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REGULAMIN KONSORCJUM 

„DOLNOŚLĄSKI KLASTER MOTORYZACYJNY”  
 
 

PREAMBUŁA 
 

 
Wychodząc naprzeciw potrzebom firm branży motoryzacyjnej działających na terenie Dolnego 
Śląska oraz Regionu Polski Południowo-Zachodniej, dążąc do jej konsolidacji  
oraz zapewnienia możliwości rozwoju technologicznego, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
S.A. z siedzibą w Legnicy oraz jej Partnerzy postanawiają podjąć współpracę w celu utworzenia 
konsorcjum pod nazwą „Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny” (zwane dalej: Konsorcjum lub 
DKM). Celem utworzenia Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego jest zwiększenie potencjału 
innowacyjnego firm branży motoryzacyjnej prowadzących działalność na terenie Legnickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz całego Regionu Polski Południowo - Zachodniej poprzez 
zapewnienie im wspólnego dostępu do nowoczesnych technologii, bazy edukacyjnej  
oraz wspomaganie transferu wiedzy, doświadczenia i technologii. 
 
Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny skupiać będzie swoje zadania na utworzeniu 
międzynarodowego centrum technologicznego w branży motoryzacyjnej, które w sposób 
optymalny połączy potencjał technologiczny, naukowy i edukacyjny przedsiębiorców z branży 
motoryzacyjnej, jednostek naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu. 
 

Nazwa 
§1 

1. Pełna nazwa Konsorcjum brzmi: „Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny”. 
2. Nazwa skrócona Konsorcjum brzmi: „DKM”. 
3. Konsorcjum może używać do identyfikacji także znaku słowno – graficznego. 

 
Organizator 

§2 
1. Organizatorem i założycielem klastra jest Konsorcjum „Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny” 

(dalej: Konsorcjum), w którego skład wchodzą Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 
oraz  Partnerzy. 

2. Liderem Konsorcjum jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Legnicy. 
3. Lider Konsorcjum odpowiedzialny jest za prowadzenie spraw Konsorcjum, w tym  

w szczególności za koordynowanie prac dotyczących funkcjonowania Konsorcjum. 
4. Konsorcjum wobec osób trzecich reprezentuje Lider, który w szczególności uprawniony jest  

do samodzielnego zaciągania w imieniu Konsorcjum zobowiązań, w tym finansowych 
ograniczonych do budżetu finansowanego opłatami określonymi w § 9 Regulaminu oraz/lub 
środków finansowych pozyskanych przez Konsorcjum z innych źródeł. Partnerzy nie ponoszą 
odpowiedzialności za ww. zobowiązania, w tym  finansowe zaciągane przez Lidera wobec 
osób trzecich. 

 
Forma prawna 

§3 
Konsorcjum nie posiada osobowości prawnej. 
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Obszar działania 

§4 
DKM może prowadzić swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej 
granicami . 

 
Siedziba Konsorcjum 

§5 
1. Biuro DKM  oraz strona internetowa DKM są prowadzone przez Lidera.  
2. Adresem dla doręczeń Konsorcjum jest siedziba Lidera. 
3. Miejscem prezentowania ogłoszeń DKM jest biuro Lidera oraz strona internetowa DKM 

www.dkm-legnica.pl. 
 

Partnerzy 
§6 

1. W DKM mogą brać udział: 
a. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 
b. osoby fizyczne prowadzące działalność w formie spółki cywilnej, 
c. osoby prawne, 
d. jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym przepisy prawa 

przyznają zdolność prawną. 
 
2. Wszystkie, poza Liderem, podmioty biorące udział w DKM  mają status Partnera,  

z zastrzeżeniem ust. 8 - 9. 
3. Podmiot uzyskuje status Partnera po złożeniu Deklaracji Partnerskiej i jej zaakceptowaniu 

przez Lidera. 
4. Status Partnera przyznawany jest bezterminowo, z zastrzeżeniem ust. 5. 
5. Status Partnera wygasa przy zaistnieniu jednej z wymienionych przesłanek: 

a. na skutek oświadczenia Partnera o rezygnacji z udziale w DKM/wypowiedzeniu 
Umowy Konsorcjum, złożonego wobec Lidera w formie pisemnej, 

b. na skutek niezaakceptowania zmian Regulaminu przez Partnera, 
c. nieuregulowania w terminie opłaty rocznej z tytułu udziału w DKM, 
d. ze względu na likwidację podmiotu Partnera, 
e. ze względu na naruszenie przez Partnera zasad Regulaminu. 

6. Wygaśnięcie statusu Partnera wskutek zdarzeń określonych w ust. 5 lit. a., c. oraz e. następuje  
z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,  w którym zdarzenie 
wystąpiło. Wygaśnięcie lub utratę statusu Partnera Lider stwierdza w formie pisemnej.  

7. Konsorcjum dopuszcza udział w pracach Konsorcjum Partnera Honorowego. 
8. Partnerem Honorowym może zostać każdy, w tym osoba fizyczna lub dowolny inny podmiot 

niezależnie od jego formy prawnej, którego działalność jest zbieżna z celami oraz działaniami 
DKM, szczególnie w zakresie wsparcia edukacyjnego, technologicznego oraz 
instytucjonalnego. Partner Honorowy działa w ramach DKM lub współpracuje z Konsorcjum 
przy realizacji działań, o których mowa w  §§ 10 i 11 Regulaminu. Stosunek między 
Konsorcjum a Partnerem Honorowym reguluje odrębna umowa. 

9. O przyznaniu statusu Partnera Honorowego decyduje Lider,  po wcześniejszej konsultacji  
z Partnerami. O ostatecznej decyzji Lider powiadomi wszystkich Partnerów. 
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Prawa i obowiązki Partnera oraz Kodeks Dobrych Praktyk 
§7 

1. Partner ma prawo do: 
a. uczestniczenia we wszystkich działaniach DKM, 
b. zgłaszania Liderowi propozycji działań, 
c. posługiwania się w swojej działalności znakami graficznymi DKM przeznaczonymi 

do identyfikacji Partnerów oraz korzystania z określenia: Partner  Dolnośląskiego 
Klastra Motoryzacyjnego lub Partner Honorowy Dolnośląskiego Klastra 
Motoryzacyjnego. 
 

2. Partner ma obowiązek: 
a. przestrzegać zasad Regulaminu, 
b. promować w swojej działalności udział w DKM, 
c. uiszczać w terminie opłatę roczną, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3, 
d. informować Lidera 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. 

3. Partnerzy zobowiązują się przestrzegać Kodeksu Dobrych Praktyk, zgodnie z zasadami: 
 
a. Równości – wszyscy Partnerzy działający w DKM oraz Lider są sobie równi, z zastrzeżeniem 
postanowień Regulaminu nadających szczególne uprawnienia Liderowi/Partnerowi, 
b. Uczciwości – Partner oraz Lider działają uczciwie i rozważnie z poszanowaniem słusznego 
interesu pozostałych Partnerów, 
c. Staranności – Partner oraz Lider działają w strukturach Konsorcjum rzetelnie i z należytą 
starannością,  
d. Godności i zaufania – Partner oraz Lider postępują w sposób budzący zaufanie  
oraz zapewniający poszanowanie godności pozostałych Partnerów/Lidera, dbając o przejrzystość 
swoich działań.  
e. Zapobiegania konfliktom interesów – Partner/Lider dąży do unikania konfliktów interesów, 
które mogłyby spowodować naruszenie słusznego interesu pozostałych Partnerów/Lidera,  
a jeżeli pomimo zachowania należytej staranności konflikt taki zaistniał – dąży do jego 
rozwiązania w sposób polubowny oraz zapewniający uczciwe i rzetelne traktowanie klientów.  
f. Działania w zgodzie z przepisami prawa – Partner/Lider działa zgodnie z przepisami prawa 
oraz zasadami uczciwej konkurencji, 
g. Współpracy – Partner  zobowiązuje się współpracować z Liderem i pozostałymi Partnerami  
w celu realizowania wspólnych projektów.  

 
Zgromadzenie Lidera i Partnerów 

§ 8 
1. Lider co najmniej raz do roku w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku trwania DKM 

zwołuje Zgromadzenie Lidera i Partnerów DKM („Zgromadzenie DKM”). 
2. Zgromadzenie DKM w razie potrzeby może być zwołane więcej niż raz do roku. 
3. O planowanym terminie Zgromadzenia DKM Lider zawiadamia Partnerów za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Partnera z co najmniej 14 dniowym 
wyprzedzeniem. 

4. Uprawnionym do uczestniczenia w Zgromadzeniu DKM jest Lider oraz każdy Partner. 
5. Partner/Lider uczestniczy w Zgromadzeniu DKM osobiście lub poprzez swoje organy  

oraz przez Pełnomocnika. 
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6. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu DKM obowiązkowo musi być 
sporządzone na piśmie. 

7. Zgromadzeniu DKM przewodzi Lider. 
8. Do kompetencji Zgromadzenia DKM należy: 
- opiniowanie planowanych działań i Projektów, w tym Projektów  B+R przez DKM, 
- przedstawianie propozycji działań i Projektów, w tym Projektów B+R dla DKM. 
 

Opłata za udział w DKM 
§9 

1. Z tytułu udziału w DKM Partner jest zobowiązany do uiszczania opłaty rocznej. 
2. Opłata roczna wynosi 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) netto. Partner, który posiada status 

przedsiębiorcy małego lub średniego w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze 
wspólnym rynkiem  w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie 
wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214) zobowiązany jest do uiszczania opłaty w wysokości  
2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) netto.  

3. Partnerzy, którzy prowadzą działalność w ramach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
są zwolnieni od ponoszenia opłat za udział w DKM, a ich opłata roczna jest uiszczana przez 
Lidera. 

4. Opłata roczna dotyczy roku kalendarzowego. W przypadku przystąpienia do DKM w trakcie 
roku kalendarzowego Partner jest obowiązany do uiszczenia opłaty rocznej proporcjonalnej, 
obliczanej miesięcznie za każdy rozpoczęty miesiąc uczestnictwa. 

5. Opłata roczna wnoszona jest na konto bankowe Lidera po otrzymaniu faktury VAT 
wystawionej przez Lidera. 

6. Opłata roczna, wnoszona przez Partnera po raz pierwszy, płatna jest w terminie 14 dni  
od dnia akceptacji uczestnictwa przez Lidera. 

7. Kolejne opłaty roczne płatne są z góry za każdy rok kalendarzowy w terminie 31 dni od dnia 
jego rozpoczęcia. 

8. W wypadku wygaśnięcia statusu Partnera, uiszczona przez niego opłata roczna nie podlega 
zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej. 

9. W wypadku wygaśnięcia statusu Partnera ze względu na niezaakceptowanie przez niego 
zmian Regulaminu, uiszczona opłata roczna podlega zwrotowi w części proporcjonalnej 
obliczanej kwartalnie za każdy rozpoczęty kwartał uczestnictwa. 

 
Zakres działania i Projekty  

§10 
1. Konsorcjum będzie realizować założone cele poprzez: 

a. organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów oraz konferencji tematycznych, 
b. informowanie o trendach i innowacjach technologicznych, gospodarczych  

i społecznych, dotyczących podmiotów z branży motoryzacyjnej oraz branż 
pokrewnych, 

c. inicjowanie, opiniowanie i wdrażanie projektów mających na celu rozwój DKM oraz 
Projektów Badawczo – Rozwojowych (dalej: „Projektów”), 

d. wspieranie procesu inicjowania współpracy między podmiotami z branży 
motoryzacyjnej oraz branż pokrewnych poprzez inicjowanie kontaktów w branży, 
pomiędzy branżami oraz pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi  
oraz instytucjami publicznymi.  

e. wspieranie transfer wiedzy i doświadczenia między Partnerami, 
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f. wspieranie transferu technologii między Partnerami, oraz między Partnerami  
a jednostkami naukowymi oraz badawczo-rozwojowymi w celu zwiększenia 
potencjału innowacyjnego firm branży motoryzacyjnej.   
 

2. Działania opisane w ust. 1 powyżej mają charakter przykładowy i nie stanowią  
ich zamkniętego katalogu. Partnerzy/Lider są uprawnieni do zgłaszania propozycji działań  
w każdym czasie.  

3. Działania DKM są prowadzone w ramach uiszczanej przez Partnerów/Lidera opłaty rocznej 
zgodnie z zakresem i harmonogramem działań zaplanowanych w danym roku  
oraz finansowane środkami z innych źródeł. 

4. Szczegółowy zakres i charakter działań ustala Konsorcjum, uwzględniając wyniki cyklicznego 
rozeznania potrzeb i oczekiwań Partnerów/Lidera, a także bieżący stan wiedzy w tym  
wydarzenia i trendy. 

 
Projekty i Projekty Badawczo – Rozwojowe  

§11 
1. W zakresie wykraczającym poza zakres działań DKM określonych w §10, Konsorcjum, Lider 

lub poszczególni Partnerzy mogą inicjować i realizować również inne Projekty działając  
w ramach DKM, na zasadach określonych poniżej. 

2. Dopuszcza się kreowanie i wdrażanie Projektów w ramach DKM z udziałem podmiotów 
spoza Konsorcjum po uzyskaniu zgody Lidera. 

3. Projekty, w tym wyżej wymienione, mogą być oznaczane znakami graficznymi DKM 
przeznaczonymi do identyfikacji projektów oraz być określane jako: Projekty DKM. 

4. Zgodę na stosowanie oznaczeń i określeń opisanych w ust. 3 wydaje Lider w formie pisemnej. 
5. Realizacja Projektów nie może naruszać postanowień Regulaminu. 
6. Projekty są realizowane na podstawie odrębnych umów i finansowane ze środków  

nie pochodzących z budżetu DKM, o którym mowa w § 9 Regulaminu, chyba że Projekt jest 
realizowany przez wszystkich członków Konsorcjum .  

7. Umowy, o których mowa w ust. 6 powyżej powinny zawierać co najmniej: 
a. opis przedmiotu Projektu, 
b. odwołanie do zawarcia umowy w ramach działań DKM, 
c. wskazanie podmiotu koordynującego Projektu, 
d. opis świadczeń każdej ze stron umowy, 
e. opis praw i obowiązków stron umowy, 
f. wskazanie wynagrodzenia stron umowy lub zasad pobierania przez nie korzyści  

z tytułu korzystania z rezultatów Projektu, 
g. określenie zakresu ochrony praw własności intelektualnej do rezultatów Projektu, 
h. określenie zasad poufności. 

Lider, Konsorcjum oraz Partnerzy, nie będący stronami umów, o których mowa w ust. 6,  
nie ponoszą odpowiedzialności za skutki gospodarcze i prawne ich wykonania. 
 

Zasady ochrony Praw Własności Intelektualnej Konsorcjum 
§12 

1. Prawa własności intelektualnej do opracowań wytwarzanych i udostępnianych Partnerom 
Konsorcjum przez Lidera lub Partnerom/Liderowi  Konsorcjum przez pozostałych Partnerów 
lub Partnera, lub przez Konsorcjum w dowolnej formie, pozostają własnością tego Partnera 
(ew. Lidera, Konsorcjum), który je wytworzył, 

2. W przypadku wytworzenia pracy zbiorowej powstałej przy udziale całego Konsorcjum   
o upublicznieniu jej wyników decyduje Lider, po uprzednim uzyskaniu zgody pozostałych 
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Partnerów. W takim przypadku prawa autorskie i pokrewne przysługują Liderowi  
i wszystkim Partnerom w równych częściach. 

3. W przypadku powstania, w ramach realizacji Projektu, utworów w rozumieniu przepisów  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa do nich przysługują tym Partnerom (ew. 
wraz z Liderem), którzy brali udział w stworzeniu danego utworu proporcjonalnie do wkładu 
intelektualnego. 

4. Każdy Partner (ew. Lider) jest uprawniony do bezpłatnego korzystania z praw do utworów 
wytworzonych w ramach Projektu przez innego Partnera/Lidera, wyłącznie na własny 
użytek, w zakresie niezbędnym dla potrzeb jego realizacji oraz z poszanowaniem praw 
autorskich i pokrewnych. 

5. W przypadku upubliczniania wyników prac innego Partnera/Lidera konieczne jest uzyskanie 
jego pisemnej zgody, nawet jeśli wyniki są związane z wynikami stanowiącymi własność 
Partnera/Lidera dokonującego upublicznienia.  

6. Partner/Lider udostępniając niektóre materiały i informacje może oznaczyć je jako poufne. 
Wykorzystanie tych materiałów przez innego Partnera (ew. Lidera) w całości  
lub we fragmentach jak również informacji w nich zawartych wymaga uzyskania pisemnej 
zgody  tego Partnera/Lidera. 

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie dotyczących majątkowych praw autorskich, 
stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. , nr 90, poz. 631 ze zm.) 

8. Jeżeli w wyniku realizacji prac Projektu powstaną rozwiązania mogące stanowić przedmiot 
nadający się do ochrony przed Urzędem Patentowym, Lider i Partnerzy podejmą działania 
zabezpieczające te informacje przed ujawnieniem, do czasu zgłoszenia w Urzędzie 
Patentowym. W przypadku rozwiązań będących wynikiem wiedzy i pracy tylko jednego 
z Partnerów (ew. Lidera), samodzielnie określi on ewentualny sposób i rodzaj ochrony 
rozwiązania, oraz w odrębnych umowach określi zasady korzystania z rozwiązania przez 
poszczególnych Partnerów/Lidera i osoby trzecie. W przypadku rozwiązań wspólnych 
będących wynikiem wiedzy i pracy kilku Partnerów (ew. wraz z Liderem),  zostanie zawarta 
przez nich odrębna umowa o wspólności prawa do konkretnego rozwiązania, określająca m.in. 
udziały, zakres, terytorium i formę ochrony oraz sposób reprezentowania w postępowaniu. Do 
zasad korzystania z powyższych przedmiotów oraz spraw nieuregulowanych stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1410 ze zm.) 

 
Ochrona poufności 

§13 
1. Bez uszczerbku dla postanowienia ust. 2, udział Partnerów w DKM  jest jawny. 
2. Konsorcjum dba o ochronę informacji dotyczącej Partnerów/Lidera  oraz podejmowanych 

przez nich działań, w szczególności ich tajemnic przedsiębiorstwa, w tym tajemnicy handlowej 
w zakresie, w jakim ujawnienie takich informacji mogłoby naruszyć ich interesy, lub w jakim 
obowiązek zachowania tajemnicy wynika z obowiązujących przepisów. 

3. Konsorcjum zapewnia ochronę informacji przekazanych przez Partnerów/Lidera, 
zastrzeżonych pisemnie jako poufne, przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym. 

4. Partnerzy/Lider zobowiązani są do niepodejmowania działań mogących zaszkodzić 
postanowieniom ust. 2 i 3. 

5. Konsorcjum /Partnerzy/Lider indywidualnie ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad 
ochrony poufności w granicach obowiązujących przepisów. 
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Udostępnianie informacji o Liderze i Partnerach 

§14 
1. W celu ułatwienia współpracy Konsorcjum tworzy elektroniczną bazę danych (dalej: baza 

danych), zawierającą publicznie dostępne informacje dotyczące Lidera/Partnerów,  
w szczególności: nazwę, formę organizacyjną, kapitał zakładowy, numery ewidencyjne, 
przedmiot działalności. 

2. Złożenie Deklaracji Partnerskiej uważa się za wyrażenie zgody na publikowanie w bazie 
danych informacji, o których mowa w ust. 1. 

 
 

Rozstrzyganie sporów 
§15 

1. W przypadku zaistnienia sporów w związku z działaniami DKM, Konsorcjum oraz 
Partnerzy/Lider zobowiązują się dążyć do ich rozwiązywania w dobrej wierze na drodze 
polubownej. 

2. Polubowne rozwiązywanie sporów może być prowadzone w drodze negocjacji lub mediacji  
z udziałem bezstronnego mediatora zaakceptowanego przez podmioty pozostające w sporze. 

 
Właściwość sądu 

§16 
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy rzeczowo dla miejsca siedziby 
Lidera, o ile co innego nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 
 

Prawo właściwe 
§17 

Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów jest prawo polskie. 
 

 
Procedura zmiany Regulaminu 

§18 
1. Zmian w Regulaminie w imieniu Konsorcjum dokonuje Lider. Pisemne propozycje zmian  

w Regulaminie mogą być zgłaszane w każdym czasie przez każdego z Partnerów w formie 
pisemnej. 

2. Tekst obowiązującego po zmianach Regulaminu jest niezwłocznie przesyłany drogą 
elektroniczną do Partnerów. 

3. Partner ma prawo w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia opublikowania regulaminu na stronie 
DKM wwwdkm-legnica.pl złożyć pisemne oświadczenie o braku akceptacji zmian 
Regulaminu. 

4. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 powoduje natychmiastowe wygaśnięcie jego 
udziału w DKM. 

 
Forma udostępniania regulaminu 

§19 
Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej DKM www.dkm-legnica.pl 
oraz jest wyłożona do wglądu w siedzibie Lidera. 
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Przepisy obowiązujące 

§20 
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 
 


