
Umowa o współpracy 
 

zawarta w dniu ………………………………… pomiędzy: 
 
Stowarzyszeniem Klaster „Technologia w Medycynie” z siedzibą w Rzeszowie, al. Rejtana 16 
C, zwanym dalej Stowarzyszeniem 
   
a 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

zwaną dalej Członkiem wspierającym  
 
 

Z uwagi na okoliczność, że cele Stowarzyszenia pozostają w obszarze zainteresowania 
Członka wspierającego oraz zważywszy na wolę udzielenia przez Członka wspierającego 
wsparcia na rzecz Stowarzyszenia, a także nawiązania dalszej współpracy,  Strony 
postanawiają zawrzeć następująca umowę: 
 
 

 
 §1 

1. Członek wspierający oświadcza, że znany jest mu Statut Stowarzyszenia, jego cele  
i zadania oraz, że posiada wiedzę i doświadczenie w obszarach działania 
Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie oświadcza, że znany jest mu zakres działania Członka wspierającego  
i rodzaj prowadzonej przez niego działalności oraz, że współpraca z Członkiem 
wspierającym może wpłynąć korzystnie na działalność Stowarzyszenia.    

 
§2 

1. Członek wspierający oświadcza, że posiada możliwości zarówno techniczne jak  
i finansowe pozwalające na udzielenie na rzecz Stowarzyszenia pomocy rzeczowej  
i finansowej oraz, że zobowiązuje się świadczyć taką pomoc przez okres członkostwa 
w Stowarzyszeniu  na podstawie § 11 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia. 

2. Strony zgodnie ustalają, że deklarowana przez Członka wspierającego na rzecz 
Stowarzyszenia pomoc finansowa i rzeczowa, o której mowa w ust. 1 powyżej będzie 
polegać na ……………………………………………………………………………………, począwszy 
od ……………………………………………….. 

3. Niezależnie od postanowień   ust. 1 i 2 powyżej, Członek wspierający zobowiązany 
jest do zapłaty na rzecz Stowarzyszenia składki członkowskiej i opłat wpisowych,  
w wysokości każdorazowo uchwalanej przez Walne Zebranie Członków.  

 
§3 

 
W przypadku naruszenia przez Członka wspierającego przepisów §2 ust. 1-3 powyżej,  
Zarząd Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o wykluczenia Członka wspierającego ze 
Stowarzyszenia.  

§4 
1. Umowa wchodzi w życie pod warunkiem przyjęcia przez zarząd Stowarzyszenia 

uchwały o przyjęciu …………………………………  w poczet Członków wpierających 
Stowarzyszenia. 



2.  Umowa zostaje zawarta do dnia ustania członkostwa Członka wspierającego w 
Stowarzyszeniu.  

 
 

§5 
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§4 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Statutu 
Stowarzyszenia Klaster „Technologia w medycynie”, przepisy Ustawy Prawo o 
stowarzyszeniach ( t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 ze zm.) i Kodeksu cywilnego. 

2. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze 
stron. 

 
   
 
 
 
 
 


