
Umowa utworzenia ponadregionalnej sieci branżowej PES w formie porozumienia 

kooperacyjnego 

 

zawarte w ……………… w dniu ………… pomiędzy: 

1. …………………………… z siedzibą w ……………………, wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………, …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod: numerem KRS: ……, NIP: ……, REGON:………, reprezentowanym 

przez: ……………………, 

2. …………………………………z siedzibą w ……………………., wpisanym do Krajowego Rejestru Kół 

Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod 

numerem: ………………, NIP: ………, REGON: ……………, reprezentowanym przez: ……………… 

3.………………………………… z siedzibą w …………………, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………, ……Wydział Gospodarczy  

Krajowego Rejestru Sądowego pod: numerem KRS: ……, NIP……, REGON……, reprezentowanym 

przez: ……………………, 

zwanymi łącznie „Stronami”, „Partnerami” , „Członkami” lub „Sygnatariuszami”. 

 

Celem zwiększania potencjału, jak i podnoszenia rozpoznawalności sektora ekonomii społecznej 

i zwiększenia skuteczności rzecznictwa interesów PES,  Sygnatariusze niniejszego Porozumienia 

niniejszym postanawiają zawiązać ponadregionalną sieć branżową PES, będącą też miejscem do 

wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami działającymi w podobnych branżach, 

co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i potencjału całego sektora. 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1.Strony niniejszego Porozumienia kooperacyjnego zgodnie postanawiają zawiązać 

ponadregionalną sieć PES pod nazwą „…………………”, zwaną dalej „Siecią”. 

2. Sieć jest nieformalnym, otwartym zrzeszeniem Stron – Sygnatariuszy niniejszego 

porozumienia, które dążąc do realizacji celów wyrażonych w preambule, funkcjonuje na 

zasadach określonych  

w niniejszym Porozumieniu. 

3. Siedzibą Sieci jest miasto Rzeszów, jako miejsce prowadzenia działalności przez pierwszego 

Koordynatora Sieci. W raz ze zmianą Koordynatora Sieci może ulec również siedziba Sieci, którą 

będzie miejsce prowadzenia działalności przez aktualnego Koordynatora. 

4. Wszyscy Sygnatariusze niniejszego Porozumienia kooperacyjnego stają się Członkami 

Założycielami Sieci. 

5. Niniejsze Porozumienie kooperacyjne określa ogólny zakres oraz zasady współpracy Stron  

w ramach Sieci. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Stronami w ramach Sieci zostały 

sformułowane w ramach Regulaminu funkcjonowania Sieci branżowej PES oraz Kodeksu Etyki 

Członków Sieci, stanowiących załączniki do niniejszego Porozumienia. 

6. Sieć nie posiada osobowości prawnej i nie podlega rejestracji. 

7. Sieć nie stanowi spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny, spółki handlowej lub innej osoby prawnej czy jednostki organizacyjnej i zgodnym 

zamiarem Stron Umowy jest, aby stosunki prawne pomiędzy nimi nie były interpretowanie jak 

stosunek spółki cywilnej, spółki handlowej, lub innej osoby prawnej czy jednostki organizacyjnej. 

8. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na potrzeby Projektu pn. „SUKCES - program 

wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i 
klastrach”, realizowanego przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką 
Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne 
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 „Rozwój ekonomii 



społecznej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
 

 

Cele Sieci 

§ 2 

1. Celami zawiązanej Sieci są w szczególności: 

a) wzmocnienie potencjału Podmiotów Ekonomii Społecznej, 

b) stworzenie platformy współpracy Partnerów, 

c) zdobycie nowych rynków zbytu dla poszczególnych Partnerów i inicjowanie kontaktów 

ponadnarodowych, 

d) zainicjowanie wymiany usług i produktów pomiędzy Partnerami, 

e) zwiększenie potencjału Partnerów poprzez wspólną realizację zadań w obszarze działalności 

pożytku publicznego, wspólne pozyskiwanie środków na ich rozwój, oraz poprzez wspólną 

realizację zamówień publicznych i zapytań ofertowych nieobjętych dyspozycją ustawy PZP, 

f) promocję produktów Partnerów - zarówno w Polsce jak i poza jej granicami oraz promocję 

Sieci w otoczeniu biznesu, 

g) zmniejszenie kosztów funkcjonowania Partnerów poprzez wspólny zakup usług i towarów, 

h) integracja Partnerów Sieci, 

i) wykreowanie silnej pozycji i rozpoznawalnej marki Sieci, 

j) stymulowanie wzrostu konkurencyjności Partnerów poprzez zapewnienie im dostępu do usług 

doradztwa i szkoleń. 

2. Sieć realizuje swoje cele poprzez działania polegające m.in. na: 

a) popularyzacji idei ekonomii społecznej i kreowaniu pozytywnego wizerunku sektora ekonomii 

społecznej, 

b) zwiększeniu potencjału i wzmocnieniu profesjonalizacji działań podmiotów ekonomii 

społecznej  poprzez dostarczenie usług doradczych, szkoleniowych na rzecz członków Sieci oraz 

organizacji seminariów, warsztatów, staży. 

c) poprawie warunków działania i rozwoju istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznej, 

d) uczestnictwie w targach, spotkaniach i kreowaniu marki Sieci, 

e) prowadzeniu strony internetowej, 

f) pozyskiwaniu środków na rozwój Sieci i Partnerów, 

g) dystrybucji informacji dotyczących konkursów i przetargów, 

h) regularnej wymianie informacji i doświadczeń między Partnerami, 

i) regularnych spotkaniach Partnerów, 

j) promowaniu na zewnątrz i między Partnerstwa działalności Sieci, poszczególnych jego 

Partnerów oraz celów Partnerstwa, 

k) tworzeniu warunków organizacyjno-finansowych i infrastruktury wspierającej funkcjonowanie 

Sieci, 

l) opracowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju Sieci, 

m)  rozwoju usług wspierających dla Partnerów Sieci. 

 

Członkostwo w Sieci 

§ 3 

1. Sieć ma charakter otwarty, a uczestnictwo w niej jest oparte na zasadach dobrowolności i woli 

współpracy. 

2. Sieć jest otwarta na przyjęcie nowych Członków.   



3. Członkiem Sieci mogą zostać PES, w tym Spółdzielnie socjalne oraz Przedsiębiorstwa 

Społeczne, które spełniają łącznie następujące kryteria: 

a) akceptuje wspólne cele wyrażone w niniejszym Porozumieniu i zobowiązuje się je realizować  

w ścisłej współpracy z pozostałymi Partnerami, 

b) prowadzą działalność gospodarczą lub odpłatną pożytku publicznego w obszarze usług dla 

osób starszych/ polegającą na  oferowaniu tradycyjnych wyrobów gotowych (garmażeryjne) oraz 

działają na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, 

c) prowadzą działalność zgodną z celami Sieci. 

4. Warunkiem przyjęcia nowych Członków do Sieci jest złożenie pisemnej deklaracji 

przystąpienia do niniejszego Porozumienia i zaakceptowanie jego postanowień, z zastrzeżeniem 

poniższych postanowień. 

5. O przyjęciu kandydata do Sieci decyduje Koordynator na podstawie złożonej deklaracji w 

terminie 30 dni od jej złożenia. 

6. W przypadku odmowy przyjęcia podmiotu do Sieci, przysługuje odwołanie od decyzji 

Koordynatora do Rady Sieci. Decyzja Rady Sieci rozpatrywana jest w terminie 3 miesięcy od 

wpływu odwołania i jest ostateczna. 

7. W przypadku przyjęcia nowego Członka w poczet Sieci, niniejsze Porozumienie nie podlega 

aneksowaniu. 

8. Kandydat staje się Członkiem Sieci w momencie wpisania do rejestru Członków, nie później 

niż w terminie 7 dni od dnia decyzji Koordynatora lub Rady Sieci. 

 

Ustanie członkostwa w Sieci 

§ 4 

1. Członkostwo w Sieci ustaje na skutek: 

a) złożenia pisemnej rezygnacji przez Członka Sieci, 

b) wykluczenia Członka Sieci przez Rade Sieci, 

c) likwidacji podmiotu będącego Członkiem Sieci. 

2. Członek Sieci może zostać wykluczony przez Rade Sieci na skutek: 

a) działania na niekorzyść Sieci lub jego poszczególnych Członków, 

b) istotnego naruszenia zapisów niniejszego Porozumienia lub innych decyzji podjętych przez 

Członków Sieci, 

c) nieuczestniczenia w spotkaniach i inicjatywach Sieci przez okres dłuższy niż 1 rok, 

d) nierealizowania celów porozumienia lub niewspółpracowania z pozostałymi Partnerami Sieci. 

3. Rada Sieci podejmuje uchwałę w przedmiocie dalszego uczestnictwa członka w Sieci 

większością 2/3 głosów członków Rady. 

4. Członek Sieci może w każdym czasie, bez podania przyczyny, wystąpić z Porozumienia 

kooperacyjnego zawiązującego Sieć poprzez złożenie Koordynatorowi, pisemnego Oświadczenia  

o wystąpieniu z Sieci. 

 

Prawa i obowiązku Członków Sieci 

§ 5 

1. Każdy Członek Sieci jest zobowiązany do lojalnej współpracy z pozostałymi Członkami Sieci  

w ramach podejmowanych inicjatyw oraz do aktywnego uczestniczenia w działalności 

prowadzonej w ramach niniejszego Porozumienia. 

2. Członkowie Sieci mają prawo do równego uczestniczenia w inicjatywach Sieci. 

3. Członkowie Sieci mają obowiązek: 

a) przestrzegania zapisów niniejszego Porozumienia, 

b) uczestniczenia w Radzie Sieci przynajmniej raz w roku. 



4. Członkostwo w Sieci nie podlega opłacie, chyba że w trakcie funkcjonowania Sieci, Rada Sieci 

podejmie uchwałę o wprowadzeniu opłaty. 

5. Członkostwo w Sieci nie wyklucza członkostwa w innych sieciach, klastrach, konsorcjach, 

przynależności Członka do stowarzyszeń, zrzeszeń ani w żaden sposób nie ogranicza jego 

suwerenności. 

 

Organizacja Sieci 

§ 6 

W ramach Sieci funkcjonują następujące organy: 

a) Rada Sieci, 

b) Zarząd Sieci – jeśli zostanie ustanowiony, 

c) Koordynator Sieci. 

 

Koordynator Sieci 

§ 7 

1. Strony zgodnie ustalają, że rolę pierwszego Koordynatora Sieci pełnić będzie Partner Projektu: 

Katarzyną Podraza, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Podkarpacka Akademia 

Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza z siedzibą w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 20A, 35-036 

Rzeszów, NIP: 8132456304, REGON 180165299. 

2. Koordynator Sieci pełni swoją funkcję przez okres jednego roku. Kolejni Koordynatorzy Sieci 

wybierani będą przez Radę Sieci. 

3. Do obowiązków Koordynatora Sieci należy w szczególności: 

a) koordynowanie działań Członków w zakresie rozwoju Sieci, 

b) realizacja zadań i celów określonych przez Rade Sieci, 

c) dystrybuowanie informacji dotyczących zamówień publicznych i innych zapytań ofertowych 

nieobjętych dyspozycją ustawy PZP, 

d) inicjowanie projektów, przygotowywanie oraz składanie wniosków o wsparcie na rozwój Sieci 

w ramach dostępnych programów i mechanizmów finansowych, 

e) zawieranie umów po uprzednim uzgodnieniu ich treści z Członkami Sieci, na podstawie 

udzielonych  pełnomocnictw, 

f) zapewnienie prawidłowości rozliczeń związanych z dofinansowaniem Sieci, 

g) reprezentowanie członków Sieci wobec osób trzecich, w tym podpisywanie umów dotyczących 

współpracy w zakresie mieszczącym się w ramach działalności Sieci, na podstawie udzielonych 

pełnomocnictw, 

h) mediacje i negocjacje na rzecz Członków Sieci, 

i) reprezentowanie interesów Członków w otoczeniu biznesowym, 

j)  proponowanie nowych inicjatyw i projektów dotyczących Sieci, 

k) przyjęcie wspólnego LOGO (oznaczenia słowno -  graficznego dla Sieci). 

3. Koordynator zobowiązuje się do zapewnienia wszystkim Członkom Sieci równego dostępu do 

infrastruktury, usług, szkoleń, materiałów.   

4. Koordynator sporządza roczne sprawozdanie z działań Sieci. 

  

Rada Sieci 

§ 8 

1. Rada Sieci jest najwyższym organem Sieci. 

2. W Radzie Sieci biorą udział wszyscy Członkowie Sieci, w której każdy podmiot reprezentowany 

jest przez swojego przedstawiciela. 



3. Członkowie Rady Sieci zobowiązują się do regularnych spotkań. 

4. Rada Sieci odbywa się minimum raz w roku. 

5. Rada Sieci może zostać zwołane przez Zarząd ( jeśli został powołany), Koordynatora lub przez 

minimum trzech Członków Sieci 

6. Decyzje Rady Sieci zapadają zwykłą większością głosów w formie uchwał, z zastrzeżeniem  

§ 4 ust. 3 i § 12 ust. 2 niniejszego Porozumienia. Rada Sieci przy podejmowaniu decyzji będzie 

dążyło do uzyskania konsensusu.   

7. Do kompetencji Rady Sieci należy: 

a) powoływanie, odwoływanie i uzupełnianie składu Zarządu( jeśli został powołany), 

b) ustalanie wysokości składek członkowskich - w przypadku podjęcia decyzji o ich 

wprowadzeniu, 

c) rozpatrywanie odwoływań od decyzji Zarządu( jeśli został powołany), 

d) uchwalanie Regulamin funkcjonowania Sieci i jego zmian, oraz innych wewnętrznych 

dokumentów, 

e) nadzór nad realizacją postanowień niniejszego Porozumienia, 

f) określanie strategicznych kierunków działania Sieci, 

g)  inicjowanie współpracy z innymi podmiotami, których cele i działania są zgodne z celami 

niniejszego Porozumienia, 

h) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia Członka sieci, 

i) uchwalanie  planu działań Sieci/strategię rozwoju Sieci, 

j) rozpatrywanie i przyjmowanie roczne sprawozdania z działalności Sieci, 

k) udzielanie absolutorium Członkom Zarządu( jeśli został powołany), 

l) udzielanie Koordynatorowi pełnomocnictw do wykonania powierzanych czynności,  

m) powierzanie Koordynatorowi czynności do wykonania, 

n) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Sieci, 

o) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych 

organów. 

8. Pracom Rady Sieci przewodzi Przewodniczący Rady wybierany przez Rade Sieci spośród jej 

Członków zwykłą większością głosów. 

 

Zarząd Sieci 

§ 9 

1. W celu efektywniejszej współpracy Rada Sieci może ustanowić  Zarząd Sieci określając jego 

skład oraz długość kadencji. 

2. Członkiem Zarządu można być dłużej niż jedną kadencję. 

3. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) wprowadzanie w życie uchwał Rady Sieci, 

b) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowego Członka Sieci, 

c) prowadzenie rejestru Członków Sieci, 

4. Do czasu ustanowienia Zarządu Sieci jego kompetencje pełni Koordynator Sieci. 

6. Zarząd jest zobowiązany do reprezentowania Sieci na zewnątrz oraz do podejmowania 

wszelkich czynności niezbędnych do efektywnego realizowania postanowień niniejszego 

Porozumienia. 

8. Członkowie Zarządu niebędący osobami fizycznymi uczestniczą w pracach Zarządu przez 

swoich przedstawicieli. 

9. Członkowie zarządu są zobowiązani do pozostawania ze sobą w stałym kontakcie. 

10. Zarząd spotyka się w miarę potrzeb. 



11. Decyzje Zarząd podejmuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

członków Zarządu.  Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Rady Sieci. 

 

Zasady współpracy w ramach Sieci 

§ 10 

1. Współpraca w ramach Sieci jest dobrowolna. 

2. Członkowie Sieci działają w dobrej wierze wobec siebie i Sieci. 

3. Działalność Sieci nie może szkodzić w żaden sposób poszczególnym jego Członkom. 

4. Członkowie Sieci nie podejmują działań, które mogłyby zaszkodzić pozostałym Członkom. 

5. Członkowie Sieci mogą składać wspólnie oferty realizacji zadania publicznego na podstawie 

odrębnych umów. 

6. Wszystkie działania realizowane przez Członków Sieci są zgodne z poniższymi zasadami: 

a) Członkowie Sieci nie odbierają sobie wzajemnie klientów, 

b) Członkowie Sieci rekomendują swoje usługi/towary na zasadzie wzajemności, 

c) Członkowie Sieci, którzy składają ofertę na wykonanie zamówienia publicznego/innych 

postępowań nieobjętych dyspozycją ustawy PZP w ramach Sieci nie mogą składać oferty do tego 

samego postępowania samodzielnie, 

d) usługi lub towary sprzedawane przez Członka Sieci powinny być sprzedawane dla wszystkich 

Członków w jednakowej cenie, z zastosowaniem jednakowych rabatów/upustów. 

7. Realizując cel niniejszego Porozumienia, Sieć może korzystać z różnych form finansowania 

działalności, w tym finansowania ze źródeł preferencyjnych projektów inwestycyjnych, 

szkoleniowych, doradczych i innych. 

8. Udział Partnerów w projektach jest dobrowolny. 

9. Członkowie Sieci zobowiązują się do zachowania poufności wszystkich informacji handlowych, 

wartości typu know-how oraz innych informacji, które stały się znane w wyniku współpracy 

związanej z niniejszym Porozumieniem. 

10. Członkowie Sieci przy podejmowaniu działań w ramach Sieci będą się stosować do 

obowiązujących przepisów prawa. W szczególności nie będą podejmować żadnych działań 

dotyczących koordynacji ich działań rynkowych lub wymieniany informacji dotyczących ich 

działalności, jeżeli mogłoby to prowadzić do naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji 

i konsumentów. 

 

Zasady odpowiedzialności 

§ 11 

1. Strony umowy odpowiadają wobec siebie wzajemnie za szkody wynikające z niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Porozumienia. 

2. Każdy z Członków Sieci ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie czynności podjęte 

przez Członka lub jego personel związane z realizacją powierzonych zadań wobec osób trzecich, 

w tym odpowiedzialność za straty poniesione przez osoby trzecie w związku z realizacją zadań 

powierzonych Członkowi/jego personelowi lub w związku z wystąpieniem Członka z Sieci. 

3. Niniejsze Porozumienie nie stanowi pełnomocnictwa do działania w imieniu członków Sieci 

i podejmowania jakichkolwiek zobowiązań w ich imieniu bez ich odrębnej pisemnej zgody. Do 

powstania jakichkolwiek wiążących prawnie zobowiązań po stronie Członków Sieci konieczne jest, 

poza podjęciem uchwały odpowiedniego Organu Sieci, uzyskanie pisemnej zgody Członka Sieci, 

którego zobowiązanie dotyczy, na przyjęcie zobowiązania. 

 

 

Zmiana treści Porozumienia 

§ 12 



1. Członkowie Sieci mogą zgłaszać pozostające w zgodzie z przyjętą przez Sieć wspólną strategią 

oraz celami Sieci, propozycje zmian treści niniejszego Porozumienia, z zastrzeżeniem ust.  

2 – 3 poniżej. 

2. Zmiany w Porozumieniu mogą nastąpić wyłącznie po ich uprzednim zaakceptowaniu przez 

Radę Sieci większością 2/3 głosów. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, nie mogą być niezgodne z postanowieniami ewentualnych 

umów o dofinansowanie projektów rozwoju Sieci. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 13 

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego zawarcia. 

2. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

3. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją lub przy okazji wykonania niniejszego 

Porozumienia, Członkowie Sieci będą starali się rozwiązać polubownie. Strony mogą zwrócić się  

o przeprowadzenie mediacji między nimi do Koordynator Sieci, na którego obie sporne strony 

wyrażą zgodę. 

4. Jeżeli rozwiązanie polubowne sporu nie dojdzie do skutku, to spór poddany zostanie przez 

rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Koordynatora Sieci. 

5.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

prawa polskiego. 

6. Porozumienie zostało sporządzone w jednym egzemplarzu dla Koordynatora. Członkowie Sieci 

są uprawnieni do otrzymania kserokopii podpisanego porozumienia.  

7. Porozumienie zostało odczytane i jednogłośnie zaakceptowane przez wszystkie Strony. 

 

Załączniki: 

1. Regulamin funkcjonowania Sieci branżowej PES, 

2. Kodeks Etyki Członków Sieci, 

3. Deklaracja Przystąpienia do ponadregionalnej Sieci PES, 

4. Formularz rezygnacji z uczestnictwa w ponadregionalnej Sieci PES. 

 

Sygnatariusze: 

 

1. w imieniu ……………………..z siedzibą w ………………… 

 

……………………………………… 

podpis 

                                          ………………………………………………………………………. 

                                           Pieczęć firmowa 

………………………………………. 

           podpis 

 

 

 


