Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1/KL/2018 z dnia 16.01.2018r.

REGULAMIN
KRAJOWEGO KLASTRA INDUSTRY 4.0
zatwierdzony przez Operatora Klastra:
„STOWARZSZENIE Krajowy Klaster Industry 4.0”
w dniu 16 stycznia 2018r.

PREAMBUŁA
Cytując słowa niemieckiego inżyniera i ekonomisty, założyciela i przewodniczącego
Światowego Forum Ekonomicznego (WEF), Klausa Schwab: „Stoimy u progu
technologicznej rewolucji, która gruntownie zmienia sposób w jaki żyjemy, pracujemy i
współistniejemy. W swojej skali, zakresie i kompleksowości ta transformacja będzie
czymś, czego ludzkość dotychczas nie doświadczyła”.
Industry 4.0 jest zbiorczym określeniem dla technologii i koncepcji dotyczących
organizacji łańcucha
wartości. W modularnie ustrukturyzowanych Inteligentnych Fabrykach systemy cyberfizyczne monitorują fizyczne procesy, tworzą wirtualne kopie fizycznego świata i
podejmują zdecentralizowane decyzje. Poprzez Internet Rzeczy systemy cyber-fizyczne
komunikują się wzajemnie i współpracują ze sobą oraz z ludźmi w czasie rzeczywistym.
Poprzez Internet Serwisów zarówno wewnętrzne jaki i międzyorganizacyjne serwisy są
oferowane i wykorzystywane przez uczestników łańcucha wartości.
Polski przemysł stoi m.in. przed odpowiedzią na pytanie: Jak zapewnić ciągłość,
elastyczność i sprawność procesów produkcji przy zmiennych zamówieniach i trudności
dostępu do nowych pracowników na rynku pracy? Rozwiązania Przemysłu 4.0 są
wyłącznie odpowiedzią na współczesne wyzwania i tworzą istotne przewagi
konkurencyjne. Problemem obecnie jest niewielka skala zintegrowanego wykorzystania
rozwiązań Przemysłu 4.0 w Polsce, szczególnie w sektorze MŚP, a zwłoka w cyfryzacji
polskiego przemysłu grozi wypadnięciem z łańcuchów dostaw oraz utratą przewag
konkurencyjnych (kosztowych). Na rynku przedsiębiorstw musi nastąpić zmiana
paradygmatu dotyczącego relacji człowiek-maszyna. W nowej rzeczywistości
przemysłowej maszyny będą adaptować się do potrzeb człowieka, a nie odwrotnie, co
oznacza m.in., że:
- rola pracownika zmieni się na zarządzanie czynnościami wykonywanymi przez
współpracujące z nim roboty,
- nowe technologie zorientowane będą na zwiększenie możliwości pracownika, a nie na
jego zastępowanie,
- rozwój kompetencji będzie mieć charakter ciągły i zostanie zintegrowany z procesami
produkcyjnymi oraz wspomagany będzie przez wprowadzenie cyfrowych asystentów
pracownika,
- informatyzacja procesów przemysłowych pozwoli na przeniesienie znacznej części
procesów i symulacji do środowiska programowego, powodując zmniejszenie kosztów
oraz skrócenie czasu wytwarzania,
- pracownik będzie elastycznie konfigurować swój czas fizycznej obecności w fabryce
dzięki możliwości zdalnego komunikowania się z urządzeniami i zawiadywania ich pracą.
Przewidywane główne efekty Przemysłu 4.0:
- zwiększenie produktywności,
- zmiana pozycjonowania w globalnych łańcuchach wartości,
- skrócenie „time-to-market”,
- zwiększenie przychodów i rentowności,
- precyzyjne dostosowanie produkcji do potrzeb rynku.
Dostrzegając znaczenie Przemysłu 4.0 oraz sektorów zaawansowanych systemów
produkcji i inteligentnych aplikacji niezbędnych do jego wdrażania, a także wyzwania
technologiczne i rynkowe, które nieustannie stoją przed podmiotami tych sektorów
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Członkowie Założyciele w ramach Umowy powiązania kooperacyjnego wspólnie
postanawiają rozwijać Krajowy Klaster Industry 4.0.
Misją Krajowego Klastra Industry 4.0.jest stworzenie platformy współpracy
przedsiębiorców, instytucji naukowych, administracji publicznej i organizacji wsparcia
biznesu na rzecz zwiększenia znaczenia rozwiązań technologicznych Przemysłu 4.0 w
kształtowaniu
przyszłego
wymiaru
gospodarczego
i
innowacyjnego
polskich
przedsiębiorstw.
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Nazwa.
Pełna nazwa Klastra brzmi: KRAJOWY KLASTER INDUSTRY 4.0.
§2
Założyciele i Operator.
1. Założycielem Krajowego Klastra Industry 4.0 (dalej Klaster) jest konsorcjum (dalej
Konsorcjum), które w dniu 16 stycznia 2018r. podpisało Umowę założycielską
Krajowego Klastra Industry 4.0.
2. Operatorem Klastra jest STOWARZSZENIE Krajowy Klaster Industry 4.0 z siedzibą w
Rzeszowie, adres: 35-959 Rzeszów, Al. Powstańców Warszawy 8 wpisane do KRS
pod numerem 00702862, posiadające nr Regon 368710498 i nr NIP 8133760760
(dalej Operator).
3. Konsorcjum zarządza Klastrem poprzez organy Operatora.
§3
Cele.
1. Podstawowym celem działalności Klastra jest informacyjne, kompetencyjne i
technologiczne wspomaganie przedsiębiorstw, a w konsekwencji wzrost globalnej
konkurencyjności polskiego przemysłu poprzez wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0.
2. Cele szczegółowe to:
a) Wsparcie
transformacji
cyfrowej,
automatyzacji
i
robotyzacji
polskich
przedsiębiorstw.
b) Wsparcie procesu powstawania i promowanie polskich rozwiązań technologicznych
Przemysłu 4.0.
c) Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw na terenie Polski.
d) Promowanie polskiego przemysłu za granicą.
e) Wsparcie procesu wdrażania rozwiązań technologicznych Przemysłu 4.0, w tym w
szczególności automatyzacji, robotyzacji i transformacji cyfrowej.
f) Propagowanie wiedzy, wspieranie i rozwój myśli technicznej oraz tworzenie
warunków sprzyjających powstawaniu wynalazków, projektów użytkowych i
rozwiązań racjonalizatorskich w przemyśle oraz działalność edukacyjna w tym
zakresie.
g) Współuczestniczenie w tworzeniu i realizacji polityki gospodarczej RP w dziedzinie
przemysłu.
h) Budowanie wspólnej marki firm reprezentowanych przez Członków Klastra.
i) Uzyskanie efektu synergii wynikającego z kooperacji Członków Klastra w obszarze
technologii wspomaganych informatycznie.
j) Osiągnięcie spójności pomiędzy ofertą edukacyjną i naukową, a potrzebami rynku
pracy szczególnie w obszarze automatyzacji i informatyzacji procesów produkcji.
k) Zmiana pozycjonowania polskich przedsiębiorstw w globalnych łańcuchach
wartości.
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l)
m)

n)
o)
p)

Rozwój technologii skojarzonych i m.in. technologii szybkiego prototypowania,
innowacyjnych technologii materiałowych w tym technologii kompozytów
i
kompozytów polimerowych.
Rozwój systemów wspomagających projektowanie i wytwarzanie w strukturze
Przemysłu 4.0 opartych o komputerowe wspomaganie prac inżynierskich,
procesów produkcyjnych oraz zarządzania jakością w tym systemów
CAx/MES/PLM/TCT/RP/CMT.
Rozwój wzornictwa przemysłowego.
Wymiana umiejętności, informacji i doświadczeń.
Wzrost produktywności polskiej gospodarki.

§4
Osobowość prawna.
1. Klaster nie posiada osobowości prawnej oraz nie ma charakteru spółki cywilnej,
stanowi natomiast platformę wspólnych działań dla osiągnięcia celów określonych
szczegółowo w §3.
2. Klaster nie działa dla osiągnięcia zysku, a dochody ze swej działalności przeznacza
na realizację celów swego działania.
§5
Obszar działania.
Zakres działalności Klastra nie jest ograniczony terytorialnie.
§6
Operator.
1. Operatorem Krajowego Klastra Industry 4.0 jest STOWARZSZENIE Krajowy Klaster
Industry 4.0 z siedzibą w Rzeszowie.
2. Operator Klastra posiada osobowość prawną.
3. Operator Klastra upoważniony jest do zawierania umów członkostwa z Członkami
Klastra w imieniu Klastra, tym samym upoważniony jest do przyjmowania i usuwania
Członków Klastra.
4. Operator Klastra zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań, które skutkować
będą zawarciem umów z Członkami Klastra, których współdziałanie przyczyni się do
realizacji celów Klastra, w szczególności z: placówkami badawczymi, naukowymi i
edukacyjnymi,
Jednostkami
Samorządu
Terytorialnego,
przedsiębiorstwami
agencjami rozwoju regionalnego, parkami technologicznymi, organizacjami NGO's.
5. Członkowie Klastra, z którymi zostaną podpisane umowy członkostwa zobowiązani są
do terminowego regulowania zobowiązań na rzecz Operatora Klastra.
6. Operator Klastra upoważniony jest do zatwierdzania Regulaminu Klastra, w tym do
ustalania zasad płatności za uczestnictwo w Klastrze od Członków Klastra.
7. Operator Klastra upoważniony jest do wyznaczenia Rady Naukowej Klastra.
8. Operator Klastra odpowiedzialny jest za informowanie Członków Klastra o bieżących
działaniach podejmowanych w ramach Klastra za pośrednictwem witryny
internetowej www.industry40.edu.pl, newslettera, lub korespondencji e-mail.
9. Operator Klastra odpowiedzialny jest za opracowanie zasad organizacji Klastra i
współdziałania Członków Klastra.
10. Operator Klastra odpowiedzialny jest za opracowanie mechanizmów wymiany
informacji niezbędnej przy współdziałaniu Członków Klastra.
11. Operator Klastra odpowiedzialny jest za wypracowanie zasad i narzędzi ułatwiających
integrację wokół wspólnych działań biznesowych (tworzenie wspólnych produktów).
12. Operator Klastra może prowadzić na rzecz Członków Klastra działania wspierające ich
współpracę.
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1.
2.
3.
4.

§7
Rada Naukowa Klastra.
Rada Naukowa Klastra powoływana jest przez Operatora Klastra w celu opiniowania
kierunków rozwoju klastra, wsparcia Członków Klastra i wyznaczania kierunków
naukowego rozwoju.
Członkiem Rady Naukowej Klastra może zostać osoba o wybitnych osiągnięciach
naukowych, której wiedza i doświadczenie naukowe przyczyni się do realizacji celów
Klastra.
Skład Rady Naukowej Klastra podany jest na stronie internetowej Klastra
www.industry40.edu.pl
Skład Rady Naukowej Klastra może być aktualizowany w drodze zarządzenia
Operatora Klastra.
ROZDZIAŁ II
CZŁONKOSTWO

§8
Członkostwo w Klastrze.
1. Członkiem Klastra może zostać:
a) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą samodzielnie,
b) osoby fizyczne prowadzące działalność w formie spółki cywilnej,
c) osoba prawna,
d) jednostka organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym przepisy prawa
przyznają zdolność prawną.
2. Członkiem Klastra może zostać również podmiot zagraniczny.
3. Podmiot uzyskuje status Członka Klastra, po złożeniu Deklaracji Przystąpienia oraz
po podpisaniu Umowy z Operatorem Klastra.
4. Członek Klastra zachowuje swoją niezawisłość gospodarczą.
5. Członek Klastra nie ma prawa zaciągać żadnych zobowiązań w imieniu i na rzecz
Klastra lub Operatora Klastra.
6. Członkostwo przyznawane jest bezterminowo.
7. Status Członka Klastra wygasa przy zaistnieniu jednej z wymienionych przesłanek:
a) na skutek wypowiedzenia sformułowanego przez Członka Klastra wobec Operatora
Klastra w formie pisemnej,
b) na skutek niezaakceptowania zmian Regulaminu przez Członka Klastra,
c) ze względu na likwidację podmiotu Członka Klastra,
d) ze względu na naruszenie przez Członka Klastra zasad Regulaminu.
8. Wygaśnięcie członkostwa stwierdza Operator Klastra i odbywa się poprzez przesłanie
odpowiedniej informacji podmiotowi.
9. Członek Klastra w ciągu 14 dni od stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa ma
możliwość odwołania się od decyzji.
10. Członek Klastra ma prawo:
a) uczestniczenia w działaniach Klastra,
b) zgłaszania Operatorowi propozycji działań,
c) posługiwania
się
w
swojej
działalności
znakami
graficznymi
Klastra
przeznaczonymi do identyfikacji Członków Klastra oraz korzystania z określenia:
Członek Krajowego Klastra Industry 4.0.
11. Członek Klastra ma obowiązek:
a) przestrzegać zasad Regulaminu,
b) promować w swojej działalności członkostwo w Klastrze,
c) uiszczać w terminie opłaty zgodnie z zasadami ujętymi w Regulaminie,
d) odbierać korespondencję przekazywaną przez Operatora Klastra za pomocą
każdego możliwego kanału dystrybucji wskazanego przez Członka Klastra w
Deklaracji.
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e) informować Operatora Klastra 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.
12. Członek Klastra może uczestniczyć w programach, projektach, targach i innych
imprezach organizowanych przez Operatora Klastra mających na celu promowanie
Klastra. Jeżeli wymagać to będzie dodatkowych opłat Operator zawrze dodatkową
umowę z Członkiem Klastra.
13. Przystąpienie do Klastra kolejnego Członka Klastra dokonywane będzie poprzez
podpisanie przez tego Członka Klastra odrębnej umowy z Operatorem Klastra, który
zostaje do tego upoważniony. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
§9
Opłata członkowska.
1. Członkostwo w Klastrze wymaga opłaty rocznej składki członkowskiej.
2. Wysokości stawek wynoszą odpowiednio:
a) 500 zł dla małych i mikro przedsiębiorstw z kapitałem polskim,
b) 1000 zł dla małych i mikro przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym,
c) 1000 zł dla średnich przedsiębiorstw z kapitałem polskim,
d) 2000 zł dla średnich przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym,
e) 2000 zł dla dużych przedsiębiorstw z kapitałem polskim,
f) 4000 zł dla dużych przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym,
g) jednostki naukowe i instytuty badawcze krajowe i zagraniczne, państwowe
szkoły wyższe, jednostki samorządu terytorialnego oraz administracji
państwowej i podmioty im podległe zwolnione są z opłat.
3. Wysokości stawek podane są w wartości netto i doliczony do nich zostanie podatek
VAT.
4. Środki zebrane ze składek członkowskich będą przeznaczane m.in. na:
a) organizację
spotkań
branżowych,
konferencji,
szkoleń
i
warsztatów
przeznaczonych dla Członków Klastra,
b) organizację szkoleń specjalistycznych dla Członków Klastra,
c) przygotowanie materiałów służących promocji Klastra jak i jego Członków,
d) pokrycie kosztów administracyjnych związanych z działalnością Klastra jak i
prowadzenia strony internetowej.
5. Opłata roczna dotyczy roku kalendarzowego.
6. Opłata roczna wnoszona jest na konto bankowe Operatora po otrzymaniu faktury
VAT wystawionej przez Operatora.
7. Opłata roczna, wnoszona przez Członka po raz pierwszy, płatna jest w terminie 14
dni od dnia akceptacji członkostwa przez Operatora.
8. Kolejne opłaty roczne płatne są z góry za każdy rok kalendarzowy w terminie 31 dni
od dnia jego rozpoczęcia.
9. Opłata roczna wnoszona po raz pierwszy przez Członka Klastra, którego akceptacja
członkostwa nastąpiła po dniu 30 czerwca danego roku kalendarzowego, ulega
obniżeniu o 50%.
10. W wypadku wygaśnięcia statusu Członka Klastra, uiszczona przez niego opłata
roczna nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 11.
11. W wypadku wygaśnięcia statusu Członka Klastra ze względu na nie zaakceptowanie
przez niego zmian Regulaminu, uiszczona opłata roczna podlega zwrotowi w części
proporcjonalnej obliczanej kwartalnie za każdy rozpoczęty kwartał członkostwa.
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ROZDZIAŁ III
ZAKRES MERYTORYCZNY
§10
Działania.
1. Klaster realizuje na rzecz Członków Klastra m.in. następujące działania:
a) organizowanie
warsztatów,
konferencji,
seminariów
i
innych
spotkań
tematycznych,
b) informowanie o trendach społecznych, gospodarczych i technologicznych
dotyczących branży,
c) animowanie kontaktów formalnych i nieformalnych w branży, pomiędzy branżami
oraz pomiędzy sektorami: biznesowym, nauki oraz publicznym.
2. Szczegółowy zakres i charakter działań ustala Konsorcjum, uwzględniając wyniki
cyklicznego rozeznania potrzeb i oczekiwań Członków Klastra, a także bieżące
wydarzenia i trendy.
ROZDZIAŁ IV
OCHRONA POUFNOŚCI I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI
§11
Zasady ochrony poufności.
1. Bez uszczerbku dla postanowienia ust. 2, zasadą generalną Klastra jest jawność
podejmowanej aktywności.
2. Konsorcjum dba o ochronę informacji na temat Członków Klastra oraz
podejmowanych przez nich działań, w szczególności ich tajemnic przedsiębiorstwa, 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 Członków Klastra,
zastrzeżonych jako poufne, przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym.
4. Członkowie Klastra zobowiązani są do nie podejmowania działań mogących
zaszkodzić postanowieniom ust. 2 i 3.
5. Konsorcjum i Członkowie Klastra indywidualnie ponoszą odpowiedzialność za
naruszenie zasad ochrony poufności w granicach obowiązujących przepisów.
6. Prawa Własności Intelektualnej do opracowań wytwarzanych i udostępnianych
Członkom Klastra w dowolnej formie przez Konsorcjum pozostają własnością
twórców.
7. Prawa Własności Intelektualnej do opracowań wytwarzanych i udostępnianych
Członkom Klastra lub Konsorcjum w dowolnej formie przez Członków Klastra
pozostają własnością twórców.
8. Prawa Własności Intelektualnej do wyników warsztatów oraz innych działań
zespołowych w ramach Klastra pozostają własnością podmiotów uczestniczących w
danych działaniach.
9. Prawa Własności Intelektualnej związane z Projektami Rozwojowymi podlegają
regulacjom odrębnych umów.
10. W razie niemożliwości określenia właściciela Prawa Własności Intelektualnej
przyjmuje się, że przynależą one do Konsorcjum.
§12
Udostępnianie informacji o Członkach Klastra.
1. W celu ułatwienia współpracy Konsorcjum tworzy elektroniczną bazę danych,
zawierającą publicznie dostępne informacje dotyczące Członków Klastra, w
szczególności: nazwę podmiotu, formę organizacyjną, kapitał zakładowy, numery
ewidencyjne, przedmiot działalności.
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2. Złożenie Deklaracji Przystąpienia uważa się za wyrażenie zgody na publikowanie w
bazie danych, o której mowa w ust. 1, informacji ogólnodostępnych.
ROZDZIAŁ V
KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

§13
Zasady postępowania.
Zasada odpowiedzialności: Realizując swoje działania Klaster promuje uczciwe,
kooperacyjne i profesjonalne metody prowadzenia działalności zarobkowej i
niezarobkowej.
Zasada równości: Wszyscy Członkowie Klastra są równi w prawach i obowiązkach w
ramach Klastra.
Zasada swobody: Działalność w ramach Klastra nie narusza swobody wykonywania
działalności, w szczególności swobody wykonywania działalności gospodarczej
Konsorcjum i Członków Klastra.
Zasada ważenia interesu: Konsorcjum oraz Członkowie Klastra współpracując ze sobą
działają w trosce o wspólny interes, jednocześnie dbając o wzajemne poszanowanie
swoich indywidualnych interesów.
Zasada uczciwości: Konsorcjum oraz Członkowie Klastra winni postępować uczciwie.
Zasada konkurencji: Konsorcjum oraz Członkowie Klastra są zobowiązani do
przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, w szczególności poprzez działanie
zgodnie z obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.
Zasada wzajemnego zaufania: Konsorcjum oraz Członkowie Klastra prowadzą swoją
działalność w taki sposób, aby możliwe było działanie w zaufaniu do drugiej strony, w
szczególności jej intencji, uczciwości, profesjonalizmu oraz dotrzymywania warunków
przyjętych zobowiązań. Zasada ta nie uchybia konieczności zachowywania należytego
poziomu regulacji prawnej wzajemnych relacji.
Zasada kooperacyjności: W ramach realizowanych przedsięwzięć Konsorcjum oraz
Członkowie Klastra rozwijają wzajemną współpracę, w szczególności w celu
wzmacniania swojej pozycji na rynku dzięki prowadzeniu wspólnych projektów.
Zasada transparentności: Konsorcjum oraz Członkowie Klastra działają w sposób
przejrzysty, jasno określając swoje zamiary i realizowane cele, w szczególności nie
ukrywają informacji, które mają znaczenie dla ochrony słusznych interesów innych
podmiotów. Zasada ta ma zastosowania w zakresie, w jakim ujawnienie informacji
nie narusza tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych informacji chronionych prawem,
których ujawnienie mogłoby zagrażać interesowi Partnera, jego pracownika,
współpracownika kontrahenta lub osoby trzeciej lub w zakresie, w jakim naruszałoby
przepisy obowiązującego prawa.
ROZDZIAŁ VI
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1.
2.

§14
Priorytet polubownego rozwiązywania sporów.
W przypadku zaistnienia sporów w związku z działaniami Klastra, Konsorcjum oraz
Członkowie Klastra zobowiązują się dążyć do ich rozwiązywania w dobrej wierze na
drodze polubownej.
Polubowne rozwiązywanie sporów może być prowadzone w drodze negocjacji lub
mediacji z udziałem bezstronnego mediatora zaakceptowanego przez podmioty
pozostające w sporze.
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§15
Właściwość sądu.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy rzeczowo dla miejsca
siedziby Operatora, o ile co innego nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa.
§16
Prawo właściwe.
Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów jest prawo polskie.
ROZDZIAŁ VII
UMOCOWANIE REGULAMINU

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§17
Procedura zmiany Regulaminu.
Niniejszy Regulamin reguluje zasady funkcjonowania Klastra oraz sposób współpracy
Członków Klastra.
Konsorcjum oraz Członkowie Klastra mają prawo indywidualnego bądź zbiorowego
formułowania propozycji zmian w Regulaminie.
Propozycje zmian w Regulaminie składane przez Członków Klastra winny być
przekazane Operatorowi w formie pisemnej.
Zmian w Regulaminie w imieniu Konsorcjum dokonuje Operator.
Tekst obowiązującego po zmianach Regulaminu jest niezwłocznie przesyłany drogą
elektroniczną do Członków Klastra oraz zamieszczany na stronie internetowej
Klastra.
Członek Klastra ma prawo w ciągu 14 dni złożyć oświadczenie o odrzuceniu zmian
Regulaminu, co powoduje natychmiastowe wygaśnięcie jego członkostwa.

§18
Udostępnianie Regulaminu.
Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej
www.industry40.edu.pl
§19
Odpowiednie stosowanie ustaw.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy odpowiednich
ustaw.

……………………………………………………..
W imieniu Operatora
(data, podpis)
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