REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ AIP AGH

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez Akademicki Inkubator
Przedsiębiorczości AGH (AIP), w szczególności ustala zasady przyjmowania wniosków o przyjęcie
do AIP oraz funkcjonowania inkubowanych przedsięwzięć w AIP.
§ 1 Definicje
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a) Rada Nadzorująca – organ opiniujący składane wnioski, składający się z członków Rady
Nadzorującej AIP.
b) Beneficjent – osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, który na podstawie zawartej
umowy działa w AIP.
c) Umowa inkubacji (Inkubacja) – umowa mająca na celu wspomaganie rozwoju
inkubowanych firm w okresie inkubacji, tj. od założenia firmy do osiągnięcia przez nie
stabilności rynkowej, opisana w § 3 Regulaminu.
d) Umowa najmu powierzchni użytkowej (Wirtualne Biuro – adres siedziby firmy) –
umowa umożliwiająca zarejestrowanie firmy w siedzibie AIP, opisana w § 4
Regulaminu.
e) Umowa najmu skrytki adresowej (adres korespondencyjny) – umowa umożliwiająca
posługiwanie się adresem AIP jako adresem korespondencyjnym firmy, opisana w § 5
Regulaminu.
f) Umowa o coworking – umowa umożliwiająca wynajem miejsca do pracy (stanowisko) w
lokalu użytkowym będącym siedzibą AIP, opisana w § 6 Regulaminu.
g) Umowa najmu sali szkoleniowej – umowa umożliwiająca wynajem sali szkoleniowej
będącej w dyspozycji AIP, opisana w § 7 Regulaminu.
h) Umowa – umowa podpisywana z AIP: umowa inkubacji, umowa najmu powierzchni
użytkowej, umowa najmu skrytki adresowej, umowa o coworking, umowa najmu sali
szkoleniowej.
i) Stanowisko – część lokalu użytkowego będącego siedzibą AIP (biurko z krzesłem,
dostęp do Internetu i zasilania), która, zależnie od potrzeb, może być wyposażona w
komputer, wraz z dostępem do zaplecza socjalnego.
j) Cennik – wykaz opłat z tytułu świadczenia usług przez AIP AGH, stanowiący załącznik nr
1 do niniejszego Regulaminu.
§ 2 Postanowienia ogólne
1. AIP udziela wsparcia Beneficjentom na podstawie umowy inkubacji, umowy najmu
powierzchni użytkowej, umowy najmu skrytki adresowej, umowy o coworking oraz umowy
najmu sali szkoleniowej.
2. Nabór Beneficjentów do AIP odbywa się w drodze składania wniosków o przyjęcie do AIP
(wniosek) składanych przez osoby zainteresowane (poza umową o coworking i umową
najmu sali szkoleniowej).
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3. Wnioski należy składać w formie pisemnej w siedzibie AIP, faksem lub e-mailem. Wzór
wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. Wstępnej kwalifikacji wniosków dokonuje Dyrektor AIP, określając zakres wymaganych
dokumentów niezbędnych do złożenia pełnego wniosku.
5. Zgłaszane wnioski oceniane są przez Radę Nadzorującą, po zasięgnięciu opinii Dyrektora
AIP (wstępna kwalifikacja wniosków) w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania przez
Dyrektora AIP Radzie Nadzorującej informacji o złożonym wniosku.
6. Rada Nadzorująca przyznaje każdemu ze złożonych wniosków odpowiednią liczbę punktów
zgodnie z ustalonymi kryteriami na formularzu oceny wniosku stanowiącym załącznik nr 3
do niniejszego Regulaminu.
7. Minimalna liczba punktów do przyjęcia do AIP wynosi: 61 pkt – dla umowy inkubacji; 41 pkt
– dla umowy najmu powierzchni użytkowej i umowy skrytki adresowej.
8. W przypadku większej liczby wniosków niż liczba wolnych miejsc w AIP, na podstawie
przyznanych punktów Dyrektor AIP sporządza listę rankingową wniosków, przyjmując do
realizacji te, które otrzymały najwyższą liczbę punktów, w ilości jaką w danym momencie
może przyjąć AIP. Pozostałe wnioski tworzą listę rezerwową do realizacji w miarę
zwalniających się miejsc.
9. Rada Nadzorująca, w zależności od tematyki zgłaszanego wniosku, może korzystać przy
ocenie złożonego wniosku z pomocy doradców merytorycznych i Dyrektora AIP.
10. Wszyscy członkowie Rady Nadzorującej, doradcy merytoryczni oraz pracownicy AIP AGH
przed przystąpieniem do oceny wniosków, składają pisemne zobowiązanie zachowania
poufności ważne na czas pozostawania członkiem RN, doradcą merytorycznym lub
pracownikiem AIP oraz w okresie 3 lat po ustaniu pełnienia funkcji (członek RN, doradca
merytoryczny) lub zatrudnienia (pracownik AIP). Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4
do niniejszego regulaminu.
11. Nabór Beneficjentów umów o coworking oraz najmu sali szkoleniowej odbywa się w
drodze rezerwacji terminów składanej w AIP pisemnie, faksem lub e-mailem, akceptowanej
przez Dyrektora AIP.
12. W treści rezerwacji terminów należy podać m.in.: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres
zameldowania/adres siedziby, adres korespondencyjny, NIP, termin i przedmiot rezerwacji,
dane kontaktowe (dane pełnomocnika, telefon, e-mail).
13. Zgłaszane rezerwacje terminów są rozpatrywane przez Dyrektora AIP w terminie 3 dni
roboczych od dnia ich otrzymania przez AIP.
14. Osoby, które złożyły wniosek lub rezerwację terminów przyjęte do realizacji wzywane są do
podpisania umowy z AIP oraz złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 10
do niniejszego Regulaminu, w ciągu 14 dni od daty przekazania informacji o akceptacji
wniosku/rezerwacji terminów.
15. Niepodpisanie umowy i oświadczenia w w/w terminie może zostać uznane przez Dyrektora
AIP za rezygnację.
16. W przypadku umów inkubacji, najmu powierzchni użytkowej oraz najmu skrytki adresowej
Umowa z AIP jest podpisywana na okres nie dłuższy niż 2 lata. W uzasadnionych
przypadkach okres trwania Umowy może zostać przedłużony. Przedłużenie tego okresu
następuje na wniosek Beneficjenta zaopiniowany przez Dyrektora AIP, po wyrażeniu zgody
przez Radę Nadzorującą.
17. W przypadku umowy o coworking i najem sali szkoleniowej Umowa z AIP jest podpisywana
na okres umożliwiający realizację wykupionych świadczeń.
18. Z tytułu podpisanej Umowy Beneficjent zobowiązany jest do uiszczania AIP czynszu,
zgodnie z cennikiem AIP.
19. W przypadku opóźnienia w płatności czynszu, AIP jest uprawniony do naliczania odsetek
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ustawowych.
20. W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej Beneficjent ma prawo ubiegać się o
zawieszenie opłat z tytułu podpisanej umowy inkubacji lub najmu powierzchni użytkowej.
Zawieszenie następuje na wniosek Beneficjenta zaakceptowany przez Dyrektora AIP, po
wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorującą. Maksymalny okres zawieszenia opłat wynosi 6
miesięcy.
21. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron, z zachowaniem okresu
wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
22. Umowa może zostać rozwiązana w każdym terminie za porozumieniem stron, pod
warunkiem dokonania końcowych rozliczeń.
23. Beneficjenci AIP, korzystający z umowy inkubacji lub najmu powierzchni użytkowej mają
prawo używania nazwy „Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AGH” pod warunkiem
jednoczesnego podania nazwy własnej firmy.
24. Beneficjenci mogą korzystać z zaplecza technicznego AGH, w tym aparatury naukowej,
jedynie po uzgodnieniu z władzami dysponującej nim jednostki organizacyjnej i podpisaniu
umowy z tą jednostką, za pośrednictwem AIP.
25. Beneficjenci mogą korzystać z pomieszczeń oraz wyposażenia AIP jedynie w obecności
pracownika AIP.
26. Beneficjenci prowadzą działalność w ramach AIP na własny rachunek i ryzyko.
27. AGH nie ponosi odpowiedzialności (prawnej i materialnej) za zobowiązania Beneficjenta
wobec osób trzecich.
28. W przypadku naruszania warunków umowy Rada Nadzorująca, po zasięgnięciu opinii
Dyrektora AIP oraz uzyskaniu od Beneficjenta stosownych wyjaśnień, może podjąć decyzję
o skróceniu okresu umowy, bez prawa do zwrotu opłaconego czynszu.
29. W przypadku naruszania przez Beneficjentów AIP przepisów prawa, w tym prawa
wewnętrznego AGH oraz zasad współżycia społecznego Rada Nadzorująca ma prawo
podjąć decyzję o wypowiedzeniu umowy, a w szczególnych przypadkach, o jej rozwiązaniu
ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa do zwrotu opłaconego czynszu.
30. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że z pomieszczeń oraz wyposażenia AIP korzystają
na podstawie podpisanych z AIP umów także inne podmioty i nie wnosi co do tego
zastrzeżeń.
31. AIP nie ma obowiązku uzyskiwania zgody ani informowania Beneficjentów o
podpisywanych z innymi Beneficjentami umowach.
32. Przy realizacji świadczeń pierwszeństwo w korzystaniu z miejsc do coworkingu oraz sali
szkoleniowej mają Beneficjenci, którzy podpisali z AIP umowę inkubacji lub umowę najmu
powierzchni użytkowej.
33. Prawa nabyte przez Beneficjenta z tytułu podpisanych z AIP umów nie mogą być przez
niego przenoszone w jakiejkolwiek formie na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody
AIP.
§ 3 Umowa inkubacji
(Inkubacja)
1. W ramach inkubacji Beneficjent ma prawo korzystać m.in. z następujących świadczeń:
 Doradztwo w zakresie tworzenia własnej firmy oraz doradztwo bieżące w trakcie
trwania okresu inkubacji;
 Pomoc administracyjno – prawna, w tym pomoc w przygotowywaniu umów i
dokumentów związanych z prowadzoną przez Beneficjenta działalnością;
 Prawo do korzystania z zaplecza technicznego AGH (z zastrzeżeniem § 2 pkt 24);
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2.

3.
4.

5.

 Prawo do korzystania z nazwy „Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AGH”, pod
warunkiem jednoczesnego podania nazwy własnej firmy;
 Udział w szkoleniach organizowanych przez AIP dla Beneficjentów;
 Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy;
 Pomoc w promocji i reklamie – miejsce na reklamę firmy na stronie internetowej
AIP;
 Pomoc w nawiązywaniu współpracy gospodarczej;
 Dostęp do specjalistycznej prasy i literatury biznesowej, którą dysponuje AIP.
Umowa inkubacji może być łączona z innymi umowami – umową najmu powierzchni
użytkowej, umową najmu skrytki adresowej, umową o coworking oraz umową najmu sali
szkoleniowej.
Z umowy inkubacji mogą korzystać Beneficjenci prowadzący działalność gospodarczą na
własny rachunek oraz w formie spółki cywilnej.
Beneficjent jest zobowiązany do wykorzystywania przedmiotu najmu do prac biurowych,
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie określonym we wpisie do
CEIDG.
Wzór umowy inkubacji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
§ 4 Umowa najmu powierzchni użytkowej
(Wirtualne biuro – adres siedziby firmy)

1. W ramach umowy najmu powierzchni użytkowej Beneficjent ma prawo korzystać m.in. z
następujących świadczeń:
 Najem powierzchni użytkowej z prawem zarejestrowania działalności gospodarczej
pod adresem AIP;
 Obsługa sekretarska (obsługa korespondencji, obsługa przychodzących połączeń
telefonicznych i przychodzących faksów);
 Prawo do korzystania z nazwy „Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AGH”, pod
warunkiem jednoczesnego podania nazwy własnej firmy;
 Pomoc w promocji i reklamie – miejsce na reklamę firmy na stronie internetowej
AIP;
 Prawo do korzystania ze stanowiska w wymiarze 15 godzin miesięcznie (coworking),
sali konferencyjnej w wymiarze 6 godzin miesięcznie, linii telefonicznej i faksu w
zakresie połączeń przychodzących, sprzętu biurowego AIP;
 Udział w szkoleniach organizowanych przez AIP dla Beneficjentów;
 Dostęp do specjalistycznej prasy i literatury biznesowej, którą dysponuje AIP.
2. Przy korzystaniu z umowy najmu powierzchni użytkowej konieczne jest jednoczesne
podpisanie umowy skrytki adresowej.
3. Umowa najmu powierzchni użytkowej może być łączona z umową inkubacji, umową o
coworking oraz umową najmu sali szkoleniowej.
4. Beneficjent jest zobowiązany do wykorzystywania przedmiotu najmu do prac biurowych,
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie określonym we wpisie do
CEIDG lub KRS.
5. Beneficjent ma prawo korzystać z przedmiotu umowy tylko w obecności pracowników AIP
w godzinach z nim uzgodnionych w harmonogramie prowadzonym przez pracowników AIP
oraz w ramach przysługujących mu miesięcznie godzin (coworking, sala szkoleniowa).
6. Beneficjent może dokonywać zmian w przedmiocie umowy wyłącznie po uzyskaniu
pisemnej zgody AIP.
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7. Wszelkie uszkodzenia lub zniszczenie mienia należącego do AIP musi być niezwłocznie
zgłoszone AIP. Beneficjent zobowiązuje się do naprawy lub wymiany tego mienia, jeżeli
jego uszkodzenie lub zniszczenie było następstwem okoliczności, za które ponosi
odpowiedzialność.
8. Beneficjentowi nie przysługuje prawo podnajmu, użyczenia lub oddania w dzierżawę
osobie trzeciej przedmiotu umowy bez uprzedniej pisemnej zgody AIP.
9. AIP ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez prawa do zwrotu
opłaconego czynszu w przypadku jej rażącego naruszenia przez Beneficjenta, w
szczególności gdy:
 Beneficjent odda przedmiot najmu w podnajem, użyczy lub odda w dzierżawę
osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody AIP;
 Beneficjent zalega z czynszem za dwa pełne okresy rozliczeniowe;
 Beneficjent dokona zmian w przedmiocie umowy bez uzyskania pisemnej zgody
AIP;
 Beneficjent nie dokona naprawy lub wymiany mienia, w przypadku gdy jego
uszkodzenie lub zniszczenie było następstwem okoliczności, za które ponosi
odpowiedzialność;
10. Po zakończeniu umowy najmu Beneficjent nieodpłatnie przeniesie na AIP nakłady
poniesione na przedmiot umowy.
11. Beneficjent zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty wygaśnięcia umowy, rozwiązania
umowy za wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron złożyć w AIP potwierdzenie
wyrejestrowania firmy lub zmiany adresu siedziby firmy.
12. Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
Regulaminu.
§ 5 Umowa najmu skrytki adresowej
(Adres korespondencyjny)
1. W ramach umowy najmu skrytki adresowej Beneficjent ma prawo korzystać m.in. z
następujących świadczeń:
 Obsługa sekretarska (obsługa korespondencji, obsługa przychodzących połączeń
telefonicznych i przychodzących faksów);
 Pomoc w promocji i reklamie – miejsce na reklamę firmy na stronie internetowej
AIP;
 Udział w szkoleniach organizowanych przez AIP dla Beneficjentów;
 Dostęp do specjalistycznej prasy i literatury biznesowej, którą dysponuje AIP.
2. W ramach prowadzenia skrytki adresowej AIP zobowiązuje się do:
 odbioru wszelkiej korespondencji adresowanej do Beneficjenta (za wyjątkiem
przesyłek wartościowych, za pobraniem oraz wymagających potwierdzeń odbioru);
 niezwłocznego informowania Beneficjenta o odebranej korespondencji
(telefonicznie lub elektronicznie);
 przechowywania korespondencji w skrytce adresowej wynajmowanej przez
Beneficjenta.
3. Umowa najmu skrytki adresowej jest umową związaną z umową najmu powierzchni
użytkowej, w ten sposób że zawarcie umowy najmu powierzchni użytkowej pociąga za sobą
konieczność zawarcia umowy skrytki adresowej.
4. Możliwe jest zawarcie umowy najmu skrytki adresowej bez zawierania umowy najmu
powierzchni użytkowej. W takim przypadku Beneficjent będzie korzystał w AIP jedynie z
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adresu do korespondencji.
5. Umowa najmu skrytki adresowej może być łączona z umową inkubacji, umową o coworking
oraz umową najmu sali szkoleniowej.
6. Obsługą skrytek adresowych oraz wydawaniem korespondencji zajmuje się pracownik AIP.
7. Beneficjent korzystający z najmu skrytki adresowej posługuje się następującym adresem:
imię nazwisko/firma beneficjenta
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AGH
ul. Czarnowiejska 50 B
30 – 054 Kraków
8. Beneficjent w każdym przypadku ma obowiązek odbierania adresowanych do siebie
przesyłek, które trafiły do AIP.
9. Na żądanie AIP Beneficjent będzie potwierdzał odbiór każdej otrzymanej przesyłki
pocztowej.
10. W sytuacji, gdy Beneficjent odmówi odebrania adresowanej do siebie przesyłki lub nie
odbiera przesyłek przez ponad 14 dni, AIP ma prawo do odesłania przesyłki do nadawcy lub
na adres korespondencyjny Beneficjenta na jego koszt i odpowiedzialność.
11. Beneficjent bierze na siebie wszelką odpowiedzialność za negatywne skutki powstałe w
wyniku nie odebrania w terminie należącej do niego poczty i jednocześnie zwalnia AIP z
wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nie odebrania z AIP
korespondencji przez Beneficjenta.
12. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Beneficjentowi osobiste
korzystanie ze skrytki adresowej AIP zobowiązuje się przekazać korespondencję osobie
posiadającej pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do odbioru korespondencji
Beneficjenta.
13. W przypadku porzucenia przez Beneficjenta skrytki adresowej, AIP ma prawo odmówić
przyjęcia przesyłki pocztowej adresowanej do Beneficjenta lub odesłać ją na adres
korespondencyjny Beneficjenta na jego koszt i odpowiedzialność. Za porzucenie skrytki
adresowej uważa się nie odbieranie poczty w okresie dwóch kolejnych miesięcy lub nie
opłacenie czynszu za taki okres. Porzucenie skrytki adresowej równoznaczne jest z
rozwiązaniem umowy o jej najem.
14. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy AIP przez 14 dni odbierać będzie przesyłki
adresowane do Beneficjenta. Po tym terminie przesyłki Beneficjenta nie będą
przyjmowane, a korespondencja, której Beneficjent nie odebrał może zostać jednorazowo
odesłana na adres korespondencyjny Beneficjenta na jego koszt i odpowiedzialność.
15. Wzór umowy najmu skrytki adresowej stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu.
§ 6 Umowa o coworking
1. W ramach umowy o coworking Beneficjent ma prawo korzystać m.in. z następujących
świadczeń:
 Prawo do korzystania ze stanowiska w ramach wykupionego abonamentu;
 Prawo do korzystania z linii telefonicznej i faksu w zakresie połączeń przychodzących
oraz sprzętu biurowego AIP (za zgodą pracownika AIP);
 Udział w szkoleniach organizowanych przez AIP dla Beneficjentów;
 Dostęp do specjalistycznej prasy i literatury biznesowej, którą dysponuje AIP.
2. Umowa o coworking może być łączona z innymi umowami – umową inkubacji, umową
najmu powierzchni użytkowej, umową najmu skrytki adresowej oraz umową najmu sali
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szkoleniowej.
3. Beneficjent jest zobowiązany do wykorzystywania przedmiotu umowy do prac biurowych.
4. Beneficjent ma prawo korzystać z przedmiotu umowy tylko w dni robocze w obecności
pracowników AIP w godzinach uzgodnionych w harmonogramie prowadzonym przez
pracowników AIP oraz w ramach godzin wynikających z wykupionego abonamentu.
5. Dostępne są następujące rodzaje abonamentów: godzinny, dzienny (7h) i ich
wielokrotności oraz miesięczny (7h dziennie w dni robocze w ciągu 30 kolejnych dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy).
6. Opłata za abonament pobierana jest z góry, tzn. przed rozpoczęciem korzystania z
przedmiotu umowy i w przypadku rozwiązania umowy nie podlega zwrotowi.
7. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem
rozpoczęcia korzystania z przedmiotu umowy, Beneficjent może dokonać zmiany terminu
wykorzystania usług.
8. Beneficjent może dokonywać zmian w przedmiocie umowy wyłącznie po uzyskaniu
pisemnej zgody AIP.
9. Wszelkie uszkodzenia lub zniszczenie mienia należącego do AIP musi być niezwłocznie
zgłoszone AIP. Beneficjent zobowiązuje się do naprawy lub wymiany tego mienia, jeżeli
jego uszkodzenie lub zniszczenie było następstwem okoliczności, za które ponosi
odpowiedzialność.
10. Beneficjentowi nie przysługuje prawo podnajmu, użyczenia lub oddania w dzierżawę
osobie trzeciej przedmiotu umowy bez uprzedniej pisemnej zgody AIP.
11. AIP ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez prawa do zwrotu
opłaconego abonamentu w przypadku jej rażącego naruszenia przez Beneficjenta, w
szczególności gdy:
 Beneficjent odda przedmiot umowy w podnajem, użyczy lub odda w dzierżawę
osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody AIP;
 Beneficjent dokona zmian w przedmiocie umowy bez uzyskania pisemnej zgody
AIP;
 Beneficjent nie dokona naprawy lub wymiany mienia, w przypadku gdy jego
uszkodzenie lub zniszczenie było następstwem okoliczności, za które ponosi
odpowiedzialność.
12. Po zakończeniu umowy o coworking Beneficjent nieodpłatnie przeniesie na AIP nakłady
poniesione na przedmiot umowy.
13. Wzór umowy o coworking stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu.
§ 7 Umowa najmu sali szkoleniowej
1. W ramach umowy najmu sali szkoleniowej Beneficjent ma prawo korzystać m.in. z
następujących świadczeń:
 Prawo do korzystania z sali podczas szkoleń, konferencji, prezentacji, czy innych
tego typu spotkań zwanych dalej Wydarzeniem, w zależności od potrzeb
wyposażonej w komputer, flipchart, projektor oraz ekran;
 Prawo do korzystania z zaplecza socjalnego (toaleta, aneks kuchenny);
 Pomoc w promocji i reklamie – miejsce na reklamę Wydarzenia na stronie
internetowej AIP.
2. Umowa najmu sali szkoleniowej może być łączona z innymi umowami – umową inkubacji,
umową najmu powierzchni użytkowej, umową najmu skrytki adresowej oraz umową o
coworking.
3. Beneficjent ma prawo korzystać z przedmiotu umowy tylko w dni robocze w obecności
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pracowników AIP w godzinach z nim uzgodnionych w harmonogramie prowadzonym przez
pracowników AIP oraz w ramach godzin wynikających z dokonanej rezerwacji sali.
4. Opłata za salę szkoleniową pobierana jest z góry, tzn. przed rozpoczęciem korzystania z
przedmiotu umowy i w przypadku rozwiązania umowy nie podlega zwrotowi.
5. Opłata za salę szkoleniową naliczana jest zgodnie z dokonaną rezerwacją niezależnie od
faktycznego czasu wykorzystania sal.
6. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem
rozpoczęcia korzystania z przedmiotu umowy, Beneficjent może dokonać zmiany terminu
wykorzystania usług.
7. Bezpłatne anulowanie rezerwacji sali szkoleniowej możliwe jest do momentu wniesienia
opłaty za jej najem. Anulowanie musi zostać zgłoszone AIP przez Beneficjenta pisemnie,
drogą mailową bądź faksem.
8. Korzystanie podczas Wydarzenia z cateringu czy innych usług firm zewnętrznych wymaga
zgody AIP.
9. AIP nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Beneficjenta lub uczestników Wydarzenia
w pomieszczeniach AIP. Dotyczy to w szczególności bagaży oraz odzieży wierzchniej,
których dozór podczas trwania Wydarzenia zapewnia Beneficjent.
10. Beneficjent jest zobowiązany do utrzymania porządku i czystości w wynajmowanej przez
niego sali oraz do usunięcia po zakończeniu Wydarzenia wszystkich wniesionych do sali
szkoleniowej przedmiotów tak, by pozostawił salę w takim stanie w jakim została mu
przekazana.
11. Wszelkie uszkodzenia lub zniszczenie mienia należącego do AIP musi być niezwłocznie
zgłoszone AIP. Beneficjent zobowiązuje się do naprawy lub wymiany tego mienia, jeżeli
jego uszkodzenie lub zniszczenie było następstwem okoliczności, za które ponosi
odpowiedzialność.
12. Beneficjentowi nie przysługuje prawo podnajmu, użyczenia lub oddania w dzierżawę
osobie trzeciej przedmiotu umowy bez uprzedniej pisemnej zgody AIP.
13. Beneficjent może dokonywać zmian w przedmiocie umowy wyłącznie po uzyskaniu
pisemnej zgody AIP.
14. AIP ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez prawa do zwrotu
opłaconego czynszu w przypadku jej rażącego naruszenia przez Beneficjenta, w
szczególności gdy:
 Beneficjent odda przedmiot umowy w podnajem, użyczy lub odda w dzierżawę
osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody AIP;
 Beneficjent dokona zmian w przedmiocie umowy bez uzyskania pisemnej zgody
AIP;
 Beneficjent nie dokona naprawy lub wymiany mienia, w przypadku gdy jego
uszkodzenie lub zniszczenie było następstwem okoliczności, za które ponosi
odpowiedzialność.
15. Po zakończeniu umowy najmu sali szkoleniowej Beneficjent nieodpłatnie przeniesie na AIP
nakłady poniesione na przedmiot umowy.
16. Wzór umowy najmu sali szkoleniowej stanowi załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu.
§ 8 Zmiana Regulaminu
1. O zmianach niniejszego Regulaminu, Dyrektor AIP zawiadomi Beneficjentów pisemnie co
najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu.
2. W przypadku zmiany Regulaminu Beneficjent ma prawo odstąpienia od umowy, w terminie
14 dni od dnia doręczenia odpowiedniego zawiadomienia.
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3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
prawa wewnętrznego AGH oraz obowiązujące przepisy prawne.

Załączniki do regulaminu:
1. Cennik
2. Wzór wniosku
3. Formularz oceny wniosku
4. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy
5. Wzór umowy inkubacji
6. Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej
7. Wzór umowy najmu skrytki adresowej
8. Wzór umowy o coworking
9. Wzór umowy najmu sali szkoleniowej
10. Oświadczenie beneficjenta
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