
Porozumienie

o współpracy w ramach wspólnego przedsięwzięcia

pod nazwą,,Regionalna Platforma Eksportowa".

z dnia ............ marca 2O2Or.

Strony:

1'. IZBA GosPoDARczA EKSPoRTERóW l lMPoRTEnów w MYsŁoWtcAcH _z siedzibą W
Mysłowicach, przy ul. Mikołowskiej 29, 41-100 Mysłowice, wpisana do rejestru stowarzyszeń

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000260857, NlP: 9541026429, REGoN: 272235904

reprezentowana przez

Edwarda Długaja -Prezesa Zarządu

2. cónruoś4srn AGENCJA PRzEDs!ĘBtoRczośc! t RozWoJU SPóŁKA z oGRANIczoNĄ
oDPoWlEDzlALNośclĄ z siedzibą w Gliwicach, ul. Wincentego Pola t6,44-Io0 Gliwice, wpisana do

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy W

Gliwicach, X Wydział Gospodar:zy pod nr KRS: 0000089796, , NlP 6312203756, REGON: Ż76L42230,

kapitał zakładowy 268 830 625,xo zt

reprezentowana przez

Bogdana Traczyka - Prezesa Zarządu

3' INSTYTUT TEcHNlKl cÓnrulczą KoMAG _z siedzibą w Gliwicach, przy ul' Pszczyńskiej 37,

44-Io1' Gliwice, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

nr KRS:0000062371, REGON: 000022473, NIP: 6310200794

reprezentowany przez

Dariusza Michała Prostańskiego - Dyrektora

4. GŁoWNY INSTYTUT GÓRNICTWA z siedzibą W Katowicach, przY ul. Plac Gwarków L,

40-1'66 Katowice, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział Vlll Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod nr KRS:0000090660, REGON:00002346L, NlP: 6340I26oL6

reprezentowany przezi

Stanisława Jozefa Pruslc - Dyrektora

5. Politechnika śląska, ul. Akademicka 2A, 44-1oo Gliwice, NlP 631-020-o7-36, REGoN: 00000].637,

reprezentowana przez:

Prof' dr hab. inż' Arkadiusza Mężyka - Rektora Politechniki śląskiej

1.



zwane dalej Organizatorami,

zawarły umowę o następującej treści:

Preambuła

Mając na uwadze konieczność zapewnienia kompleksowego Wsparcia eksportu przedsiębiorstw

województwa śląskiego oraz poprawienie jakości świadczonych usług proeksportowych przez

funkcjonujące W województwie śląskim instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu

terytorialnego, uczelnie, instytuty badawcze oraz inne jednostki organizacyjne, których celem jest

wsparcie działalności przedsiębiorstw W tym zakresie organizatorzy postanowili zawrzeć
porozumienie o współpracy W ramach wspólnego przedsięwzięcia.

9. 1 Cel

1'. Celem niniejszego porozumienia, jest określenie zasad współpracy dla podjęcia i prowadzenia

wspólnego przedsięwzięcia polegającego na budowaniu synergicznej sieci równoprawnych i

równoważnych podmiotów działających na rzecz efektywnej obecności społecznej i gospodarczej

podmiotów województwa śląskiego na rynku UE oraz wybranych rynkach pozaeuropejskich tj.

internacjonalizację gospoda rczą Śląska'

2' Wspólne przedsięwzięcie o którym mowa w pkt 1 będzie nosić nazwę ,,Regionalna Platforma

Eksportowa".

S. 2 Organizatorzy

L organizatorami Regionalnej Platformy Eksportowej są podmioty, które w dniu .........''' marca

2020r. zawarły porozumienie o współpracy W ramach wspólnego przedsięwzięcia, tj.

a. lzba Gospodarcza Eksporterów i lmporterów,

b. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju,

c. lnstytut Techniki Górniczej KoMAG,
d. Główny lnstytut Górnictwa

e' Politechnika śląska'

S. 3 Lider

1". Liderem Regionalnej Platformy Eksportowej jest lzba Gospodarcza Eksporterów i lmporterów.

2. Lider odpowiedzialny jest za prowadzenie spraw Regionalnej Platformy Eksportowej, w tym w

szczególności za koordynowanie prac dotyczących funkcjonowania Regionalnej Platformy
Eksportowej,

3. Z ramienia lzby przedsięwzięciem kieruje Pan Marcin Jabłoński.

4. Sekretariat Regionalnej Platformy Eksportowej prowadzony jest przez Lidera.

5' Adresem dla doręczeń Regionalnej Platformy Eksportowejjest adres Lidera'

$.4 Forma prawna

L' Regionalna Platforma Eksportowa nie posiada osobowości prawnej, nie ma charakteru spółki
cywilnej, nie kreuje solidarnej odpowiedzialności pomiędzy stronami niniejszego porozumienia.



2. Każdy z organizatorów oraz Partnerów we własnym zakresie decyduje o poziomie swojego

zaangażowania finansowego i operacyjnego w wykonywaniu zadań wynikających z zawartego

Porozumienia i treści Porozumienia nie należy poczytywać jako zobowiązanie do ponoszenia

ja kichkolwiek nakładów.

3. Każdy z organizatorów oraz Partnerów ponosi odpowiedzialność wzg|ędem osób trzecich

wyłącznie z tytułu umów zawartych przez tego organizatora lub Partnera.

9.5 Teren działania

Wspólne przedsięwzięcie będzie realizowane w pierwszej kolejności na terenie województwa

śląskiego, a także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej orazpozajejgranicami'

9.6 Czas trwania

Regionalna Platforma Eksportowa jest zawiązana na czas nieoznaczony

s.7 Zakres działania

1'. Dla realizacji celu określonego w 5.1 ust. L Regionalna Platforma Eksportowa będzie:

a. Wspierała polskie marki w kraju i za granicą,

b. Ułatwiała dostęp do zagranicznych instytucji i przedsiębiorców,

c. Prowadziła szkolenia, kursy i doradztwo dotyczące międzynarodowej wymiany handlowej,

d. Tworzyła przyjazny system informacji i kooperacji pomiędzy uczestnikami Platformy,

e' Lobbowała na rzecz usuwania barier w wymianie międzynarodowej,

f. Dbała o wysokie standardy etyczne.

2. Do działań Regionalnej Platformy Eksportowej należy również stworzenie i prowadzenie bazy

danych zawierającej m.in':

a' Listę regionalnych instytucji otoczenia biznesu wspierających eksport małych i średnich

przedsiębiorstw,

b. Listę ekspertów zajmujących się tematyką internacjonalizacji,

c. Mapę kompetencji instytucji oraz ekspertów,

d. Listę klastróW oraz konsorcjów eksportowych,

e. Stworzenie i prowadzenie Regionalnego Portalu Eksportowego'

3' Regionalny Portal Eksportowy to serwis internetowy integrujący i agregujący informacje

dotyczące zagadnień związanych z tematyką internacjonalizacji, informacje o realizowanych w

regionie projektach wspierających współpracę międzynarodową lub dedykowanych

przedsiębiorcom planującym działalność międzynarodową oraz zawierający co najmniej katalog

usług ofe rowa nych przez orga n izatorów i Pa rtnerów, wraz z bazą te lead resową.

S.8 Partnerzy

1.. Regionalna Platforma Eksportowa ma charakter otwarty.

2. oprocz organizatorów w Regionalnej Platformie Eksportowej mogą uczestniczyć Partnerzy.

3. Partnerami wspólnego przedsięwzięcia mogą być:

a. jednostki samorządu terytorialnego,

b. osoby prawne,

c. jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym przepisy prawa przyznają
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4. Partnerem może być podmiot, który przejdzie proces mapowania zasobów oraz kompetencji i

zostanie wprowadzony do bazy danych Regionalnej Platformie Eksportowej oraz wyrazi zgodę na

wdrożenie metodologii świadczenia usług.

5. Podmioty chcące przystąpić do Regionalnej Platforma Eksportowa składają w sekretariacie Lidera

wypełniony Wniosek o przystąpienie (Załącznik nr 1) wrazz Wymaganymizałącznikami.
6. o dopuszczeniu do przyjęcia podmiotu w poczet Partnerów Regionalnej Platformie Eksportowej

decyduje Komitet Koordynujący poprzez przyjęcie kandydatury zwykłą większością głosów w
drodze uchwały przy obecności co najmniej połowy uprawnionych osób.

7. Partner przystępujący do wspólnego przedsięwzięcia, po dopuszczeniu przez Komitet
Koordynujący, podpisuje deklarację przystąpienia do Regionalnej Platformy Eksportowej zgodnie
ze Wzorem określonym w Załączniku nr 2, w której akceptuje w całości treść postanowień
niniejszej umowy.

s.9 Wygaśnięcie statusu organizatora oraz Partnera
L. Status Organizatora lub Partnera wygasa:

a. na skutek złożenia przez organizatora/Partnera oświadczenia o rezygnacji z udziału w
Regionalnej Platforma Eksportowej, złożonego Liderowi w formie pisemnej, z zachowaniem
trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia,

b. W przypadku ogłoszenia upadłości, likwidacji lub zaprzestania działalności przez

Orga n izatora/Pa rtne ra.

c' W przypadku podjęcia przez Komitet Koordynacyjny uchwały stwierdzającej
nieprzestrzeganie przez organizatora/Partnera zapisów niniejszej umowy albo braku

aktywności przez okres co najmniej L2 miesięcy.

2. Przepis ust. 1 lit. c nie dotyczy organizatorów Regionalnej Platforma Eksportowej, z wyjątkiem
sytuacji w której wyrażają taką wole'

3. W przypadku zaprzestania działalności przez Lidera - Komitet Koordynujący decyduję o dalszym
prowadzeniu wspólnego przedsięwzięcia, w przypadku decyzji pozytywnej wybiera nowego

Lidera zwykłą większością głosów.

9.10 Komitet Koordynujący
L. Regionalną Platformą Eksportową kieruje Komitet Koordynujący.

2. organizatorzy oraz Partnerzy, uczestniczą w Komitecie Koordynującym Regionalnej Platformy
E kspo rtowe j poprzez człon ków swoich o rga nów l u b po przez pełnom ocnika.

3. Każdy spośród organizatorów i Partnerów deleguję do Komitetu Koordynującego jedną osobę,
z wyjątkiem sytuacji w której zrzeknie się tego uprawnienia.

4. Lider co najmniej raz w roku, w terminie do 15 marca zwołuje posiedzenie Komitetu
Koordynującego celem rozliczenia działa lności w roku poprzednim'

5. Posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego może być zwoływane częściej niżraz w roku.

6. o planowanym terminie posiedzenia Komitetu Koordynującego Lider informuje organizatorów
oraz Partnerów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, który został wskazany
przez organizatora / Partnera lub na adres siedziby Partnera /organizatora przesyłką pocztową.

7. Pełnomocnictwo do reprezentowania W Komitecie Koordynującym Regionalnej Platformy
Eksportowej musi być udzielone na piśmie zgodnie z zasadami reprezentacji danego podmiotu.



8. Komitet Koordynujący podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, na posiedzeniu albo w

trybie obiegowym.

$.11 Koszty udziału

1'. Cele niniejszej umowy każdy organizator oraz Partner realizuje na własny koszt'

2. Regionalna Platforma Eksportowa przewiduje możliwość utworzenia budżetu celem realizacji

projektów wspólnych, tj. dotyczących wszystkich organizatorów i partnerów lub części z nich'

3. Projekty wspólne będą realizowane zgodnie z odrębnymi umowami, które będą zawierane przez

strony zainteresowane ich realizacją, przY czYm możliwe jest zawieranie umów także z lokalnymi

podmiotami gospodarczymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami nie

będącymi orga nizatora mi lub Pa rtneram i Regiona lnej Platformy Eksportowej'

4. Projekty wspólne wymagają każdorazowej akceptacji budżetu i źrodel finansowania przez

podmioty uczestniczące w ich realizacji.

5. środki pozyskane z realizacji wspólnych projektów przeznaczone zostaną na cele zatwierdzone

przez ich uczestników, zgodnie z odrębnymi umowami'

6. Koszty poniesione w związku z realizacją wspó|nych projektów będą ponoszone przez ich

uczestników, zgodnie z odrębnymi umowami'

5.12 ochrona poufnoścl

1'. Udział organizatorów i Partnerów w Regionalnej Platformie Eksportowejjest jawny.

2. organizatorzY oraz Partnerzy dbają o ochronę informacji dotyczącej wszystkich podmiotów

uczestniczących oraz podejmowanych przez nich działań, W tym tajemnicy handlowej w zakresie,

w jakim ujawnienie takich informacji mogłoby naruszyć ich interesy, lub w jakim obowiązek

zachowania tajemnicy wynika z obowiązujących przepisów prawa'

3. Regionalna Platforma Eksportowa zapewnia ochronę informacji przekazanych przez

organizatorów oraz Partnerów, zastrzeżonych pisemnie jako poufne, przed ujawnieniem osobom

nieupoważnionym.

4. organizatorzY oraz Partnerzy zobowiązani są do niepodejmowania działań mogących zaszkodzić

postanowieniom ust. 2 i3.
5. organizatorzy oraz Partnerzy indywidualnie ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad

ochrony poufności w granicach obowiązujących przepisów.

9. 13 Zmlany Porozumienia

L Zmian w niniejszej umowie dokonuje Komitet Koordynujący w formie uchwały podjętej zwykłą

większością głosów.

2' Pisemne propozycje zmian w treści niniejszego Porozumienia mogą być zgłaszane w każdym

czasie przezkażdego z organizatorów lub Partnerów w formie pisemnej.

3. Tekst obowiązującego po zmianach Regulaminu jest niezwłocznie przesyłany drogą e-mail do

organizatorów i Partnerów.

4. Partner ma prawo w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia wysłania treści zmienionej umowy,zlożyc

pisemne oświadczenie o braku akceptacji zmian dokonanych w umowie.

5. Złożenie oświadczenia, o którym mowa W ust' 4 powoduje natychmiastowe wygaśnięcie jego

udziału we wspólnym przedsięwzięciu.



S. 14 Klauzula salwatoryjna

t. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego porozumienia, z

mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu
administracyjnego lub sadu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe
postanowienia niniejszej umowy zachowują pełną moc i skuteczność.

2' Postanowienia niniejszego porozumienia nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 1- zostaną
zastąpione, na mocy niniejszego porozumienia, postanowieniami waznymi w świetle prawa i w
pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone skutki do
pierwotnie zakłada nych przez organizatorów.

S15 Przetwarzanie danych osobowych - klauzula informacyjna
L. Zgodnie z art' 'J'3 ust. ]. i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie Danych osobowych z dnia 27

kwietnia 201'6 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem,
informujemy, iz:

i. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych na potrzeby
realizacji dzialań Regionalnej Platformy Eksportowej jest Lider- lzba Gospodarcza
Eksporterów i lmporterów z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 29, 41-1oo
Mysłowice, wpisana w rejestrze stowarzyszeń pod nr KRS: 0000260857, NlP:

9541026429.

ii. Dane osobowe podmiotów uczestniczących będą przetwarzane w cóiu'realizacji
działań Regionalnej Platformy Eksportowej.

iii. Podanie danych osobowych W celu realizacji działań Regionalnej Platformy
Eksportowej jest warunkiem uczestnictwa w działaniach Regionalnej Platformy
Eksportowej

iv. Podmioty uczestniczące mają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia

swoich danych.

V. Podmioty uczestniczące mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy

uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
vi. Podanie danych osobowych przez podmioty uczestniczące jest dobrowolne.
vii. Dane osobowe podmiotów uczestniczących będą przetwarzane do momentu

odwołania zgody'

viii. Dane osobowe podmiotów uczestniczących nie będą wykorzystane w celu
Zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec podmiotów uczestniczących, w
tym profilowania.

ix. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów, z którymi
zawarto umowy o wspólne projekty podpisała umowę na wykonanie oznaczonych
działań oraz innych podmiotów upowaznionych na podstawie przepisów prawa.

X' Dane osobowe podmiotów uczestniczących nie będą przekazywane poza Europejski
obszar Gospodarczy, ani do innych organizacji międzynarodowych.

Ż. W celu ułatwienia współpracy Lider tworzy elektroniczną bazę danych, zawierającą publicznie
dostępne informacje dotyczące organizatorów i Partnerów, W szczególności: nazwę podmiotu,
formę organizacyjną, kapitał zakładowy, numery ewidencyjne, przedmiot działalności.
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3. Złożenie Wniosku o przystąpienie oraz podpisanie umowy przystąpienia uważa się za wyrażenie

zgody na publikowanie w bazie danych, o której mowa W ust. 2, tematycznych danych

ogól nodostępnych.

s. 16 Postanowienia końcowe

1". W razie zaistnienia sporów związanych zrealizacją niniejszego porozumienia, strony zobowiązują

się dążyć do ich rozstrzygnięcia na drodze polubownej.

2. W sytuacji w której sporu nie uda się rozstrzygnąć na drodze polubownej, strony zobowiązują się
poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę strony pozywającej.

3. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów jest prawo polskie.

4. Niniejsze porozumienie sporządzono W 6 egz., po jednym dla każdej ze stron oraz

L egz. przechowywany przez lGEl.

Podpisy stron

P
./t o
rid

Izba Golpodarcza Bksporteńv i
41-400 Myelowice, ul. Mikolowska 29
NIP 9541026429 REGON 2?2235904

KRS 0000260857
tel. 32 317 31 31 biuro@igei.pl GórnośJąska Aqcncia

Pzedsiębicrczosci i Rozwoju sp. z o.o.
ul. WjncentĆgo Pola 16

44-100 Gliwice
tel. 32 33.9_3 i l0, rnait. gapr@gapr.pl

Ntp: 631_22-03_756

'nFta
l\ il, l\ OR lil KOMiłl.
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f'r''i'. *1,' !:n.\.. ',r2., ,,'z \Ąła'./rś

{" ior i."- " T' E$h{ n5 lKn śur*ał'A
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.{4-'aoo cnLIVVIoE
Tel. ccnir. t1g2)237 1iO0.2372tr00
;i:'l) f,f{)B3{ó37 ([o)
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H''Ę}"#'ł*;o.Ę*W'''NIP:
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Dane rejestrowe podmiotu Wnio5kującego o przystąpienie

Forma prawna

Nazwa

Siedziba: ulica i nr budynku/lokalu

Siedziba: kod pocztowy i miasto

NIP

REGON

KRS

Załącznik nr ]- - Wniosek o przystąpienie do Regionalnej Platformy Eksportowej

1. Niniejszym oświadczam, że:

a. Znane mi są Wszystkie postanowienia Porozumienia o współpracy W ramach Wspólnego

przedsięWzięcia pod nazwą ,,Regionalna Platforma Eksportowa" zawartego dnia ...'.'..''''

marca 2O2Or. i je akceptuje,

b. Wyrażam wolę przystąpienie do współpracy W ramach wspólnego przedsięWzięcia pod

nazWą,,Regionalna Platforma Eksportowa" w charakterze Partnera,

c. Zobowiązuję się do przejścia procesu mapowania zasobów oraz kompetencji oraz na

wprowadzenie do bazy danych Regionalnej Platformie Eksportowej, a także na wdrożenie

metodologii świadczenia usług ,

d. Wyrazam zgodę na przetwarzanie danych w celu rozpatrzenia wniosku o przystąpienie.

oświadczam, że zapoznałem się z $15 ww. Porozumienia, tj. z zapisem dotyczącym

Przetwarzania danych osobowych - klauzulą informacyjną'

2. Wyznaczam następującą osobę do reprezentowania we wszystkich sprawach dotyczących
przystąpienia do Porozumienia o współpracy w ramach wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą

,,Regionalna Platforma Eksportowa":

a. lmię i nazwisko

b. Stanowisko

c. Służbowy adres e-mail:

d. Służbowy telefon stacjonarny

e. Służbowy telefon komórkowy

Uchwałą Komitetu Koordynującego z dnia ., wyrazono

na przystąpienie do Porozumienia o współpracy W ramach wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą

,, Regiona lna Platforma Eksportowa"

(miejscowość) (data) (podpis)



Załącznik nr2_ deklaracja przystąpienia do Regionalnej Platformy Eksportowej

Podm iot przystępujący:

1

reprezentowa nym przez:

I

oświadczenia:
1'. Wyrażam wolę przystąpienia do Porozumienie o współpracy W ramach wspólnego

przedsięwzięcia pod nazwą ,,Regionalna Platforma Eksportowa" zawartego dnia ...'..'''''' marca

2420r.

2. oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Porozumienie o współpracy W ramach

wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą ,,Regionalna Platforma Eksportowa" zawartego dnia

marca 2o2or. oraz odebrałem kopie obowiązującej tejże umowy.

3. oświadczam, że w pełni akceptuję wszystkie postanowienia Porozumienia o współpracy W

ramach wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą ,,Regionalna Platforma Eksportowa" zawartego

dnia ''''.'...... marca 2020r.,jednocześnie przyjmując zobowiązania z niej wynikające, stając się tym

samym pełnoprawnym Partnerem wspólnego przedsięwzięcia Regionalnej Platformy

Eksportowej.

Ą. oświadczam, że przed złożeniem oświadczeń uzyskano wszystkie zgody konieczne dla

przystąpienia do porozumienia Wymagane po stronie podmiotu przystępującego.

5. Jako przedstawiciela w Komitecie Koordynującym Wyznaczam:

a, lmię i nazwisko

b. Stanowisko:

c. Służbowy adres e-mail:

d. Służbowy telefon stacjonarny:

e. Służbowy telefon komórkowy:

Podpisy - zgodne z zasadami reprezentacji podmiotu

1'. ............'..''.....(imię i nazwisko)-

2. ..'......'............(imię i nazwisko) - (fu nkcja).. (podpis wraz z pieczęcią)

(podpis wraz z pieczęcią)



(podpis wraz z pieczęcią)

(podpis wraz z pieczęcią)

(miejscowość), dnia
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