REGON: 000326061,
Dyrektor Jacek Kossut
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (IOE),
ul. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa,
NIP: 527-020-63-00,
REGON: 012122900,
Dyrektor Henryk Fiedorowicz
Instytut Optyki Stosowanej,
ul. Kamionkowska 18, 03-805 Warszawa,
NIP: 525-000-87-90,
REGON: 000035725,
Dyrektor Marek Daszkiewicz
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME),
ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa,
NIP: 525-000-84-88,
REGON: 000039025,
Dyrektor Zygmunt Łuczyński
Korporacja Wschód Sp. z o. o.,
ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa,
NIP: 952-00-15-165,
REGON: 011209384,
Prezes Zarządu Jan Bokszczanin
MC LASER Sp. z o. o.,
ul. Barbary 21, 40-053 Katowice,
filia ul. Szpitalna 5/14, 00-031 Warszawa,
NIP: 634-24-10-945,
REGON: 276857583,
Prezes Krzysztof Mróz
MIKROEL Sp. z o. o.,
ul. Komorska 29/33 lok15, 04-161 Warszawa,
NIP: 118-00-74-896,
REGON: 010161600,
Prezes Jan Szukalski
Optolab Sp. z o. o.,
ul. Kamionkowska 18, 03-805 Warszawa,
NIP: 113-21-12-305,
REGON: 014889847,
Prezes Zarządu Dariusz Litwin
Wiceprezes Lesław Badowski
PP-W AWAT Sp. z o. o.,
ul. S. Kaliskiego 9, 01-476 Warszawa,
NIP: 527-020-32-82,
REGON: 001407235,
Prezes Zarządu Andrzej Wyroba
Przemysłowe Centrum Optyki S. A.,
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28, 03-982 Warszawa,
NIP: 525-00-00-825,
REGON: 010743638,
Prezes Zarządu Ryszard Kardasz
Prokurent Bożena Góral
SEMICON Sp. z o. o.,
ul. Zwoleńska 43/43A, 04-761 Warszawa,
NIP: 526-03-03-208,
REGON: 01344753,
Prezes Jacek Tomaszewski
SENSOMED S. C., Andrzej Domański, Małgorzata Domańska,
ul. Pereca 13/19 m 516, 00-849 Warszawa,
NIP: 527-015-77-48,
REGON: 002173064,
Andrzej W. Domański
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

SENSOR-NET Sp. z o. o.,
ul. Redaktorska 18, 02-441 Warszawa,
NIP : 522-26-54-555,
REGON: 015225569,
Prezes Zarządu Adam Dubicki
SIEĆ POLLASNET (przy IOE WAT),
ul. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa,
Zbigniew Patron
SOLARIS LASER S. A.,
ul. Wynalazek 6, 02-677 Warszawa,
NIP: 522-000-38-59,
REGON: 002050976,
Prezes Zarządu Lech Boruc
SOLARIS OPTICS S. A.,
ul. Sobieskiego 49, 05-410 Józefów,
NIP: 113-00-18-588,
REGON : 012018479,
Prezes Zarządu Wacław Muniak
Top-Gan Sp. z o. o.,
ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa,
NIP: 527-23-54-708,
REGON: 016324121,
Wiceprezes Zarządu Michał Leszczyński
VIGO system S. A.,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz.,
NIP: 527-020-73-40,
REGON: 010265179,
Wiceprezes Zarządu Mirosław Grudzień
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia,
ul. Pr. St. Wyszyńskiego 7, 05-220 Zielonka,
NIP: 125-000-02-08,
REGON: 010153990,
Dyrektor Ryszard Kostrow
Wytwórnia Aparatury Medycznej WAMED SSP,
ul. Odrowąża 9, 03-310 Warszawa,
NIP: 525-000-14-63,
REGON: 000401199,
Prezes Zarządu Grzegorz Jeznacki
Członek Zarządu Bogusław Kurkus

W dalszej części Umowy wszystkie wyżej wymienione podmioty- Strony Umowy, będą zwane „Konsorcjantami”.
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PREAMBUŁA
Inicjatywa utworzenia KLASTRA jest wspólnym przedsięwzięciem jednostek naukowych,
Samorządu Województwa Mazowieckiego, agencji, stowarzyszeń i funduszy oraz przedsiębiorstw
optoelektronicznych działających na terenie województwa mazowieckiego.
Propozycja utworzenia Mazowieckiego Klastra Innowacyjnych Technologii Fotonicznych
„OPTOKLASTER” stanowi odpowiedź na wyzwania cywilizacyjne, środowiskowe i technologiczne
stojące przed Mazowszem w XXI wieku.
Podstawą funkcjonowania KLASTRA będzie potencjał najliczniejszej w kraju, skupionej na
Mazowszu, wykwalifikowanej kadry naukowej, inżynierskiej i menedżerskiej oraz potencjał jego
partnerów – przedsiębiorstw branży optycznej i optoelektronicznej, jednostek naukowych.
Konsorcjanci będą wykorzystywać możliwości stwarzane przez mazowieckie parki przemysłowe,
inkubatory przedsiębiorczości, władze samorządowe i regionalne agencje rozwojujak również
programy wsparcia z funduszy UE dla wzmacniania swojego potencjału oraz zdolności
konkurencyjnej.
Nawiązując do podpisanego w dniu 25.10.2007 Porozumienia o utworzeniu
OPTOKLASTRA, Strony postanawiają, co następuje:
§1
1.

2.
3.
4.

Strony powołują na czas nieokreślony Konsorcjum Naukowo-Technologiczne pod nazwą
"Mazowiecki Klaster Innowacyjnych Technologii Fotonicznych OPTOKLASTER", zwane
dalej KLASTREM.
Konsorcjanci przystępują do KLASTRA na równych prawach.
Członkostwo w KLASTRZE nie wyklucza możliwości udziału w innych konsorcjach czy
organizacjach technologicznych.
Strony niniejszej umowy wypracują i przyjmą oficjalne logo KLASTRA. Nazwa i logo
KLASTRA będą umieszczane na każdym wspólnym dokumencie opracowanym w związku z
realizacją niniejszej Umowy oraz na oficjalnej korespondencji i oświadczeniach dla prasy.

§2
Główne cele powołania KLASTRA:
1.
Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności regionu mazowieckiego poprzez efektywny
transfer technologii high-tech z ośrodków badawczych do firm,
2.
Ułatwianie dostępu do źródeł finansowania, aplikowanie o środki z UE oraz program
ów
operacyjnych,
3.
Pokonywanie barier administracyjnych,
4.
Wprowadzanie nowych technologii na polski rynek,
5.
Uzyskanie efektu synergii,
6.
Ograniczenie ryzyka działalności firm innowacyjnych,
7.
Koncentracja badań naukowych w obszarze fotoniki oraz integrację działańprzedsiębiorstw,
agencji, stowarzyszeń i władz regionalnych w obszarze technologii fotonicznych,
8.
Zwiększenie zasobów wiedzy i umiejętnościKonsorcjantów,
9.
Ułatwienie współpracy między Konsorcjantami oraz z instytucjami zewnętrznymi, w tym z
zagranicy,
10. Ułatwienie nieformalnych kontaktów oraz dostępu do informacji naukowej, technicznej
i biznesowej,
11. Promocja oferty Konsorcjantów.
§3
Przedmiotem działalności KLASTRA jest:
1.
Budowanie struktur i powiązań pomiędzy Konsorcjantami,
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2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

Budowanie struktur i powiązań pomiędzy KLASTREM a podmiotami zewnętrznymi, w tym
także organizacjami z UE,
Definiowanie obszarów i tematów badawczych z zakresuzainteresowani konsorcjum,
Tworzenie zespołów i grup roboczych zajmujących się określoną tematyką,
Składanie wniosków o dofinansowanie działań KLASTRA,
Realizacja wspólnych przedsięwzięć, w tym wspólne projekty i badania, laboratoria
i aparatura badawcza, zakup i sprzedaż know-how, technologii, zakup i sprzedaż aparatury,
sprzętu, oprogramowania, współpraca w łańcuchu dostaw (dostawca-odbiorca) i udostępnianie
infrastruktury,
Realizacja wspólnych projektów, w tym również z udziałem podmiotów z zewnątrz,
Gromadzenie informacji i wiedzyz zakresu zainteresowań Konsorcjantów,
Promocja Konsorcjantów poprzez wspólne przygotowanie oferty marketingowej oraz udział
w targach, sympozjach i konferencjach,
Usługi w tym utrzymywanie witryny internetowej, poszukiwanie nowych rynków, organizacja
workshopów, szkoleń, prowadzenie konsultacji, zapewnianie dostępu do informacji oraz
tworzenie baz danych z zakresu fotoniki.
§4

1. Konsorcjanci deklarują zamiar podjęcia wspólnych starań w celu pozyskania środków
finansowych z różnych źródeł na realizację celów KLASTRA wymienionych w §2,
w szczególności poprzez udział w takich działaniach i przychodach jak:
1.1 Projekty finansowane z budżetu Państwa,
1.2 Projekty w ramach międzynarodowych programów badawczych,
1.3 Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
1.4 Kontrakty na wykonanie określonych prac,
1.5 Organizacja laboratoriów środowiskowych, aparatury i urządzeń do wspólnego
wykorzystania,
1.6 Opłaty licencyjne oraz opłaty z tytułu sprzedaży praw autorskich powstałych w ramach
działalności KLASTRA,
1.7 Opłaty uczestników szkoleń prowadzonych przez KLASTER;
2. Sposób podziału środków finansowych pomiędzy poszczególnych Konsorcjantów będą
szczegółowo regulowały odrębne umowy pomiędzy nimi i/lub stronami trzecimi. Umowy z
podmiotami zewnętrznymi mogą mieć charakter wielostronny - wówczas stronami są
Konsorcjanci biorący udział w realizacji danego przedsięwzięcia, lub dwustronny - wówczas
KLASTER reprezentuje Koordynator, w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.
§5
Organami KLASTRA są:
1) Rada Przedstawicieli KLASTRA,
2) Koordynator KLASTRA,
2) Zespół Sterujący;
§6
1.
2.
3.

4.

Naczelnym organem decyzyjnym KLASTRA jest Rada Przedstawicieli KLASTRA, zwana dalej
Radą KLASTRA lub w skrócie Radą.
W skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich Konsorcjantów mających zdolność do
podejmowania decyzji w ich imieniu.
Każda ze Stron, w terminie dwóch tygodni od daty podpisania niniejszej Umowy, wyznaczy
osobę, która będzie odpowiedzialna za kontakty z pozostałymi Konsorcjantami. Do osoby
kontaktowej będą kierowane wszelkie zawiadomienia i inne oficjalne pisma oraz informacje
przekazywane w związku z niniejszą Umową i powstaniem KLASTRA.
Rada wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza spośród swoich
członków.
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5.

6.

7.
8.

9.
10.

Rada podejmuje decyzje we wszystkich sprawach istotnych dla KLASTRA, w szczególności po
zakończeniu roku kalendarzowego ocenia działa
lność KLASTRA i Koordynatora na podstawie
przedłożonego jej sprawozdania.
Zebrania Rady będą organizowane w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
Zebrania zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady na wniosek co najmniej 30%
Konsorcjantów lub Koordynatora. Konsorcjanci będą powiadamiani przez Koordynatora o
miejscu, terminie i porządku zebrania Rady, co najmniej na 10 dni przed wyznaczonym
terminem zebrania. Zawiadomienia będą przesyłane drogą elektronicznądo wskazanej osoby
kontaktowej.
Zmiana składu Rady nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy o utworzeniu KLASTRA, a
jedynie zawiadomienia dokonanego na piśmie przez danego Konsorcjanta.
Wszystkie decyzje Rady są podejmowane większością 2/3 głosów oddanych przez członków
Rady, przy czym decyzja Rady jest prawomocna, jeśli w głosowaniu wzięła udział, co najmniej
połowa liczby członków Rady.
W przypadku nieobecności któregoś z członków Rady na zebraniu, może on przekazać
Koordynatorowi swój głos na piśmie najpóźniej na 1 dzień przed ter
minem zebraniaRady.
Rada może opracować i przyjąć swój regulamin pracy.
§7

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Konsorcjanci wybierają spośród siebie na czas nieokreślony Koordynatora KLASTRA zwanego
dalej Koordynatorem .
Koordynator reprezentuje KLASTER i obsługuje go organizacyjnie.
W szczególności obowiązkiem Koordynatora jest zabezpieczenie obsługi sekretarsko-biurowej
KLASTRA. W tym zakresie Koordynator działa według własnego uznania, przy zachowaniu
zasady należytej staranności i poszanowania interesów Konsorcjantów i KLASTRA.
Po zakończeniu roku kalendarzowego, do końca marca roku następnego Koordynator składa
RADZIE sprawozdanie ze swej rocznej działalności.
Siedzibą KLASTRA jest adres Koordynatora.
Zmiana Koordynatora może nastąpić na skutek:
6.1. Rezygnacji z tej funkcji urzędującego Koordynatora;
6.2. Odwołania z ważnych powodów urzędującego Koordynatora.
Do momentu wyboru Koordynatora KLASTRA przez Radę, funkcję tą pełni Instytut Optyki
Stosowanej (INOS) z siedzibą w Warszawie.
Za wspólny adres korespondencyjny Konsorcjanci przyjmują adres siedziby Instytutu Optyki
Stosowanej w Warszawie, 03-805 Warszawa, ul. Kamionkowska 18.

§8
1.

2.

3.

4.

Koordynator ma prawo:
 reprezentować KLASTER w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi,
 podpisywać w imieniu KLASTRA umowy pomiędzy KLASTREM a podmiotami
zewnętrznymi, po każdorazowym wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Konsorcjanta
na podpisanie umowy z podmiotem zewnętrznym, której będzie stroną, i uzyskaniu
akceptacji Rady.
Po podpisaniu umowy przez Koordynatora każdy z Konsorcjantów jest odpowiedzialny za
realizację tej umowy w stopniu wynikającym z postanowień tej umowy, dotyczących jego
udziału w danym przedsięwzięciu.
Za wykonywanie obowiązków Koordynatorowi przysługuje prowizja oraz zwrot poniesionych
wydatków i nakładów. Wysokość i zasady zapłaty prowizji oraz zasady zwrotu kosztów zostaną
określone przez Konsorcjantów.
Koordynator ma prawo do złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji, wynikającej z ważnych
powodów, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku
Koordynator wysyła zawiadomienie pocztą elektroniczną do wszystkich Konsorcjantów
informując ich o swojej rezygnacji i jej powodach.
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5.

Konsorcjanci mają prawo z ważnych powodów odwołać Koordynatora. Organem uprawnionym
do odwołania Koordynatora jest Rada, która podejmuje taką decyzję na wniosek
Przewodniczącego.

§9
1.

2.
3.
4.
5.

Rada powołuje Zespół Sterujący, zwany dalej Zespołem, odpowiedzialny za operacyjne
zarządzanie funkcjonowaniem KLASTRA rozumiane między innymi jako: organizowanie
pracy zespołów badawczych i wdrożeniowych oraz nawiązywanie współpracy z krajowymi i
zagranicznymi instytucjami i jednostkami gospodarczymi nie będącymiKonsorcjantami dla
realizacji wytyczonych zadań, a także podejmowanie działań związanych z poszukiwaniem
źródeł ich finansowania.
W skład Zespołu wchodzi od 4 do 7 przedstawicieli Konsorcjantów w tym przedstawiciel
Koordynatora.
Siedzibą Zespołu jest adres Koordynatora.
Przewodniczący Zespołu jest wybierany przez jego członków i oficjalnie reprezentuje Zespół
przed Radą i Koordynatorem.
Posiedzenia Zespołu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§10
Strony niniejszej Umowy zobowiązują się do pokrycia kosztów uczestnictwa swoich
przedstawicieli w organach KLASTRA.
§11
1.
2.
3.
4.

KLASTER ma charakter otwarty, co oznacza, że mogą do niego przystąpić nowi członkowie, o
ile wyrazi na to zgodę Rada, a nowy członek podpisze dokument przystąpienia do KLASTRA.
Decyzja w sprawie przyjęcia nowego członka KLASTRA jest podejmowana na wniosek
Przedstawiciela Koordynatora na zebraniu Rady.
Wykluczenie z KLASTRA może nastąpić na skutek nie wywiązywania się Konsorcjanta z
postanowień niniejszej Umowy lub jego działania na szkodę KLASTRA.
Decyzja w sprawie wykluczenia któregoś z Konsorcjantów jest podejmowana na zebraniuRady
na wniosek jej Przewodniczącego.
§12

Konsorcjanci mają obowiązek:
1.
Należytego współdziałania z pozostałymi Konsorcjantami w realizacji celów KLASTRA,
2.
Lojalności wobec pozostałych Konsorcjantów,
3.
Należytej staranności w wykonywaniu obowiązków wynikającychz odrębnych umów pomiędzy
Konsorcjantami i/lub stronami trzecimi,
4.
Wymieniania niezbędnych informacji z innymiKonsorcjantów przy zachowaniu zasady
poufności,
5.
Wspierania działań KLASTRA przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy, umiejętności, zdolności
i doświadczenia,
6.
Wspólnego opracowywania ofert, wniosków o dofinansowanie, projektów, planów i innych
opracowań tematycznych,
7.
Negocjowania warunków kontraktów z partnerami zewnętrznymi,
8.
Wstrzymania się od podejmowania działań, które wykluczają lub znacznie trudniają
u
osiągnięcie głównych celów KLASTRA lub pozostają w sprzeczności z ideą KLASTRA,
9.
Dbałości o dobre imię i renomę KLASTRA,
10. Propagowanie celów i zamierzeń KLASTRA,
11. Poszukiwania partnerów i możliwości nawiązywania współpracy z osobami trzecimi, zgo
dnie
z treścią niniejszej Umowy.
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§13
Każdy Konsorcjant ma prawo do:
1.
Aktywnego uczestnictwa w osiąganiu celów KLASTRA,
2.
Uczestniczenia w zebraniachRady KLASTRA,
3.
Współdecydowania o sprawach związanych z działalnością KLASTRA,
4.
Uzyskiwania na bieżąco informacji od pozostałych Konsorcjantów na temat ich zaangażowania
we wspólne działania na rzecz KLASTRA,
5.
Opuszczenia KLASTRA z zachowaniem przewidzianego terminu wypowiedzenia,
6.
Czerpania korzyści z realizowanych wspólnie działań w ramach KLASTRA, stosow
nie do
wniesionego wkładu i zgodnie z postanowieniami odrębnych umów.
§14
1.

2.
3.
4.

Każdy z Konsorcjantów ma obowiązek przestrzegać zasady poufności informacji (w tym
danych, dokumentów, projektów itp.), uzyskanych od innych Konsorcjantów w okresie
członkostwa w KLASTRZE oraz w ciągu 5 lat po odejściu albo wykluczeniu z KLASTRA, jeśli
informacje te zostały określone jednoznacznie jako niejawne.
Poufne informacje uzyskane od innegoKonsorcjanta mogą być wykorzystywane tylko zgodnie
z celem, w jakim zostały przekazane i z postanowieniami niniejszej umowy.
Poufne informacje mogą być ujawnione stronie trzeciej tylko za pisemną zgodą Strony, która te
informacje przekazała.
Każda ze Stron Umowy ma obowiązek zapewnić przestrzeganie powyższych zasad przez jej
pracowników i współpracowników.
§15

1.

2.
3.

4.

Strony zobowiązują się do nie podejmowania żadnych działań, które mogą spowodować
wystąpienie roszczeń stron trzecich i/lub wniesienie przez nie skarg wobec innych
Konsorcjantów.
W szczególności Strony zobowiązują się do nie podejmowania żadnych działań rodzących
skutki finansowe i prawne wobec innychKonsorcjantów bez ich pisemnej zgody.
Jakiekolwiek środki finansowe związane z realizacją niniejszej Umowy będą wydatkowane
przez Strony jedynie za uprzednio uzgodnionymi i podpi
sanymi, odrębnymi umowami lub
decyzjami potwierdzonymi zawsze w formie pisemnej.
Każda ze Stron Umowy ponosi wyłączną odpowiedzialność za podejmowane przez siebie
działania oraz za wszelkie szkody wyrządzone stronom trzecim w związku z wykonywaniem
postanowień niniejszej Umowy.
§16

1.

2.

Konsorcjanci mają prawo do korzystania z wyników wspólnych prac realizowanych przez nich,
z poszanowaniem praw autorskich i pokrewnych, o ile zawarte umowy na realizację prac nie
stanowią inaczej. Wyjątek stanowią wyniki i wiedza będąca rezultatem pracy lub umiejętności
jednego Konsorcjanta, a nie wspólnego działania Konsorcjantów.
Wszelkie kwestie dotyczące własności intelektualnej, związane z powołaniem i działaniem
KLASTRA, w szczególności związane z: ochroną wiedzy, przyznawaniem i cesją praw dostępu
do wiedzy oraz publikacją wiedzy będą przedmiotem odrębnych szczegółowych umów
pomiędzy Konsorcjantami i/lub stronami trzecimi.
§17

1.
2.

W przypadku wniesienia przez któregokolwiek z Konsorcjantów mienia na rzecz KLASTRA,
Konsorcjant ten zachowuje prawo własności wniesionego mienia.
Jeśli w wyniku likwidacji lub przekształcenia KLASTRA pozostaną środki finansowe i/lub inne
wspólnie pozyskane mienie, o sposobie dysponowania tymi środkami finansowymi i/lub
mieniem zadecydujeRada.
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