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Słownik pojęć i skrótów użytych w Regulaminie: 

 

Branże preferowane – branże wspierane w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia, tj. ICT, 

automatyka, robotyka, biotechnologia, ochrona środowiska oraz branże kreatywne rozumiane jako design, 

wzornictwo przemysłowe, grafika i sztuka użytkowa, multimedia, architektura.  

 

Pakiet – odpłatny pakiet godzin najmu możliwych do wykorzystania w okresie 2 lub 12 miesięcy (w zależności od 

rodzaju pakietu), liczonych od daty podpisania Umowy pomiędzy PPNT Gdynia i Użytkownikiem. Dostępne są 

dwa rodzaje pakietów: 40 i 160. Specyfikacja obu pakietów określona została w Cenniku pakietów - załącznik nr 

2 do niniejszego Regulaminu.   

 

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia (PPNT Gdynia) – jednostka budżetowa Miasta Gdyni, której 

celem jest realizacja zadań związanych z rozwojem przedsięwzięć innowacyjnych na terenie Gdyni. 

 

Przedsiębiorca – każdy podmiot sprzedający towary lub usługi bez względu na formę prawną i sposób 

finansowania. 

 

Przestrzeń coworkingu (coworking) – otwarta przestrzeń biurowa z wydzielonymi stanowiskami pracy (biurko, 

fotel), przeznaczona do pracy cichej, z dostępem do infrastruktury biurowej (komputer, kserokopiarka, szafka, 

kanapy, stoliki), wydzielone pomieszczenie ciche oraz salka spotkań D1, zlokalizowana w budynku nr II. 

 

Strefa Startup Gdynia (obsługa Strefy Startup) – sekcja Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, 

odpowiedzialna za obsługę przestrzeni coworkingu. 

 

Umowa – umowa najmu przestrzeni coworkingu zawarta pomiędzy PPNT Gdynia i Użytkownikiem, stanowiąca 

załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.   

 

Użytkownik coworkingu (Użytkownik) – przedsiębiorca, który podpisze umowę najmu przestrzeni coworkingu. 

Partner PPNT (Coworking) – Użytkownik, który złoży dokumenty do pomocy de minmis i spełni wymogi do jej 

otrzymania. Prawa i obowiązki, wynikające ze statusu Partnera PPNT (Coworking), określa Instrukcja dla 

Partnerów Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia. Nadanie statusu Partnera PPNT (Coworking) 

następować będzie na podstawie oddzielnego porozumienia. 
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§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują Użytkowników coworkingu.  

 

§2 

PRZESTRZEŃ COWORKINGU 

Celem funkcjonowania przestrzeni coworkingu jest: 

1) umożliwienie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zapewnienie Użytkownikowi realizującemu projekt 

w obszarze branż preferowanych przestrzeni do kreatywnej i innowacyjnej pracy, w tym rozwijania 

pomysłów biznesowych; 

2) umożliwienie nawiązywania kontaktów, wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy Użytkownikami 

coworkingu; 

3) wspieranie inicjatyw i pomysłów z obszaru branż preferowanych.  

 

§3 

APLIKOWANIE DO PRZESTRZENI COWORKINGU 

1. Do przestrzeni coworkingu aplikować mogą  Przedsiębiorcy spełniający następujące warunki:  

1) prowadzą lub zmierzają do prowadzenia działalności gospodarczej,  

2) rozwijają produkty i/lub usługi z zakresu branż preferowanych i/lub na rzecz branż preferowanych, 

3) wypełnią formularz aplikacyjny do coworkingu, stanowiący załącznik nr 1 

2. Weryfikacji formularza aplikacyjnego, nadesłanego drogą mailową, pocztą tradycyjną bądź złożonego 

osobiście w Strefie Startup Gdynia, dokonuje zespół Strefy Startup Gdynia. 

3. O wynikach weryfikacji Przedsiębiorca aplikujący do przestrzeni coworkingu zostaje powiadomiony przez e-

mail lub telefonicznie. 

 

§ 4 

KORZYSTANIE Z PRZESTRZENI COWORKINGU 

1. Z przestrzeni coworkingu mogą korzystać Przedsiębiorcy, którzy spełnili kryteria wymienione w §3, uzyskali 
pozytywną weryfikację i podpisali Umowę, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.   

2. Wysokość opłaty jest określona na podstawie obowiązującego „Cennika Pakietów”, stanowiącego załącznik 

nr 3 do niniejszego Regulaminu, umieszczonego jest na stronie: www.ppnt.pl. 

3. Wprowadza się następujące zasady ustalania stawek rynkowych wynajmu powierzchni coworkingu w PPNT 
Gdynia w latach następnych: 

1) przyjmuje się, iż podstawą ustalenia stawek rynkowych będzie wykonywana co dwa lata, zaczynając 
od roku 2022 r., analiza rynku. W latach, w których nie przeprowadza się analizy, stawkami rynkowymi 
będą stawki rynkowe z roku poprzedniego powiększone o roczny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS-u. 

2) Stawki rynkowe ulegają zmianie  od dnia 1 marca każdego roku. 
4. Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy, z możliwością jej przedłużenia.  

5. Korzystanie z coworkingu jest możliwe, co do zasady, 24/7. PPNT Gdynia zastrzega sobie możliwość odmowy 

dostępu  do coworkingu w przypadku organizacji wydarzeń, prac technicznych, itp. uniemożliwiających 

korzystanie z przestrzeni coworkingu. Informacja o tym zostanie wysłana do Użytkownika drogą mailową na 

adres wskazany przez Użytkownika, nie później niż w dniu poprzedzającym ograniczenie dostępu. Z tytułu 

ograniczenia dostępu do coworkingu Użytkownikowi nie przysługuje odszkodowanie. 

6. Obsługa Strefy Startup Gdynia jest obecna w coworkingu, co do zasady, od poniedziałku do piątku, w godz. 

08.00 - 16.00. 

7. W dniu podpisania umowy PPNT Gdynia przekazuje Użytkownikowi kartę dostępu, która umożliwia dostęp 

about:blank
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do przestrzeni coworkingu. Użytkownik może zgłosić do 3 pracowników z nim współpracujących, którym 

zostaną przekazane imienne karty dostępu do coworkingu. 

8. Użytkownik oraz osoby pracujące z Użytkownikiem, przed rozpoczęciem korzystania z coworkingu 

zobowiązani są do każdorazowego rejestrowania wejść/wyjść przy pomocy karty dostępu, otwierającej drzwi 

wejściowe do przestrzeni coworkingu. W przypadku niezarejestrowania przez Użytkownika i osoby pracujące 

z Użytkownikiem, Użytkownikowi zostaną naliczone godziny od 08.00 do godziny rejestracji wyjścia.  

W przypadku niezarejestrowania wyjścia Użytkownikowi zostaną naliczone godziny do 08.00 dnia 

następnego. 

9. Użytkownik oraz osoby pracujące z Użytkownikiem nie mogą odstępować przyznanej karty dostępu osobom 

trzecim. 

10. Użytkownik oraz osoby pracujące z Użytkownikiem w ramach wykupionego pakietu mają możliwość dostępu 

do salki spotkań D1. Salka spotkań służy wyłącznie do spotkań i nie może pełnić funkcji wydzielonego miejsca 

do pracy. Godziny korzystania z salki spotkań D1 są rozliczane z pakietu. 

11. Użytkownik oraz osoby pracujące z Użytkownikiem w ramach wykupionego pakietu mają nielimitowany 

dostęp do bezprzewodowego Internetu lub, po uzgodnieniu z obsługą, do sieci przewodowej. Szczegółowe 

warunki korzystania z Internetu zostały opisane w §5. 

12. Użytkownik oraz osoby pracujące z Użytkownikiem przebywające w coworkingu w ramach wykupionego 
pakietu mogą korzystać z biurka, a także szafki zamykanej na klucz. Za rzeczy (w tym sprzęt) pozostawione 
na biurku i w szafce odpowiedzialność ponosi Użytkownik. 

13. Wszystkie rzeczy pozostawione przez Użytkownika oraz osoby pracujące z Użytkownikiem i nieodebrane z 
PPNT Gdynia w terminie wskazanym w pisemnym wezwaniu, będą traktowane jako porzucone i mogą zostać 
przeniesione do innego pomieszczenia na terenie PPNT Gdynia, zniszczone lub zutylizowane przez PPNT 
Gdynia na koszt Użytkownika. 

14. Zabrania się wstępu do  coworkingu osobom po spożyciu alkoholu i/lub innych środków odurzających.  

15. Przestrzeń coworkingu nie pełni funkcji wirtualnego biura. Użytkownik nie może rejestrować pod adresem 

coworkingu siedziby swojej działalności.  

16. Użytkownik oraz osoby pracujące mają możliwość zapraszania gości. Spotkania mogą odbywać się w 

wydzielonych miejscach w przestrzeni coworkingu, po wcześniejszym uzyskaniu zgody obsługi Strefy Startup 

Gdynia. Goście nie mogą przebywać w przestrzeni coworkingu pod nieobecność Użytkownika lub osób 

pracujących z Użytkownikiem.  

17. PPNT Gdynia zastrzega sobie prawo do monitoringu i weryfikacji postępu prac nad rozwojem produktu i/lub 

usługi, wskazanymi przed Przedsiębiorcę w formularzu aplikacyjnym oraz do poproszenia Użytkownika o 

inne dane potrzebne do celów statystycznych.  

 

§ 5 

KORZYSTANIE ZE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I INTERNETU 

1. PPNT Gdynia udostępnia sieć komputerową w celu dostępu do Internetu. 

2. Sieć jest siecią bezprzewodową publiczną, zabezpieczoną hasłem. 

3. Dostęp do sieci jest ograniczony przestrzennie oraz pod względem parametrów technicznych połączenia. 

4. Korzystanie z dostępu do sieci wymaga akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. 

5. Zabrania się osobom korzystającym z dostępu do sieci używania go do: 

1) celów niezgodnych z prawem; 

2) prób uzyskania dostępu do obcego konta; 

3) wysyłania niezamówionych przez odbiorców treści tzw. Spamu; 

4) utrudniania innym Użytkownikom korzystania z sieci; 

5) transferów dużej ilości danych,  w tym transferów trwałych; 

6) hostowania serwera Web lub jakichkolwiek innych serwerów; 
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7) usiłowania uzyskania dostępu do jakichkolwiek zasobów, do których Użytkownik nie jest uprawniony; 

8) próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP, 

nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.); 

9) udostępniania połączenia do Internetu osobom trzecim. 

6. PPNT Gdynia zastrzega sobie prawo do: 

1) nakładania ograniczeń co do czasu połączenia, przepływności, limitu przesłanych danych oraz 

pozostałych parametrów dostępu do sieci; 

2) ograniczania i blokowania dostępu do wybranych treści i usług w Internecie; 

3) rejestrowania, nadzorowania i archiwizacji informacji lub danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

lub zarządzania siecią. 

7. Zakres odpowiedzialności 

1) PPNT Gdynia nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) warunki techniczne sieci; 

b) nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów dostępnych w Internecie, będących 

przedmiotem ochrony własności intelektualnej; 

c) dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkowników; 

d) szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez osoby trzecie; 

e) wszelkie szkody, jakie może ponieść Użytkownik w związku korzystaniem z dostępu do sieci, w 

szczególności za uszkodzenia urządzeń, zniszczenie lub uszkodzenie oprogramowania i danych, 

naruszenie danych osobowych, oraz bezpieczeństwo zakupów, transakcji finansowych 

wykonywanych za pośrednictwem dostępnej sieci wifi. 

8. Poprzez zawarcie Umowy oraz akceptację niniejszego Regulaminu, w przypadku roszczeń osób trzecich 

skierowanych przeciwko PPNT Gdynia i związanych z działaniami lub zaniechaniami Użytkownika niezgodnymi 

z postanowieniami niniejszego paragrafu, Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich 

kroków prawnych zapewniających PPNT Gdynia należytą ochronę przed takimi roszczeniami, a w 

szczególności zobowiązuje się do podjęcia działań mających na celu przystąpienie po stronie PPNT Gdynia do 

postępowań toczących się przeciwko PPNT Gdynia, a w miarę możliwości zastąpienie PPNT Gdynia w takich 

postępowaniach.  

9. Poprzez zawarcie Umowy oraz akceptację niniejszego Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest zwrócić 

PPNT Gdynia wszelkie uzasadnione koszty lub wydatki, w tym zasądzone i wypłacone przez PPNT Gdynia 

kwoty odszkodowań, związane z ewentualnymi naruszeniami praw lub dóbr osobistych osób trzecich 

powstałymi w wyniku działania lub zaniechania Użytkownika niezgodnego z postanowieniami niniejszego 

paragrafu.  

 

§ 6 

REZERWACJA STANOWISKA PRACY W PRZESTRZENI COWORKINGU 

1. Użytkownik oraz osoby pracujące z Użytkownikiem mogą korzystać z każdego wolnego biurka w otwartej 

przestrzeń biurowej z puli biurek ogólnodostępnych (nie zajmowanych przez innych Użytkowników), przy 

czym PPNT Gdynia nie gwarantuje rezerwacji stałego miejsca pracy. 

2. Gwarancja rezerwacji stałego miejsca pracy z puli biurek ogólnodostępnych przysługuje Użytkownikowi oraz 

osobom pracującym z Użytkownikiem w przypadku wykorzystania minimum 20 godzin tygodniowo na osobę 

z wykupionego przez Użytkownika pakietu.  Użytkownik traci gwarancję rezerwacji stałego miejsca pracy w 

przypadku, gdy przez okres miesiąca średnie tygodniowe wykorzystanie godzin z wykupionego pakietu 

będzie mniejsze niż 20.  

3. Korzystanie z wydzielonego pomieszczenia cichego oraz salki spotkań D1, zlokalizowanej w budynku nr II, 

wymaga wcześniejszej rezerwacji u obsługi Strefy Startup Gdynia. PPNT Gdynia zastrzega sobie możliwość 
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odmowy przyjęcia rezerwacji w przypadku, gdy w danym terminie nie ma dostępnych miejsc.  

4. Klucz do salki spotkań D1 wydawany jest przez pracownika ochrony w budynku III PPNT Gdynia. Klucz 

powinien być zwrócony niezwłocznie po zakończeniu spotkania do pracownika ochrony w budynku III PPNT 

Gdynia. W przypadku braku zwrotu klucza do salki D1, z wykupionego przez Użytkownika pakietu zostaną 

naliczone godziny od momentu rozpoczęcia spotkania do momentu przekazania klucza  pracownikowi 

ochrony. 

 

§7 

KORZYSTANIE ZE STATUSU PARTNERSTWA PPNT (COWORKING) 

1. Do Partnerstwa PPNT (Coworking) mogą przystąpić Użytkownicy coworkingu po zawarciu osobnego 

Porozumienia (załącznik nr 4) na podstawie złożonego pisemnie lub za pośrednictwem poczty e-mail 

oświadczenia o chęci przystąpienia. 

2. Uprawnieni do korzystania z Partnerstwa PPNT (Coworking) są użytkownicy, którzy mogą otrzymać pomoc de 

minimis. 

3. Przystąpienie do Partnerstwa PPNT (Coworking) stanowi pomoc de minimis, w związku z tym, przed 

podpisaniem Porozumienia, należy dostarczyć wymagane prawem dokumenty:  

1) formularz informacji stanowiący załącznik nr 5; 

2) kopie zaświadczeń lub oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej w ciągu ostatnich 3 lat pomocy de 

minimis o treści zgodnej z załącznikiem nr 6. 

4. W ramach Partnerstwa PPNT (Coworking) Użytkownicy mogą korzystać z oferty zgodnie z załącznikiem Oferta 

Coworking do Instrukcji dla Partnerów PPNT. 

5. Z korzystaniem z Partnerstwa PPNT (Coworking) nie wiążą się dodatkowe opłaty. 

6. Porozumienie, nadające Użytkownikowi Partnerstwa PPNT (Coworking), zawierane jest na okres 12 miesięcy, 
z możliwością jej przedłużenia.  

 

§ 8 

MONITORING WIZYJNY  

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych _ dalej „RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest Pomorski Park Naukowo- 

Technologiczny Gdynia (dalej „Administrator”), Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni  al. Zwycięstwa 

96/98, 81-451 Gdynia, NIP 586 213 83 02, e-mail:biuro@ppnt.pl; tel. 58 880 81 50. 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 58 

880 81 50, e-mail: iod@ppnt.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i 

porządku w siedzibie oraz wokół terenu Administratora, ochrony  mienia należącego do Administratora oraz 

ochrony osób.  

4. Podstawą przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku  jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO 

oraz art. 9a i art.50 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze 

zm.). 

5. Monitoring wizyjny zastosowany u Administratora  polega na rejestrowaniu obrazu przez zamontowane 

kamery w siedzibie  oraz wokół terenu Administratora: 

5.1. poprzez teren, siedzibę Administratora  lub teren wokół siedziby Administratora, należy rozumieć 

nieruchomość gruntową znajdującą się przy al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni oraz przy ul. Kadłubowców 
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4 wraz z usytuowanymi na niej budynkami (w tym ulice, parkingi, bezpośrednie otoczenie budynków, 

wnętrza budynków, w tym ich ciągów komunikacyjnych); 

5.2. monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni; 

5.3. system monitoringu wizyjnego składa się z kamer rejestrujących zdarzenia oraz urządzeń 

rejestrujących oraz zapisujących nagrania obrazu wraz z oprogramowaniem do obserwacji zapisów; 

5.4. w systemach prowadzonego przez Administratora monitoringu rejestrowane mogą być w 

szczególności następujące informacje: wizerunek, sposób zachowania się, czas, miejsce i przebieg 

zdarzenia, nr tablic rejestracyjnych pojazdów lub inne informacje na temat osób monitorowanych; 

5.5. miejsca objęte monitoringiem obejmują obszar otwartej przestrzeni publicznej np. ulica, parking itp. 

oraz obszar zamkniętej przestrzeni publicznej np. obiekty Administratora, pomieszczenia lub ciągi 

komunikacyjne w budynkach Administratora itp.; 

5.6. wejścia do budynków, oraz pomieszczenia oraz teren objęty monitoringiem są w widocznym miejscu 

oznakowane tablicami z rysunkiem kamery i napisem „Obiekt monitorowany”; 

5.7. monitoring jest prowadzony całodobowo; 

5.8. urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w zabezpieczonym pomieszczeniu. 

6. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane: 

6.1.  w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres 

do 30 dni, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym 

na podstawie prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania; uzyskane w wyniku 

monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu w sposób trwale 

uniemożliwiający ich odtworzenie, o ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej; 

6.2. w zakresie art.6 lit e RODO przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów w których dane są 

zebrane; 

6.3. do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec  przetwarzania. 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uprawnione organy  publiczne, podmioty/instytucje 

określone przez przepisy prawa lub podmioty świadczące usługi zabezpieczeń, monitoringu i ochrony oraz 

podmioty świadczące usługi techniczno-technologiczne w tym IT, współpracujące z Administratorem na 

podstawie zawartych umów i porozumień (w tym podmioty przetwarzające dane powierzane) przy 

wykonywaniu czynności związanych z działalnością statutową Administratora. 

7.1. co do zasady Administrator  nie udostępnia nagrań obrazu monitoringu podmiotom trzecim; 

wyjątkowo nagrania obrazu, udostępniane mogą być na elektronicznych nośnikach informacji lub do 

wglądu wyłącznie na pisemny, uzasadniony wniosek oraz za pokwitowaniem upoważnionym do tego 

osobom lub podmiotom z poszanowaniem praw i wolności osób monitorowanych; udostępnienie lub 

umożliwienie wglądu do nagrań obrazu z monitoringu może odbyć się wyłącznie za zgodą 

Administratora  w porozumieniu z Inspektorem Ochrony Danych; 

8. Pani/Pana Dane osobowe w postaci wizerunku nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

lub do organizacji międzynarodowej. 

9. Administrator nie  podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym formie profilowania w rozumieniu 

art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

10. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo żądania  dostępu do treści 

swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

i przenoszenia danych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych na zasadach i w zakresie wynikającym z RODO. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: przetwarzanie danych osobowych odbywa się na 

podstawie zgody, przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, 
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przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora  obowiązku prawnego. Powyższe żądania 

można przesłać na adresy wskazane w pkt. 1 i 2. 

11. Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

§9 

ZASADY PORZĄDKOWE 

1. Użytkownik przebywający w coworkingu oraz osoby z nim pracujące są zobowiązane do: 

1) zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu, przepisów przeciwpożarowych i przepisów BHP 

obowiązujących w coworkingu, 

2) poszanowania mienia i osób przebywających w coworkingu, 

3) zachowania ciszy w miejscu pracy, 

4) stosowania się do zaleceń obsługi Strefy Startup Gdynia. 

 

§10 

INNE POSTANOWIENIA 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje dla umów zawartych od dnia 14.04.2022 r. 

2. PPNT Gdynia nie ponosi odpowiedzialności za szkodę: utratę, ubytek, uszkodzenie sprzętu, odzieży oraz 

innych przedmiotów pozostawionych przez Użytkownika w przestrzeni coworkingu. 

3. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania obsługi Strefy Startup Gdynia o wszystkich 

uszkodzeniach i zniszczeniach udostępnionej infrastruktury. W przypadku, gdy są one następstwem 

okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność (niewłaściwe użytkowanie stanowiska pracy i infrastruktury 

biurowej),  Użytkownik zostanie obciążony kosztami naprawy. 

 


