
 
 

 

PROCEDURA przystępowania do Klastra ICT  

 

Szanowni Państwo 

 

Dziękuję za okazane zainteresowanie naszym Klastrem pod nazwą Wspólnota 

Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych 

(zwanego dalej Klastrem ICT). Podstawowym, długofalowym celem Klastra 

ICT (www.ictcluster.wroc.pl)  jest stworzenie platformy współpracy, wymiany 

doświadczeń i podejmowanie wspólnych innowacyjnych projektów w szeroko 

rozumianej informatyce, elektronice, telekomunikacji, automatyce na rzecz 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Przystąpienie do Klastra ICT nie wiąże 

się z żadnymi opłatami wpisowymi ani składkami członkowskimi. 

 

Procedura przystąpienia do Klastra ICT jest przedstawiona poniżej: 

 

1. Złożenie pisemnej deklaracji woli przystąpienia do Klastra ICT, z 

zaznaczeniem akceptacji zapisów Umowy Partnerskiej i Umowy Przystąpienia 

Nowego Członka do Klastra. Proponowana treść deklaracji wraz z załącznikiem, 

znajduje się w zakładce pliki na witrynie klastra www.ict-cluster.wroc.pl, 

natomiast musi być podpisana przez osoby (w sensie KRS) reprezentujące 

Podmiot składający deklarację. Do deklaracji (załącznik) należy załączyć 

charakterystykę Podmiotu (zakres działalności, parametry gospodarczo-

organizacyjne, pozycja rynkowa, ewentualne działania innowacyjne itp.) 

Deklarację należy adresować do Przewodniczącego Rady Wspólnoty – prof.dr 

hab.inż.Tadeusza Więckowskiego (adres Biura Klastra – w zakładce: 

„kontakty”) i wysłać tradycyjną drogą pocztową lub złożyć bezpośrednio w 

biurze Klastra.). Scan podpisanej deklaracji w formie PDF zaleca się wysłać 

emailem na adres biura Klastra (kontakt@ict-cluster.wroc.pl) 

 

2. Następnie deklaracja jest opiniowana przez Komitet Sterujący Klastra i 

kierowana na posiedzenie Rady Wspólnoty. Opiniowanie odbywa się w czasie 

posiedzeń tych organów (2-4 razy rocznie). 

 

3. Rada Wspólnoty na swoim posiedzeniu zapoznaje się z deklaracją, 

charakterystyką podmiotu, opinią Komitetu Sterującego – a następnie w jawnym 

głosowaniu zwykłą większością głosów podejmuje decyzję odnośnie przyjęcia 

Podmiotu do grona Partnerów Wspólnoty. 

http://www.ictcluster.wroc.pl/
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4. W przypadku przyjęcia nowego Podmiotu, Biuro Klastra prosi o przesłanie 

stosownego dokumentu o statusie podmiotu i osobach reprezentujących podmiot 

(np. aktualny wyciąg z KRS) i przygotowuje Umowę Przystąpienia Nowego 

Członka. W uzgodnionym terminie we Wrocławiu następuje uroczyste jej 

podpisanie przez JM.Rektora Politechniki Wrocławskiej i upoważnionych 

reprezentantów Podmiotu. 

 

5. Nowy Partner Klastra jest proszony o przedstawienie informacji (w tym 

fotograficznej) o Podmiocie w j. polskim i j.angielskim, pliku z logo, adresu 

witryny. Informacje te będą dostępne bezpośrednio ze strony głównej witryny 

Klastra www.ictwroc.pl. Równocześnie nowy Partner proszony jest o wypełnienie 

Kwestionariusza Partnera Klastra (dane teleadresowe i biznesowe) oraz 

umieszczenie na swojej stronie internetowej logo Klastra ICT wraz z linkiem do 

witryny Klastra. 

 

6. Nowy Partner jest proszony o wskazanie osób (na dedykowanym formularzu), 

które będą upoważnione do logowania się na dedykowanej podstronie witryny 

Klastra (po jej uruchomieniu w niedalekiej przyszłości). Biuro Klastra prześle 

wtedy zwrotnie login’y i hasła. 

 

7. Zachęca się nowych Partnerów do włączenie się do prac istniejących Grup 

Roboczych (deklaracje współpracy odbywają się w trybie indywidualnym z 

Liderami Grup i nie ma ograniczeń co do ilości deklarowanych projektów) lub 

też kreowanie własnych idei poprzez utworzenie Grupy Roboczej ze 

wskazaniem jej Lidera i zachęcenia pozostałych Partnerów do współpracy. W 

przypadku tworzenia własnej Grupy Roboczej, inicjatywa jest zatwierdzana 

przez Komitet Sterujący Klastra. 

 

Zapraszamy do Klastra ICT 

 

Z poważaniem  

dr hab. inż. Henryk Maciejewski 

Sekretarz Komitetu Sterującego 

Tel.: 71 320 26 81; 609-272-319  

 

Wrocław, lipiec 2018 
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