
REGULAMIN BUDYNKU  

KASZUBSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYTOWIE 

§1 

1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z obiektu i infrastruktury budynku Kaszubskiego 

Inkubatora Przedsiębiorczości w Bytowie przy ul. Podzamcze 34 zwanym dalej „KIP w Bytowie”.  

2. Zarządzającym i administrującym Inkubatorem jest Fundacja Rozwoju Lokalnego „PARASOL”  

z siedzibą w Bytowie, przy ul. Zamkowa 2, zwana w dalszej części Regulaminu Wynajmującym. 

3. Regulamin stanowi załącznik nr 3 Umowy Najmu zawartej między Wynajmującym i Najemcą  

i winien być interpretowany zgodnie z zapisami tej umowy. 

4. Pod pojęciem Użytkownika rozumie się najemcę biur inkubowanych, komercyjnych, sali 

konferencyjnej, edukacyjnej (eksploratorium), sali spotkań, biurka na godziny, również 

powierzchni reklamowych położonych na terenie Inkubatora. 

§2 

Regulamin jest dokumentem regulującym: 

1. Wzajemne prawa i obowiązki Użytkowników na terenie budynku Inkubatora - firm i osób 

fizycznych. 

2.  Zasady korzystania z majątku i infrastruktury budynku KIP w Bytowie. 

§3 

1. Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Bytowie funkcjonuje od godziny 8 do 16 w dni 

robocze, od poniedziałku do piątku włącznie. 

2. Najemca bierze odpowiedzialność za udostępnione klucze i kod alarmowy, by nie trafiły  

w ręce osób trzecich. 

3. Najemca informuje wynajmującego o każdorazowym korzystaniu z biura poza godzinami 

funkcjonowania Inkubatora. 

4. Najemca jest zobowiązany do wykorzystywania powierzonego wyposażenia, 

wynajmowanej przestrzeni biurowej oraz powierzchni wspólnej budynku KIP w Bytowie 

zgodnie z przeznaczeniem. 

5. Najemca bezzwłocznie na piśmie zawiadamia wynajmującego o wszelkich zaistniałych 

usterkach. 



6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, powstałe w wyniku 

niewłaściwego wykorzystania sprzętu znajdującego się w budynku KIP w Bytowie. 

7. W przypadku ustalenia, że wystąpienie usterki zostało wywołane działaniem  

lub zaniechaniem Najemcy, wszelkie koszty jej usunięcia ponosi Najemca. 

8. Najemca jest zobowiązany do pozostawienia biura w stanie w jakim je zastał. 

9. Korzystanie z przestrzeni wspólnej musi odbywać się w zgodzie z zasadami współżycia 

społecznego. 

10. Najemca zobowiązuje się do poniesienia odpowiedzialności za nielegalną działalność  

z wykorzystaniem sieci internetowej Inkubatora. 

11. Najemca jest zobowiązany do przestrzegania zasad BHP obowiązujących w budynku. 

12. Najemca jest zobowiązany zamykać wynajmowane biuro, po każdorazowym jego 

opuszczeniu. 

13. Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy najemcy pozostawione w otwartym biurze. 

14. Najemca opuszczając budynek zobowiązany jest sprawdzić czy nikt nie pozostał na terenie 

budynku. 

15. W sytuacji kiedy najemca jest ostatnią osobą opuszczającą budynek, zobowiązany jest 

zamknąć drzwi wejściowe i uzbroić alarm. 

16. Odpowiedzialność za skutki nie zamknięcia biura, budynku i nie uzbrojenia alarmu bierze 

najemca, który tego nie uczynił. 

17. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za czyny osób przebywających na terenie 

Inkubatora za zgodą najemcy. 

18. Na terenie budynku obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu  

oraz używania środków odurzających. 

19. Najemca ma prawo składać Wynajmującemu opinie, sugestie, pytania oraz skargi 

dotyczące funkcjonowania budynku Inkubatora. 

20. Wynajmujący nie zapewnia ochrony pojazdów znajdujących się na terenie należącym  

do Inkubatora lub przylegającym. 

21. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, w każdym czasie. 

22. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu ich zatwierdzenia przez Dyrektora KIP  

w Bytowie i stanowią integralną część Umowy Najmu. 

23. Wynajmujący pisemnie poinformuje Najemcę lub ich pełnomocnika o wprowadzanych 

zmianach do Regulaminu w terminie 7 dni kalendarzowych przed ich wprowadzeniem. 

ZATWIERDZAM 

01.10.2014r………………………………… 


