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KLASTER AKTYWNEJ TURYSTYKI 

 

Porozumienie 

 

 

Dążąc do zapewnienia racjonalnego i efektywnego kreowania warunków do szybkiego 

rozwoju gospodarczego subregionów reprezentowanych przez strony niniejszego 

porozumienia, decydujemy się na współpracę na warunkach określonych w 

porozumieniu. 

Celem współpracy będzie podejmowanie działań służących rozwojowi aktywnego 

wypoczynku i turystyki, zdrowego stylu życia oraz promocji walorów turystycznych 

subregionów. 

 

 

 

§ 1 

1. Klaster Aktywnej Turystyki, zwany dalej Klastrem, jest dobrowolnym 

porozumieniem przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 

naukowych, Instytucji Otoczenia Biznesu i organizacji pozarządowych 

działających na terenie subregionów, 

2. Liderem klastra jest Fundacja Festiwal Biegów z siedzibą w Niskowej, ul. 

Niskowa 161, 33-395 Chełmiec, zapisana pod numerem 0000455795 w 

Krajowym Rejestrze Sądowym,  

3. Lider Klastra pełni funkcję Koordynatora Klastra i odpowiada za koordynację 

kontaktów Członków Klastra, reprezentowanie Członków Klastra na zewnątrz, 

koordynację zadań związanych z realizacją projektów. Reprezentant 

Koordynatora Klastra, w osobie Zygmunta Berdychowskiego, pełni funkcję 

głównego menadżera Klastra, 

4. Członkiem klastra jest osoba prawna lub osoba fizyczna, posiadająca zdolność do 

czynności prawnych, która spełni wszystkie wymogi opisane w § 1a. 

 

§ 1a 

1. Podmiotem aspirującym do członkostwa w Klastrze może być osoba prawna lub 

osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, 
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2. W celu przystąpienia do Klastra podmiot aspirujący wypełnia „Deklarację 

przystąpienia do Klastra Aktywnej Turystyki”, zwaną dalej deklaracją, której 

wzór stanowi integralną część niniejszego Porozumienia, 

3. Podpisując deklarację podmiot zobowiązuje się przyjąć na siebie prawa i 

obowiązki Członka Klastra wynikające z niniejszego Porozumienia, które stanowi 

załącznik do deklaracji, 

4. Podpisanie deklaracji wyraża jedynie wolę podmiotu aspirującego. Przystąpienie 

każdego nowego uczestnika do Klastra musi nastąpić na mocy decyzji Rady 

Zarządzającej podjętej zgodnie z procedurą opisaną w §8 ust. 4 pkt. f,  

5. Do chwili podjęcia decyzji przez Radę Zarządzającą podpis złożony na deklaracji 

przez podmiot aspirujący nie jest jednoznaczny z otrzymaniem statusu członka 

Klastra. 

 

§ 2 

Celem działalności Klastra w szczególności jest: 

1. Realizacja projektu: Centra Aktywnego Wypoczynku  w tym trasy rowerowo- 

biegowe, narciarskie, Nordic Walking,  

2. Integracja i współpraca przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, 

jednostek naukowych, Instytucji Otoczenia Biznesu i organizacji społecznych, 

wspierających rozwój turystyki i promujących ideę aktywnego wypoczynku oraz 

zdrowego stylu życia, 

3. Dążenie do stworzenia Biegowo-Rowerowych, Narciarskich i nordic walking 

Centrów Aktywnego Wypoczynku, 

4. Edukacja w zakresie aktywnego wypoczynku oraz sportu masowego, 

5. Wspieranie rozwoju i promocja turystyki,  

6. Wspieranie zrównoważonego rozwoju subregionów, 

7. Prowadzenie wraz z jednostkami naukowymi działań na rzecz zwiększenia 

innowacyjności Klastra oraz rozwijanie współpracy Członków Klastra w zakresie 

tworzenia innowacji i działań B+R. 

 

§ 3 

1. Klaster jest Porozumieniem otwartym dla wszystkich jednostek posiadających 

osobowość prawną i realizujących cele Klastra, 

2. Praca merytoryczna Klastra prowadzona jest w ramach tematów ustalonych przez 

Radę Zarządzającą Klastra, 

3. Członkowie Klastra uczestniczą w przygotowaniu i realizacji projektów.  

4. Każdy członek klastra może zrezygnować z członkowstwa w dowolnym czasie. 

5. Podpisanie niniejszego porozumienia  nie powoduje żadnych zobowiązań 

finansowych. 

 

 

§ 4 

1. Siedzibą Sądeckiego Klastra Aktywnej Turystyki  jest Nowy Sącz, 

2. Obsługę organizacyjną i kadrową Klastra zapewniać będzie Fundacja Sądecka, za 

pośrednictwem biura w Nowym Sączu, ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz. 
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§ 5 

1. Klaster nie posiada osobowości prawnej, 

2. Współpracę Członków Klastra reguluje niniejsze Porozumienie, 

3. Klaster jest reprezentowany przez Lidera Klastra, 

4. Klaster jest powołany na czas nieokreślony, 

5. Klaster ma prawo używania znaku graficznego i pieczęci.           

                                                       

 

  

 

§ 6 

 

1. Zobowiązania finansowe wynikające z realizacji projektu dotyczą każdorazowo 

poszczególnych członków Klastra i realizowanych przez nich części projektu , nie 

mogą być w żaden sposób przenoszone  na pozostałych członków Klastra,  

2. Zobowiązania finansowe  na realizację poszczególnych projektów regulować 

będą  odrębne umowy  pomiędzy Członkami Klastra. 

 

 

§ 7 

Członkowie  Klastra powołują uchwałą: 

a) Radę Zarządzającą 

b) Zarząd 

c) Lidera Klastra 

d)  Radę Naukową 

e) Radę Programową 

 

         

 

 § 8 

1. Każdy Członek Klastra ma prawo wyznaczyć jedną osobę do Rady Zarządzającej 

Klastra o czym powiadamia pisemnie  Lidera, 

2. Posiedzenia Rady Zarządzającej odbywają się co najmniej raz na pół roku 

i zwoływane są przez Lidera Klastra, 

3. Decyzje Rady Zarządzającej Klastra zapadają zwykła większością głosów jej  

Członków obecnych na zebraniu z wyjątkiem pkt 4.f, 

4. Do kompetencji  Rady Zarządzającej należy: 

a) Ustalanie  wspólnych działań, 

b) Zatwierdzanie planu działania i  harmonogramu  realizacji 

poszczególnych zadań i projektów w ramach tematów, 

c) Nadzorowanie realizacji poszczególnych projektów, 

d) Opiniowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych realizowanych 

zadań i projektów, 
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e) Podejmowanie decyzji o powoływaniu specjalistycznych zespołów 

roboczych, 

f) Podejmowanie decyzji o przyjęciu lub wykluczeniu Członka Klastra, 

zapada większością minimum 2/3 ilości głosów członków Rady 

Zarządzającej obecnych na zebraniu. 

 

§ 8a 

1. Członkowie Klastra wybierają i odwołują Zarząd Klastra zwykłą większością 

głosów z pośród obecnych na Zebraniu Ogólnym, 

2. Zarząd Klastra wybierany jest na czas nieokreślony, 

3. W skład Zarządu wchodzić musi przynajmniej główny menadżer Lidera Klastra 

oraz maksymalnie czterech innych członków wybieranych przez Radę 

Zarządzającą spośród swoich członków, 

4. Zarząd może przybrać formę zarządu jednoosobowego, 

5. Przedstawiciel Lidera Klastra pełni funkcję Prezesa Zarządu, 

6. Zarząd podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej ilości 

głosów, głos decydujący należy do Prezesa Zarządu, 

7. Zarząd odpowiada za bieżące zarządzanie działaniami Klastra, 

8. Zarząd raz do roku przedkłada Radzie Zarządzającej sprawozdanie roczne z 

działalności Klastra, 

9. Zarząd wyznacza osobę na stanowisko Sekretarza Zarządu. 

 

          

 § 9 

1. Członkowie Klastra wybierają i odwołują, Lidera  Klastra, zwykłą większością 

głosów z pośród obecnych, min 2/3 ilości członków na Zebraniu Ogólnym, 

2. Wybranie Lidera  Klastra oznacza udzielenie mu pełnomocnictwa do 

reprezentowania Członków Klastra wobec osób trzecich w zakresie działalności 

Klastra, bez prawa do zaciągania zobowiązań majątkowych. Pełnomocnictwo 

wygasa z chwilą zaprzestania pełnienia przez Lidera jego funkcji na skutek 

odwołania, rezygnacji lub rozpoczęcia procedury jego likwidacji, 

3. Do kompetencji Lidera Klastra należy w szczególności: 

a) reprezentowanie członków Klastra wobec osób trzecich, w tym 

podpisywanie umów dotyczących współpracy, w zakresie mieszczącym się 

w ramach działalności Klastra, bez prawa do zaciągania zobowiązań 

majątkowych; 

b) inicjowanie projektów oraz przygotowywanie wniosków o dofinansowanie 

tych projektów Klastra z funduszy zewnętrznych; 

c) podejmowanie inicjatyw określonych w ramach planu działania Klastra 

zatwierdzonego przez Radę Zarządzającą; 

d) proponowanie nowych inicjatyw i projektów dotyczących Klastra; 

e) podejmowanie decyzji dotyczących Klastra we wszystkich sprawach nie 

zastrzeżonych dla Rady Zarządzającej z wyłączeniem decyzji dotyczących 

zobowiązań majątkowych; 

f) przygotowywanie projektów wspólnych ustaleń Członków Klastra  oraz 

realizacja  decyzji Rady Zarządzającej; 

g) prowadzenie i aktualizacja ewidencji Członków Klastra, Rady 

Zarządzającej, Zarządu, Rady Programowej i Rady Naukowej; 
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h) świadczenie usług Członkom Klastra, szczególnie w zakresie działań o 

charakterze proinnowacyjnym; 

i) wspieranie działań Członków Klastra służących realizacji 

„Długoterminowego Planu Działań Klastra”; 

j) pełnienie funkcji Koordynatora Klastra zgodnie z zapisami § 1 ust. 3 

niniejszego Porozumienia. 

 

§ 9a 

1. Członkowie Klastra wybierają i odwołują członków Rady Naukowej zwykłą 

większością głosów z pośród obecnych min 2/3 ilości członków na Zebraniu 

Ogólnym, 

2. W skład Rady Naukowej wchodzi Lider Klastra oraz po jednym przedstawicielu z 

każdej jednostki naukowej będącej Członkiem Klastra, 

3. Posiedzenia Rady Naukowej odbywają się co najmniej raz na pół roku i 

zwoływane są przez Lidera Klastra, 

4. Rada Naukowa jest organem opiniodawczo-doradczym dla Rady Zarządzającej i 

Zarządu Klastra w zakresie innowacji, badań naukowych i działań B+R. 

 

§ 9b 

1. Każdy Członek Klastra ma prawo wyznaczyć jedną osobę do Rady Programowej 

o czym powiadamia pisemnie  Lidera, 

2. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się co najmniej raz na pół roku i 

zwoływane są przez Lidera Klastra, 

3. Rada Programowa jest organem doradczym dla Rady Zarządzającej i Zarządu 

Klastra w zakresie planu działań i długoterminowej strategii Klastra. 

 

 

§ 10 

Wspólnymi przedsięwzięciami Klastra są działania wyszczególnione w zatwierdzonym 

na Zebraniu Ogólnym przez Członków Klastra  „Długoterminowym Planie Działania 

Klastra”, a w szczególności: 

a) dążenie do stworzenia lokalnego rynku imprez rekreacyjnych i sportowych 

oraz aktywnego wypoczynku, 

b) budowanie społeczności osób aktywnych i dbających o zdrowy styl życia, 

c) organizacja konferencji, seminariów, warsztatów i programów edukacyjnych 

i targów, 

d) prowadzenie platformy internetowej obejmującej bazę danych dotyczącą 

turystyki i aktywnego wypoczynku, 

e) współpraca przy realizacji programów sportowych, rekreacyjnych i 

promujących zdrowy styl życia oraz edukację na temat właściwego żywienia, 

f) wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących 

działalności Klastra, 

g) prowadzenia działań wpisujących się w Regionalną Strategię Innowacji 

Województwa Małopolskiego 2014-2020, 

h) rozwijanie współpracy z partnerami zagranicznymi. 

 

 

§ 11 



 6 

1.   Zebranie Ogólne Członków Klastra zwoływane są : 

a.    co najmniej raz do roku w terminie do  30 czerwca dla weryfikacji 

„Długoterminowego Planu Działania Klastra”; przez Lidera Klastra, 

b.   w zależności od potrzeb; z inicjatywy własnej  Koordynatora Klastra  lub  

co  najmniej 5 Członków Klastra, 

2. Z każdego Zebrania Ogólnego Członków Klastra sporządzany jest pisemny 

protokół podpisany przez osobę reprezentującą Lidera Klastra, 

3. W  przypadku spraw spornych rozstrzygnięcia podejmowane będą zwykłą 

większością głosów Członków Klastra obecnych na Zebraniu Ogólnym, 

4. Zapisy niniejszego  porozumienia mogą  być zmienione uchwałą członków 

klastra.  

 

 

 

 

 

§ 12 

        Porozumienie  wchodzi w życie z chwilą podpisania przez członków założycieli 

klastra. 

 

§ 13 

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w tylu kopiach jednobrzmiących    

egzemplarzy ilu Członków założycieli  Klastra  je podpisało.  

    

Data:    ………………………… 

Podmiot/Członek                                                                  Podpis członków Klastra  

 

        

 

  


