Regulamin KONSORCJUM
§1
Konsorcjum to organizacja zrzeszająca kilka podmiotów gospodarczych na określony czas, w
konkretnym celu.
§2
Konsorcjum zostaje utworzone w przypadku dużych lub ryzykownych inwestycji.
§3
Celem zawiązania Konsorcjum jest wspólne działanie w realizacji konkretnego
przedsięwzięcia gospodarczego, które ze względu na potencjał finansowy, przekracza
możliwości jednego podmiotu.
§4
Utworzenie Konsorcjum ma charakter tymczasowy, czyli po osiągnięciu celu do którego
zostało powołane jest samoczynnie rozwiązywane.
§5
Konsorcjum nie jest podmiotem gospodarczym, nie musi więc być rejestrowane, nie musi
mieć odrębnej nazwy ani też siedziby.
§6
Podmioty tworzące konsorcjum są niezależne w swoich dotychczasowych działaniach (czyli w
działaniach nie związanych z konsorcjum), a w działaniach związanych z konsorcjum realizują
wspólną politykę finansową objętą porozumieniem.
§7
Zawierając umowę konsorcyjną podmioty mogą określić, który z podmiotów lub osób będzie
reprezentował Konsorcjum na zewnątrz (może to być jeden podmiot, kilka, lub osoba
trzecia).
§8
Reprezentowanie konsorcjum winno mieć umocowanie prawne.
Może być sporządzana dodatkowa umowa między uczestnikami Konsorcjum, a osobą lub
podmiotem mającym je reprezentować.
§9
Konsorcja nie mają też wspólnego majątku (chociaż mogą mieć wspólne konto
rozliczeniowe), a wszelkie formy płatności regulowane są przez firmę lub osobę
reprezentującą konsorcjum.
§ 10
Odpowiedzialność za zobowiązania w przypadku konsorcjum występuje w wypadkach:
1- Gdy jeden z członków konsorcjum zaciągnął własne zobowiązania a nie konsorcjum,
wówczas odpowiada tylko on, a nie konsorcjum.
2- Gdy zobowiązania zostały zaciągnięte przez całe konsorcjum, wówczas wszyscy
członkowie konsorcjum odpowiadają solidarnie.
§ 11
Konsorcjum branżowych (OSK szkolących kandydatów na kierowców i kierowców)
podmiotów gospodarczych powołane zostało w dniu 17.12.2012r. uchwałą Zarządu
Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców z siedzibą w Krakowie
przy ul. Narutowicza 22/81, które reprezentuje prezes Tadeusz Szewczyk.
§ 12
Konsorcjum powołano w celu zbiorowego nabycia kas fiskalnych, elektronicznego podpisu i
samochodów do szkolenia i egzaminowania.
§ 13
W kosztach organizacyjnych partycypują wszystkie podmioty gospodarcze należące do
Konsorcjum.
Małopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Kształcących Kierowców pokrywa koszty za swoich
członków.
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