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                                                                              PREAMBUŁA 

Misją Polskiego Klastra IoT i AI (zwanego dalej: „Klastrem") jest tworzenie platformy współpracy 

przedsiębiorców, instytucji naukowych, administracji publicznej i organizacji wsparcia biznesu w obszarze 

Internetu Rzeczy i Sztucznej Inteligencji i kształtowanie przyszłego wymiaru gospodarczego i 

innowacyjnego Polski. Jednym z głównych zadań Klastra jest rozwijanie trwałej współpracy pomiędzy 

sektorem naukowym i biznesowym, której głównym celem jest tworzenie produktów i rozwiązań dla 

Internetu Rzeczy z wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji spełniających najwyższe standardy jakości ze 

szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa, pozwalającej na realizację wspólnych projektów 

badawczych i wdrożeniowych oraz efektywny transfer i komercjalizację ich wyników w ramach działalności 

biznesowej. Klaster pozwala na stworzenie wielopłaszczyznowej platformy współpracy sprzyjającej 

połączeniu i wykorzystaniu potencjału zrzeszonych w jego ramach podmiotów na rzecz promocji i rozwoju 

Internetu Rzeczy i Sztucznej Inteligencji w Polsce. Klaster jest również forum umożliwiającym 

opracowywanie wspólnych stanowisk w kwestiach ważnych dla branży oraz pozwalającym na stworzenie w 

wymiarze krajowym warunków systemowych niezbędnych dla rozwoju działalności badawczej i 

gospodarczej w dziedzinie Internetu Rzeczy i Sztucznej Inteligencji. 

 

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

Pełna nazwa Klastra brzmi: Polski Klaster IoT i AI / SINOTAIC.  

 

§2 Założyciele i koordynator 

Założycielem Polskiego Klastra IoT i AI SINOTAIC (dalej Klaster) jest konsorcjum (dalej Konsorcjum), w 

którego skład wchodzą:  

1. Smart Secure Networks Sp z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ulicy Rynek 6, 44-100 Gliwice, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000818063, NIP 6312689026, REGON 

38506951300000, reprezentowana przez: Agnieszkę Łasut - Prezes Zarządu, zwana w dalszej 

części “Koordynatorem”, będąca jednocześnie “Założycielem Klastra” i “Członkiem Klastra”  

Oraz „Założyciele Klastra”:   

 

2.APA Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ulicy Tarnogórskiej 251, 44-105 Gliwice, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000274779, NIP: 631-251-34-80, REGON: 240566402, 

reprezentowana przez Artura Pollaka - Prezesa,  

 



 

3. Cyberus Labs Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawskiej 6/309, 40-006 Katowice, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000565252 , NIP 9442248670, REGON 361957043, 

reprezentowana przez: Marka Ostafila – Członka Zarządu,  

 

4. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG z siedzibą w Katowicach, 

przy ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice; zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w 

Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców 

pod nr KRS: 0000133324, REGON: 001253163, NIP: 634-012-53-99; reprezentowany przez: dr inż. 

Artura Kozłowskiego, Profesora Instytutu – Dyrektora,  

 

5. Fundusz Górnośląski S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 8, 40-086 Katowice, 

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód 

w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000042922, REGON: 2854582, NIP: 954-10-24-666, reprezentowany przez: Marcina Wilka - 

Wiceprezesa Zarządu, Jacka Miketę - Wiceprezesa Zarządu,  

 

6. Politechnika Śląska w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach, przy ulicy Akademickiej 2A, 44-100 

Gliwice, NIP: 6310200736, REGON: 000001637, reprezentowana przez: Prof. dr hab. inż. 

Arkadiusza Mężyka – Rektora Politechniki Śląskiej,  

 

7. Revolve Bandała, Grzywa, Kaprusiak spółka jawna z siedzibą w Katowicach przy ul. 

Porcelanowej 19, 40-246 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000683484, NIP 9542779326, nr 

REGON 367676084, reprezentowana przez: Łukasza Bandałę – Wspólnika, Przemysława Grzywę 

– Wspólnika,  

 

8. Skygate Sellekt Spółka Cywilna Łukasz Werka, Krzysztof Parjaszewski z siedzibą w Gliwicach, 

przy ulicy Rynek 6, 44-100 Gliwice, NIP: 6312649050, REGON: 243241712 reprezentowana przez 

Krzysztofa Parjaszewskiego  

 

9. SPIN-US sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Bankowej 12/147, 40-007 Katowice, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000528989 NIP: 

9542751204, REGON: 360000248, reprezentowana przez Katarzynę Papież-Pawełczak – Prezes 

Zarządu, Wojciecha Kiljańczyka – Członka Zarządu, .  

 

§3  Osobowość prawna 

Klaster nie posiada osobowości prawnej oraz nie ma charakteru spółki cywilnej, stanowi natomiast 

platformę wspólnych działań dla osiągnięcia celu określonego w Preambule.  

 

§4  Obszar działania 

Zakres działalności Klastra obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obszar zawieranych partnerstw 

w ramach współpracy międzynarodowej nie jest ograniczony terytorialnie. 

 

§5  Biuro 

1. Biuro Klastra jest prowadzone przez Smart Secure Networks Sp z o.o. 

2. Miejscem zamieszczania aktualności Klastra jest strona internetowa www.sinotaic.com  

 



 

 

 

ROZDZIAŁ II  CZŁONKOSTWO 

 

§6  Warunki członkostwa 

 

1.Członkiem Klastra może zostać:  

a. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą samodzielnie,  

b. osoby fizyczne prowadzące działalność w formie spółki cywilnej,  

c. osoba prawna,  

d. jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym przepisy prawa przyznają 

zdolność prawną.  

2.Podmiot uzyskuje status Członka, po złożeniu Deklaracji Przystąpienia i zaakceptowaniu członkostwa 

przez Radę Klastra.  

3.Członek Klastra zachowuje swoją niezawisłość gospodarczą.  

4.Członkostwo przyznawane jest bezterminowo z zastrzeżeniem warunków ust. 5.  

5.Status Członka wygasa przy zaistnieniu jednej z wymienionych przesłanek:  

a. na skutek wypowiedzenia sformułowanego przez Członka wobec Koordynatora w formie 

pisemnej,  

b. na skutek niezaakceptowania zmian Regulaminu przez Członka,  

c. ze względu na likwidację podmiotu Członka,  

d. ze względu na naruszenie przez Członka zasad Regulaminu.  

6. Wygaśnięcie członkostwa stwierdza Koordynator i odbywa się poprzez przesłanie odpowiedniej 

informacji podmiotowi.  

7. Członek w ciągu 14 dni od stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa ma możliwość odwołania się od 

decyzji.  

 

§7  Opłata członkowska 

1. Członkostwo w Klastrze wymaga opłaty rocznej składki członkowskiej.  

2. Wysokości rocznej składki członkowskiej wynoszą odpowiednio:  

a. 2500 zł netto start-upy (do 3 lat od rozpoczęcia działalności oraz stanowiące 

mikroprzedsiębiorstwa),  

b. 5000 zł netto przedsiębiorstwa, instytucje naukowo-badawcze, organy administracji publicznej, 

przedstawiciele mediów, instytucje finansowe i instytucje otoczenia biznesu,  

3. Opłata roczna dotyczy roku kalendarzowego.  

4. Opłata roczna wnoszona jest na konto bankowe Koordynatora po otrzymaniu noty księgowej 

wystawionej przez Koordynatora, do 15 stycznia każdego roku kalendarzowego.  

5. Opłata roczna, wnoszona przez Członka po raz pierwszy, płatna jest w terminie 14 dni od dnia akceptacji 

członkostwa przez Radę Klastra, na podstawie noty księgowej wystawionej przez Koordynatora.  

6. Kolejne opłaty roczne płatne są z góry za każdy rok kalendarzowy w terminie 15 dni od dnia jego 

rozpoczęcia.  

7. Opłata roczna wnoszona po raz pierwszy przez Członka, którego akceptacja członkostwa nastąpiła po 

dniu 30 czerwca danego roku kalendarzowego, ulega obniżeniu o 50%.  



8. W wypadku wygaśnięcia statusu Członka, uiszczona przez niego opłata roczna nie podlega zwrotowi.  

 

9. Środki zebrane ze składek członkowskich będą przeznaczane na:  

a. organizację spotkań branżowych, konferencji i warsztatów przeznaczonych dla członków Klastra,  

b. organizację szkoleń specjalistycznych dla członków Klastra, 

 c. przygotowanie materiałów służących promocji Klastra jak i jego członków,  

d. pokrycie kosztów administracyjnych, operacyjnych i merytorycznych związanych z działalnością Klastra 

jak i prowadzenia strony internetowej.  

 

§8  Prawa i obowiązki Członka Klastra 

1. Członek ma prawo:  

a. uczestniczenia w działaniach Klastra,  

b. zgłaszania Koordynatorowi propozycji działań,  

c. posługiwania się w swojej działalności znakami graficznymi Klastra przeznaczonymi do identyfikacji 

Członków oraz korzystania z określenia: Członek Polskiego Klastra IoT i AI SINOTAIC.  

2. Członek ma obowiązek:  

a. przestrzegać zasad Regulaminu,  

b. promować w swojej działalności członkostwo w Klastrze,  

c. uiszczać w terminie opłatę roczną,  

d. odbierać korespondencję przekazywaną przez Koordynatora za pomocą każdego możliwego kanału 

dystrybucji wskazanego przez Członka w Karcie Informacyjnej,  

e. informować Koordynatora o zmianie adresu swojej siedziby, zmianie formy prawnej w jakiej działa, 

połączeniu lub przejęciu przez inny podmiot, zmianie osoby do kontaktu lub danych osoby do kontaktu.  

 

ROZDZIAŁ III  ZAKRES MERYTORYCZNY 

§9 Działania 

1. Klaster realizuje na rzecz Członków następujące działania:  

a. organizacja warsztatów, konferencji i innych spotkań tematycznych,  

b. informowanie o trendach społecznych, gospodarczych i technologicznych dotyczących branży,  

c. animowanie kontaktów formalnych i nieformalnych w branży, pomiędzy branżami oraz pomiędzy 

sektorami: biznesowym, nauki oraz publicznym.  

2. Szczegółowy zakres i charakter działań ustala Rada Klastra, uwzględniając wyniki cyklicznego 

rozeznania potrzeb i oczekiwań Członków, a także bieżące wydarzenia i trendy.  

 

ROZDZIAŁ IV OCHRONA POUFNOŚCI I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI 

§10 Zasady ochrony poufności 

1. Członkowie Konsorcjum dbają o ochronę informacji na temat Członków oraz podejmowanych przez nich 

działań, w szczególności ich tajemnic przedsiębiorstwa, w zakresie, w jakim ujawnienie takich informacji 



mogłoby naruszyć ich interesy, lub w jakim obowiązek zachowania tajemnicy wynika z obowiązujących 

przepisów.  

2. Członkowie Konsorcjum zobowiązują się do ochrony informacji przekazanych przez Członków, 

zastrzeżonych jako poufne, przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym.  

3. Członkowie zobowiązani są do nie podejmowania działań mogących zaszkodzić postanowieniom ust. 1 i 

2.  

4. Członkowie Konsorcjum indywidualnie ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony 

poufności w granicach obowiązujących przepisów.  

5. Członków Konsorcjum obejmuje Porozumienie o Zachowaniu Poufności.  

 

§11 Udostępnianie informacji o Członkach 

1. W celu ułatwienia współpracy, Konsorcjum tworzy elektroniczną bazę danych, zawierającą publicznie 

dostępne informacje dotyczące Członków, w szczególności: nazwę podmiotu, formę organizacyjną, kapitał 

zakładowy, numery ewidencyjne, przedmiot działalności.  

2. Złożenie Deklaracji Przystąpienia uważa się za wyrażenie zgody na publikowanie w bazie danych, o 

których mowa w ust. 1, informacji ogólnodostępnych.  

 

ROZDZIAŁ V UMOCOWANIE REGULAMINU 

§12 Procedura zmiany Regulaminu 

 

1. Członkowie Konsorcjum mają prawo indywidualnego bądź zbiorowego formułowania propozycji zmian w 

Regulaminie.  

2. Propozycje zmian w Regulaminie składane przez Członków winny być przekazane Koordynatorowi w 

formie pisemnej.  

3. Zmian w Regulaminie w imieniu Członków Konsorcjum dokonuje Koordynator.  

4. Tekst obowiązującego po zmianach Regulaminu jest niezwłocznie zamieszczany na stronie internetowej 

Klastra.  

5. Członek ma prawo w ciągu 14 dni złożyć oświadczenie o odrzuceniu zmian Regulaminu, co powoduje 

natychmiastowe wygaśnięcie jego członkostwa.  

 

§13 Udostępnianie Regulaminu 

Aktualna wersja Regulaminu dostępna na stronie internetowej www.sinotaic.com 

  

§14 Odpowiednie stosowanie ustaw 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw. 

http://www.sinotaic.com/

