Statut
„Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej
i Odnawialnych Źródeł Energii”
§1
Nazwa
Mazowiecki Klaster Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii, zwany
dalej „Klastrem”, jest dobrowolnym porozumieniem jednostek samorządu terytorialnego,
przedsiębiorstw, jednostek badawczo – rozwojowych oraz organizacji i instytucji
wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii i propagujących ideę poszanowania
energii działających na terenie województwa mazowieckiego i regionów sąsiednich.
§2
Siedziba i teren działania Klastra
1. Siedzibą Klastra jest siedziba członka Klastra pełniącego funkcję Koordynatora
Klastra.
2. Terenem działań Klastra jest obszar województwa mazowieckiego i regionów
sąsiednich.
§3
Cele Klastra
Celami Klastra są w szczególności:
1) Dążenie do poprawy stanu środowiska naturalnego w granicach działania Klastra.
2) Transfer doświadczeń i sprawdzonych innowacji z krajów Unii Europejskiej oraz
upowszechnienie dobrych przykładów (wdrożeń) w ramach Klastra.
3) Promocja innowacji zmniejszających emisje CO2 do atmosfery.
4) Rozwój edukacji ekologicznej w regionach objętych działaniem Klastra.
5) Eliminowanie barier hamujących rozwój energetyki odnawialnej.
6) Inicjowanie i wdrażanie projektów wspierających działania w zakresie efektywności
energetycznej.
§4
Zakres merytoryczny Klastra
Przedmiotem działań Klastra są następujące obszary tematyczne:
1) Odnawialne źródła energii
2) Ochrona środowiska naturalnego
3) Racjonalna gospodarka energetyczna
4) Finansowanie przedsięwzięć z zakresu energii odnawialnej
5) Efektywność energetyczna
§5
Zasady działania Klastra
1. Klaster jest otwarty dla wszystkich samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw,
zespołów badawczych, wdrożeniowych i innych, działających
w obszarach
tematycznych Klastra oraz zainteresowanych współpracą w ramach Klastra.
2. Członkowie Klastra aktywnie uczestniczą w przygotowaniu i realizacji projektów
badawczych, wdrożeniowych i edukacyjnych.
3. Członkowie Klastra unikają wzajemnej konkurencji i dublowania zadań w ramach
inicjatywy klastrowej.
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§6
Forma prawna
Klaster nie posiada osobowości prawnej i korzysta z osobowości prawnej jednostek, w
skład których wchodzą Założyciele Klastra.
Współpracę Członków Klastra reguluje niniejszy Statut uchwalony przez założycieli
Klastra.
Klaster jest reprezentowany przez Koordynatora Klastra.
Klaster jest powołany na czas nieokreślony.
§7
Członkowie Klastra
Członkami Klastra są: jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, ośrodki
badawczo-rozwojowe oraz różne organizacje i instytucje mające osobowość prawną
oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące
działania zgodne z zakresem merytorycznym i strategią Klastra.
Założycielami Klastra są następujące instytucje:
a) Firma: EKAR Sp. z o.o,
Adres: Warszawa 05-075, Bukowa 7
b) Firma: Eltrix Wielgus Baraniak Sp.J.
Adres: Raszyn 05-090, ul. Jaworskiego 4
c) Firma: El- tech Tomasz Stępień
Adres: Płock 09-410, Nowe Baryszewo 53/1
d) Firma: El- tech Tomaszewski Krzysztof
Adres: Płock 09-407, ul. Otolińska 25
e) Firma: Maybatt Sp. z o. o.
Adres: Warszawa 00-802, ul. Chmielna 73B/49
f) Firma: M2M Team Sp. z o.o.
Adres: Warszawa 04-175, ul. Ostrobramska 79
g) Firma: New Power Sp. z o.o.
Adres: Warszawa 04-464, ul. Chełmżyńska 180 A
h) Firma: Polska Energetyka Odnawialna S.A.
Adres: Warszawa 02-730, Al. Wilanowska 261d
i) Firma: Schüco International Polska Sp. z o.o.
Adres: Siestrzeń 96-321, ul. Żelechowska 2
j) Firma: Agencja SOMA M.Orłowski, K.Walicka Sp.J.
Adres: Warszawa 02-796, ul. Bronikowskiego 1
k) Firma: Sunovia Energy Technologies Europe Sp. z o.o.
Adres: Płock 09- 402, Chopina 46
l) Firma: Mazowiecka Agencja Energetyczna
Adres: Warszawa 00-116, Świętokrzyska 36 lok. 40
Nowi Członkowie Klastra są przyjmowani przez Radę Organizacyjną, po wypełnieniu
Deklaracji Współpracy, po uzyskaniu pisemnej rekomendacji Koordynatora Klastra i
co najmniej jednego Członka Klastra.
Ustanie członkostwa następuje decyzją Rady Organizacyjnej na wniosek członka
Klastra, lub – w przypadku braku aktywności – na wniosek Rady Organizacyjnej.
Ustanie członkostwa następuje automatycznie w dniu zakończenia działalności
gospodarczej Członka Klastra lub automatycznie zostaje zawieszone na okres
zawieszenia działalności gospodarczej przez Członka Klastra.”

§8
Organy Klastra
Organami Klastra są:
1) Walne Zgromadzenie
2) Koordynator Klastra
3) Rada Organizacyjna
§9
Walne Zgromadzenie Klastra
1. Walne Zgromadzenie składa się z upoważnionych przedstawicieli członków Klastra.
Każdy członek Klastra dysponuje jednym głosem w czasie Walnego Zgromadzenia.
2. Zwyczajne posiedzenia Walnego Zgromadzenia odbywają się co najmniej raz na rok.
Zwoływane są one pisemnie przez Koordynatora Klastra w porozumieniu z Radą
Organizacyjną z podaniem porządku obrad. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego
Zgromadzenia winno być wysłane na miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia
(decyduje data stempla pocztowego).
3. Jeśli wezwanie na posiedzenie jest prawidłowe, Walne Zgromadzenie jest zdolne do
podejmowania uchwał – bez względu na ilość obecnych członków Klastra.
4. Decyzje dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Klastra podejmowane są większością
2/3 Członków Klastra. Pozostałe decyzje Walnego Zgromadzenia podejmowane są
zwykłą większością głosów. Pilne decyzje mogą być również podejmowane poprzez
głosowanie w trybie obiegowym (poczta elektroniczna, faks, itp.) pod warunkiem, że
udział w głosowaniu wezmą wszyscy członkowie Klastra.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia zwołuje się wówczas, gdy wymaga
tego interes Klastra. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia zwołuje
Koordynator Klastra w terminie miesiąca, na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków
Klastra. Wniosek członków Klastra musi zawierać także odnośny punkt obrządku obrad.
6. Walne zgromadzenie:
a) dokonuje zmian w Statucie Klastra,
b) przyjmuje roczne sprawozdania Rady Organizacyjnej z działalności Klastra i
udziela jej absolutorium,
c) ustala plan działań Klastra na kolejny rok,
d) podejmuje decyzje o rozwiązaniu Klastra.
§10
Koordynator Klastra
1. Koordynatorem Klastra jest Członek Klastra wskazany w Porozumienie o Współpracy w
ramach „Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł
Energii”.
2. Koordynator Klastra jest organem wykonawczym Klastra.
3. Do kompetencji Koordynatora Klastra należy w szczególności :
a) realizowanie zadań zgodnie z wytycznymi i ustaleniami Członków Klastra,
b) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej,
c) przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności na zebraniach Członków Klastra,
d) kierowanie bieżącą działalnością Klastra, m.in poprzez platformę internetową,
e) reprezentowanie Klastra na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
f) ogólna koordynacja prac roboczych grup projektowych, realizujących projekty
g) działania operacyjne w ramach Klastra,
h) inne zadania, nie zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Klastra.
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§ 11
Rada Organizacyjna
W skład Rady Organizacyjnej wchodzą: przedstawiciel Koordynatora Klastra oraz 4
przedstawicieli Członków Klastra wskazanych przez Walne Zgromadzenie Klastra.
Rada Organizacyjna ma za zadanie doradztwo i opiniowanie spraw na potrzeby
Koordynatora Klastra w zakresie realizacji celów Klastra, a w szczególności w zakresie
rocznego programu działania Klastra.
Członkowie Rady Organizacyjnej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego
grona Przewodniczącego Rady.
Rada Organizacyjna odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.
Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Rady w porozumieniu z Koordynatorem
Klastra.
Szczegółowy tryb działania Rady Organizacyjnej określa jej regulamin przyjęty przez
Walne Zgromadzenie.
Z tytułu udziału w Radzie Organizacyjnej nie przysługuje wynagrodzenie.
W wypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w treści § 7 ust. 4 Statutu udział
przedstawiciela przedmiotowego Członka Klastra w składzie Rady Organizacyjnej
wygasa automatycznie.

§ 12
Postanowienia końcowe
Statut wchodzi w życie z chwilą akceptacji go przez wszystkich Członków Klastra
wymienionych w Porozumieniu o współpracy w ramach Mazowieckiego Klastra
Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii.

