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Regulamin  

Klastra Budownictwa Moduùowego �KBM� 

 

1. DEFINICJA KLASTRA 

Klaster (powi¹zanie kooperacyjne) � znajduj¹ce siê w geograficznym s¹siedztwie skupisko podobnych firm 
i powi¹zanych z nimi instytucji, które zapewniaj¹ wyspecjalizowane umiejêtno�ci, informacje, kapitaù i infrastrukturê. 
Przedsiêbiorstwa te korzystaj¹ z podobnych nakùadów, technologii albo innych powi¹zañ zaopatrzeniowych. Celem Klastra 
jest stymulowanie dziaùalno�ci innowacyjnej, poprzez promowanie intensywnych kontaktów, korzystanie ze wspólnego 
zaplecza technologicznego, wymianê wiedzy i do�wiadczeñ, przyczynianie siê do transferu technologii, tworzenia sieci 
powi¹zañ i rozpowszechniania informacji w�ród przedsiêbiorców wchodz¹cych w skùad tego zgrupowania. 

2. PODSTAWOWE ZA£OÝENIA FUNKCJONOWANIA KBM. 
 2.1  Celem gùównym dziaùania Klastra Budownictwa Moduùowego (�KBM�) jest integracja �rodowisk i wspieranie 

rozwoju bran¿y budownictwa moduùowego, wykorzystanie innowacji i podejmowanie wspólnych dziaùañ w 
procesach gospodarczych. Stworzenie pùaszczyzny wspóùpracy umo¿liwi efektywne poù¹czenie i wykorzystanie 
potencjaùu uczestników Klastra w zakresie dyfuzji wiedzy, umiejêtno�ci i do�wiadczeñ oraz rozwi¹zañ 
innowacyjnych. 

 2.2  Cel gùówny KBM realizowany jest poprzez oddziaùywanie bezpo�rednie na przedsiêbiorców 
i specjalistów bran¿y budowlanej i rozwi¹zañ komplementarnych innych bran¿ poprzez cele szczegóùowe: 

 2.2.1  Stworzenie sieci wspóùpracy w obszarze bran¿y budownictwa moduùowego umo¿liwiaj¹cej efektywne 
poù¹czenie i wykorzystanie potencjaùu Uczestników Klastra; 

 2.2.2  Tworzenie warunków do rozwoju przedsiêbiorczo�ci budownictwa moduùowego w tym poprzez inkubator 
przedsiêbiorczo�ci; 

 2.2.3  Wspieranie innowacyjno�ci w obszarze bran¿y budownictwa moduùowego oraz stworzenie warunków do 
skutecznej komercjalizacji wyników prac; 

 2.2.4  Uùatwianie dostêpu do nowej wiedzy i stymulowanie innowacyjno�ci; 
 2.2.5  Uùatwianie dostêpu do specjalistycznych zasobów ludzkich; 
 2.2.6  Promocja Klastra jako innowacyjnego i atrakcyjnego o�rodka bran¿y budownictwa moduùowego;  
 2.2.7  Rozwi¹zywanie konkretnych problemów utrudniaj¹cych rozwój bran¿y. 

 2.3  KBM w ramach poszukiwania i wdra¿ania rozwi¹zañ wspieraj¹cych integracjê i rozwój bran¿y budowlanej 
wykonywaù bêdzie miêdzy innymi dziaùania w formie: 

 2.3.1  Nieodpùatnego udostêpniania funkcjonalno�ci Platformy Budownictwa Moduùowego jako internetowego 
narzêdzia do wspóùpracy grupowej. 

 2.3.2  Udostêpniania funkcjonalno�ci Platformy Budownictwa Moduùowego w zakresie rozwi¹zañ wspieraj¹cych 
indywidualne konsultacje z klientami. 

 2.3.3  Prowadzenia inkubatora przedsiêbiorczo�ci wspieraj¹cego wdro¿enie przyszùych przedsiêbiorców 
w ich zadania.   

 2.3.4  Opracowywania prototypów innowacyjnych rozwi¹zañ. 
 2.3.5  Wykonywania analiz rynków, opracowywania strategii rozwoju, strategii marketingowych i eksportu oraz 

strategii sprzeda¿y. 
 2.3.6  Koordynacji, doradztwa i wsparcia na poziomie wdro¿eniowym. 
 2.3.7  Inicjowania �Zespoùu Strategicznego�. 
 2.3.8  Motywowania do wspóùpracy i dziaùania przedsiêbiorców i bran¿y budowlanej; 
 2.3.9  Prezentacji innowacyjnych pomysùów, rozwi¹zañ i trendów. 
 2.3.10  Identyfikacji i katalogowaniu potencjalnych zastosowañ dla opracowanych lub pozyskanych rozwi¹zañ. 
 2.3.11  Transferu wiedzy oraz poszukiwania rozwi¹zañ uùatwiaj¹cych wymianê do�wiadczeñ i podnoszenie 

umiejêtno�ci.  
 2.3.12  Wykonywania audytu technologicznego i organizacyjnego. 
 2.3.13  Wsparcia na poziomie pozyskania finansowania. 
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 2.3.14  Wsparcia w zakresie ochrony praw wùasno�ci intelektualnej i wzornictwa.  
 2.3.15  Budowy i staùej rozbudowy bazy wiedzy o projektach i specjalizacji czùonków Zespoùu Strategicznego. 

 2.4  �Zespóù Strategiczny� tworz¹ osoby ze �rodowisk architektów i ekspertów bran¿y budownictwa moduùowego, 
designerów i B+R, uczelni wy¿szych i przedsiêbiorców skoncentrowanych na budownictwie moduùowym, a 
tak¿e instytucji otoczenia biznesu wspieraj¹cych rozwój budownictwa moduùowego. 

 

 

 

 Przedsiêbiorcy bran¿y budownictwa 
moduùowego; 

 Doradcy biznesu, Analitycy; Ksiêgowi; 

 Podmioty finansowania zewnêtrznego; 

 Eksperci bran¿ budowlanych; 

 Projektanci, Architekci; 

 Uczelnie, B+R; 

 IOB; 

 Koordynator Klastra. 

 

Ilustracja 1: Pier�cieñ zewnêtrzny - Forum Klastra. Pier�cieñ �rodkowy � Zespóù Strategiczny. 

 2.5  Celem dziaùalno�ci KBM nie jest generowanie dochodu. W sferze materialnej (finansowej) dziaùalno�ã Klastra 
ukierunkowana jest na utrzymanie stabilnej infrastruktury.   

 2.6  Klaster KBM otwarty jest na wspóùpracê z ka¿dym przedstawicielem bran¿y budownictwa moduùowego i 
rozwi¹zañ komplementarnych innych bran¿, bez wzglêdu na profil wykonywanej dziaùalno�ci i rynek na którym 
dziaùaj¹. Jedynym kryterium dostêpno�ci do KBM jest chêã i gotowo�ã wspóùpracy oraz podnoszenia 
efektywno�ci dziaùania.  

 2.7  Dziaùalno�ã KBM nie narzuca ani nie wyklucza zarówno kooperacji jak i konkurowania pomiêdzy poszczególnymi 
czùonkami.   

 2.8  Zasoby organizacyjne i techniczne nale¿¹ce do KBM mog¹ byã wykorzystywane wyù¹cznie 
w zwi¹zku z dziaùalno�ci¹ KBM. Wyklucza siê wykorzystanie zasobów oraz anga¿owanie personelu KBM do 
celów niezwi¹zanych z dziaùalno�ci¹ Klastra.  

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 3.1  Klaster KBM tworz¹ jego Uczestnicy w postaci Czùonków i Partnerów.   
 3.2  Czùonkiem lub Partnerem Klastra Budownictwa Moduùowego mo¿e zostaã instytucja publiczna, firma lub 

organizacja, a tak¿e specjalista z bran¿y budownictwa moduùowego, w szeroko pojêtym zakresie w odniesieniu 
do mo¿liwo�ci zastosowania wiedzy specjalistycznej w budownictwie moduùowym, a tak¿e wzornictwa i 
designu. 

 3.3  Partner jest podmiotem zewnêtrzny w stosunku do KBM. Partnerem Klastra mo¿e zostaã podmiot o 
ugruntowanej pozycji na rynku i rozbudowanej strukturze organizacyjnej, dysponuj¹cy wiedz¹ lub innowacyjn¹ 
technologi¹, zainteresowany wspóùprac¹ z KBM na poziomie staùego wsparcia merytorycznego lub dostaw 
surowców i produktów, bez zaanga¿owania bezpo�redniego w realizowane przez KBM badania i projekty. 

 3.4  Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w nim jest oparte na zasadach 



 

 
3 / 4            Budownictwo Moduùowe Sp. z o.o. 2013r. © Klaster Budownictwa Moduùowego. Wszelkie prawa zastrze¿one. 

dobrowolno�ci i woli wspóùpracy.  
 3.5  Przyst¹pienie Czùonka / Partnera do Klastra wymaga zaakceptowania przez niego celów i zasad dziaùania KBM, 

w szczególno�ci zawartych w: 
 3.5.1  Regulaminie; 
 3.5.2  Deklaracji Przyst¹pienia. 

 3.6  Wspóùpraca Czùonków w ramach klastra odbywa siê z wykorzystaniem elektronicznego systemu Platformy 
Budownictwa Moduùowego. Wspóùpraca KBM z Partnerami odbywa siê za po�rednictwem Koordynatora KBM.  

 3.7  Organami Klastra s¹ Koordynator Klastra, Forum Klastra i Zespóù Strategiczny. 
 3.8  Ka¿dy z Czùonków Klastra uczestniczy w nim na równych prawach, w zakresie uprawnieñ wynikaj¹cych 

z przynale¿no�ci do Forum Klastra oraz Zespoùu Strategicznego. 
 3.9  W ramach Klastra, Czùonkowie mog¹ organizowaã siê w Zespoùy Tematyczne i Konsorcja, które grupuj¹ kilku 

Uczestników w celu realizacji konkretnego przedsiêwziêcia (m.in. wspólnego projektu wspóùfinansowanego z 
funduszy zewnêtrznych, organizowanie szkolenia, wspólne zakupy dóbr/�wiadczenie usùug, wspólna promocja 
itp.). Zawi¹zanie i funkcjonowanie Zespoùu Tematycznego wymaga uczestnictwa przynajmniej jednego 
przedstawiciela Zespoùu Strategicznego.  

 3.10  Klaster nie posiada osobowo�ci prawnej i nie posiada charakteru spóùki cywilnej. 
 3.11  Uchwaùy wszystkich organów Klastra zapadaj¹ zwykù¹ wiêkszo�ci¹ gùosów, je�li dalsze postanowienia 

Regulaminu nie stanowi¹ inaczej. 
 3.12  Ka¿dy z Czùonków KBM ponosi odpowiedzialno�ã wobec pozostaùych za dziaùania lub zaniechania swoich 

przedstawicieli peùni¹cych funkcjê w organach Klastra lub gremiach dodatkowych. 
 3.13  Ka¿dy z Uczestników Klastra zobowi¹zuje siê chroniã interesy Klastra (jego know-how), aktywnie uczestniczyã w 

jego rozwoju, dbaã o dobry wizerunek Klastra oraz powstrzymywaã siê od dziaùañ na szkodê Klastra. 
 3.14  Regulamin KBM i wszelkie zmiany regulaminu wchodz¹ w ¿ycie z dniem podjêcia i opublikowania 

na Platformie Budownictwa Moduùowego. (www.ncrm.budownictwomodulowe.com) 

4. KOORDYNATOR KLASTRA  
 4.1  Koordynatorem KBM jest Budownictwo Moduùowe Sp. z o.o., lub podmiot któremu koordynacja zostanie 

przekazana w drodze umowy dwustronnej. Przekazanie koordynacji nie wymagaj¹cej ratyfikowania przez 
Czùonków KBM. 

 4.2  Koordynator zajmuje siê i odpowiada za obsùugê finansow¹, organizacyjn¹ i administracyjn¹ dziaùalno�ci 
Klastra. 

 4.3  Koordynator ustala tre�ã Regulaminu KBM, deklaracji przyst¹pienia oraz dokumentacji wewnêtrznej KBM. 
 4.4  Koordynator przewodniczy Zespoùowi Strategicznemu. 
 4.5  Koordynator administruje Platform¹ Budownictwa Moduùowego udostêpnion¹ na stronie  

www.ncrm.budownictwomodulowe.com, sùu¿¹c¹ do koordynacji wspóùpracy grupowej, realizacji 
zadañ klastra, uùatwienia komunikacji, rozbudowy i udostêpniania bazy wiedzy, a tak¿e podejmowania decyzji w 
warunkach wspóùpracy przez Internet. 

 4.6  Koordynator prowadzi aktualny Rejestr Uczestników Klastra, dostêpny w Platformie Budownictwa 
Moduùowego. 

 4.7  Koordynator nadzoruje Inkubator Przedsiêbiorczo�ci, ukierunkowany na tworzenie i rozwój przedsiêbiorstw. 
 4.8  W przypadku braku jednomy�lno�ci z jednoczesnym brakiem wiêkszo�ci gùosów, oraz braku porozumienia 

pomiêdzy Czùonkami KBM, stanowisko Koordynatora jest rozstrzygaj¹ce.  

5. ZESPÓ£ STRATEGICZNY 
 5.1  Zespóù Strategiczny powoùywany jest w przypadku równolegùej realizacji przez KBM projektów wymagaj¹cych 

delegowania zadañ na poszczególnych Czùonków KBM.  
 5.2  Do Zespoùu Strategicznego zapraszani s¹ z po�ród Czùonków KBM przedstawiciele wszystkich grup zawodowych 

/ bran¿ tworz¹cych Klaster.  
 5.3  Zespóù Strategiczny ma charakter inicjatywno � doradczy wobec Koordynatora Klastra.  
 5.4  Decyzje Zespoùu Strategicznego zapadaj¹ w postaci uchwaù wiêkszo�ci¹ zwykù¹ gùosów. 
 5.5  Rejestr Uchwaù Zespoùu Strategicznego prowadzi Koordynator.  
 5.6  Formalnym potwierdzeniem uczestnictwa kandydata w Zespole Strategicznym jest podpisanie umowy 

pomiêdzy kandydatem a Koordynatorem reprezentuj¹cym klaster.   
 5.7  Zespóù Strategiczny zajmuje siê opracowywaniem kierunków rozwoju Klastra i poszczególnych realizowanych 

przez Klaster projektów, zatwierdza bud¿et Klastra Budownictwa Moduùowego. 
 5.8  Przedstawiciele Zespoùu Strategicznego wspieraj¹ merytorycznie dziaùalno�ã Czùonków Klastra.  
 5.9  Przedstawiciele Zespoùu Strategicznego reprezentuj¹ Zespoùy Tematyczne i projekty. 
 5.10  Przedstawiciele Zespoùu Strategicznego rekomenduj¹ Koordynatorowi inicjatywy Czùonków i Partnerów Klastra.  

http://www.ncrm.budownictwomodulowe.com,
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6. FORUM KLASTRA 
 6.1  Do Forum Klastra nale¿¹ wszyscy Czùonkowie KBM.   
 6.2  Przyst¹pienie kandydata do Forum Klastra jest równoznaczne ze zùo¿eniem deklaracji przyst¹pienia Czùonka do 

KBM i jej zatwierdzeniu.  
 6.3  Forum Klastra tworzy Zespoùy Tematyczne i tworzy Projekty w celu wspólnych inicjatyw Czùonków Klastra.   
 6.4  Czùonkowie Forum Klastra maj¹ dostêp do: 

 6.4.1  Platformy Budownictwa Moduùowego wraz z Baz¹ Wiedzy; 
 6.4.2  Specjalistów i Ekspertów; 
 6.4.3  Udziaùu w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach organizowanych przez klaster;  
 6.4.4  Zespoùów Tematycznych; 
 6.4.5  Inkubatora Przedsiêbiorczo�ci i jego usùug; 

 

7. SK£ADKI I OP£ATY 
 7.1  Partnerzy Klastra Budownictwa Moduùowego nie ponosz¹ ¿adnych skùadek ani opùat na rzecz Klastra. 
 7.2  Czùonkowie Klastra Budownictwa Moduùowego nie ponosz¹ skùadek czùonkowskich na rzecz Klastra (chyba, ¿e 

Zespóù Strategiczny postanowi inaczej). 
 7.3  Czùonkowie Klastra Budownictwa Moduùowego ponosz¹ Opùatê Prowizyjn¹ na rzecz klastra, w wysoko�ci 20% 

uzyskanego dochodu (rozumianego jako faktyczne dodatnie przepùywy pieniê¿ne) w przypadku �wiadczenia 
usùug, sprzeda¿y towarów i produktów wynikaj¹cych z realizacji w ramach KBM projektów lub realizowanych na 
rzecz Uczestników KBM. Z opùat tych zwolnione s¹ usùugi i produkty wykonywane w wyniku realizacji prac 
badawczo-rozwojowych na rzecz Klastra, oraz jednostki naukowo-badawcze i uczelnie wy¿sze. 

 7.4  Opùata Prowizyjna uiszczana jest wyù¹cznie w przypadku uzyskania faktycznych dodatnich przepùywów 
pieniê¿nych wynikaj¹cych z udziaùu w projekcie realizowanym przez KBM.  

 7.5  Zmiana b¹dê indywidualne okre�lenie wysoko�ci Opùaty Prowizyjnej, a tak¿e ustalenie wszelkich innych kosztów 
zwi¹zanych z funkcjonowaniem Klastra obci¹¿aj¹cych uczestników Forum Klastra zatwierdza w drodze uchwaù 
Zespóù Strategiczny na wniosek Koordynatora.  

 7.6  Wysoko�ã obowi¹zuj¹cych opùat prowizyjnych publikowana jest do wiadomo�ci wszystkich Uczestników KBM 
w Platformie Budownictwa Moduùowego. 

8. G£ÓWNE KIERUNKI HORYZONTALNE DZIA£ANIA KLASTRA na lata 2015 � 2018. 

 8.1  Wprowadzenie na rynek rozwi¹zañ ù¹cz¹cych w ramach jednego projektu ró¿ne technologie budownictwa 

moduùowego. 

 8.2  Opracowanie rozwi¹zañ budowlanych o charakterze modelowym, powtarzalnym. 

 8.3  Wprowadzenie na rynek i promocja betonowych rozwi¹zañ przestrzennych Q-Moduù, wypromowanie na rynku 

nowego podej�cia organizacyjnego �buduj na cudzym�. 

 8.4  D¹¿enie do wypracowania poziomu 3Q w ramach wspóùpracy czùonków Klastra Budownictwa Moduùowego 

(Quality, Quick, Quest). 

 8.5  Kreowanie mody na przemy�lane rozwi¹zania moduùowe jako alternatywy dla budownictwa tradycyjnego. 
 8.6  D¹¿enie do dbaùo�ci o wizerunek KBM i ochrony opracowanego wzornictwa / rozwi¹zañ architektonicznych. 
 8.7  Wspieranie rozwoju przedsiêbiorczo�ci bran¿y budownictwa moduùowego. 

9. POSTANOWIENIA KOÑCOWE 
 9.1  Niniejszy regulamin stanowi dokument o charakterze nadrzêdnym w dziaùalno�ci Klastra Budownictwa 

Moduùowego. 
 9.2  Dopuszcza siê opracowanie szczegóùowych regulacji dotycz¹cych prac poszczególnych organów Klastra.  
 9.3  Wszelkie regulacje dla wa¿no�ci obowi¹zywania wymagaj¹ zatwierdzenia przez Koordynatora Klastra oraz 

opublikowania na Platformie Budownictwa Moduùowego.  
 9.4  W przypadkach nieokre�lonych w niniejszej umowie stosuje siê przepisy kodeksu cywilnego oraz wùa�ciwo�ã 

miejscow¹ s¹dów powszechnych dla siedziby Koordynatora Klastra. 


