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Regulamin świadczenia usługi pn. „Wirtualne Biuro” w Zawierciańskim Parku Przemysłowo Technologicznym 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach „Wirtualnego Biura”, znajdującego się                   

w budynku Zawierciańskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy ul. Technologicznej 15, 42-400 
Zawiercie. 

2. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o: 
a) Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin świadczenia usługi pn. „Wirtualne Biuro”. 
b) ZPPT - należy przez to rozumieć Zawierciański Park Przemysłowo-Technologicznego. 
c) ARZ – należy przez to rozumieć Agencję Rozwoju Zawiercia jako Zleceniobiorcę. 
d) WB – należy przez to rozumieć Wirtualne Biuro 
e) Przedsiębiorca – należy przez to rozumieć przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej. 
f) Osobie fizycznej – należy rozumieć osobę która ukończyła 18 rok życia oraz posiada pełną zdolność do 

czynności prawnych. 
g) Komisja Oceniająca – należy przez to rozumieć komisję powołaną przez Dyrektora ARZ do oceny 

merytorycznej zgłaszanych formularzy aplikacyjnych do WB, składająca się z min. 2 osób, 
wyznaczanych przez Dyrektora ARZ. 

h) Formularz aplikacyjny – należy przez to rozumieć formularz, który należy złożyć aplikując o przyjęcie 
do WB – Załącznik nr 1. 

i) Umowa – należy przez to rozumieć umowę na świadczenie usług WB – Załącznik nr 2 do Regulaminu. 
j) przestrzeń spotkań / przestrzeń biurowa – należy przez to rozumieć przestrzeń w holu ZPPT / 

laboratorium ZPPT. 
k) Skrzynka pocztowa – należy przez to rozumieć skrzynkę na tradycyjną korespondencję pocztową 

znajdująca się przy recepcji w siedzibie ARZ. 
l) Zleceniodawca – Przedsiębiorca lub osoba fizyczna korzystająca z usługi WB 

3. ARZ zastrzega, że niniejszy Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 
 

§ 2 
Zasady funkcjonowania usługi pn. „Wirtualne Biuro” 

 
1. Z usługi WB świadczonej przez ARZ mogą skorzystać Przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne, które złożyły 

formularze aplikacyjne w siedzibie ARZ, przeszły pozytywną ocenę Komisji Oceniającej oraz podpisały 
umowę.                 

2. Osoby fizyczne po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Oceniającej otrzymują prawo do użycia adresu 
 „ul. Technologiczna 15, 42-400 Zawiercie” w celu rejestracji nowej działalności gospodarczej  i zobowiązane 
są do podpisania umowy w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania tej decyzji. 
Przed podpisaniem umowy konieczna jest rejestracja we właściwym rejestrze zgłoszonej działalności 
gospodarczej i dostarczenie dokumentów rejestrowych (wpis do ewidencji działalności gospodarczej) oraz 
innych wskazanych przez pracownika ARZ. 

3. Przedsiębiorcy po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Oceniającej mogą korzystać z wszelkich usług 
objętych regulaminem „Wirtualnego Biura” z wyłączeniem prawa do korzystania z adresu Agencji Rozwoju 
Zawiercia jako miejsca prowadzenia przez nich działalności gospodarczej chyba, że strony odrębną umową 
dokonają wynajmu powierzchni ZPPT na ten cel. 

4. ARZ nie jest związana kolejnością składanych wniosków oraz może podejmować decyzje o wyrażeniu zgody 
na zawarcie umowy według ustalonej przez siebie kolejności. 

5. W ramach Usługi pn. „Wirtualne Biuro” znajdują się: „Abonament START”, „Abonament START+” oraz 
„Abonament EKSTRA”. Ilekroć w regulaminie jest mowa o usłudze pn. „Wirtualne Biuro” rozumie się przez 
to zarówno usługi w ramach wszystkich abonamentów, opisane w §4 Regulaminu. 
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6. Wszystkie rodzaje usług świadczonych przez ARZ dotyczą wyłącznie Zleceniodawców i bez pisemnej zgody 
ARZ nie jest możliwe odstępowanie, podnajem, bezpłatne użyczanie osobom trzecim, zarówno sprzętu, jak 
i powierzchni oraz pozostałych elementów przedmiotu umowy. 

7. Warunkiem zawarcia umowy jest wniesienie przez Zleceniodawcę kaucji gwarancyjnej w wysokości 2 
miesięcznego abonamentu brutto tytułem zabezpieczenia roszczenia ARZ o zapłatę abonamentu lub innych 
roszczeń na rachunek Bank Pekao S.A. nr 97 1240 4272 1111 0010 6559 3821. Wpłacona kaucja w formie 
gotówki nie podlega oprocentowaniu ani waloryzacji. Kaucja zostanie zwrócona po rozwiązaniu umowy w 
terminie 7 dni od otrzymania wniosku o jej zwrot, chyba że zostanie wykorzystana zgodnie z celem jej 
ustanowienia. 

§ 3 
Wirtualne Biuro oraz warunki jego udostępniania 

 
1. ARZ nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki pocztowe i mienie pozostawione w skrzynce pocztowej.  
2. Odbiór oraz przechowanie korespondencji poleconej w WB – może nastąpić wyłącznie po złożeniu 

oświadczenia zezwalającego na włożenie przesyłki poleconej do skrzynki pocztowej bez potwierdzenia 
odbioru.  

3. Umowa na świadczenie usługi pn. „Wirtualne Biuro” może zostać zawarta na okres nie dłuższy niż 3 lata. Po 
tym okresie Zleceniodawca może wystąpić o przedłużenie umowy na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż 
3 lata. W celu przedłużenia okresu korzystania z usługi pn. „Wirtualne Biuro” Zleceniodawca zobowiązany 
jest przedłożyć w ARZ pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem, co najmniej na miesiąc przed zakończeniem 
obowiązywania umowy. 

4. Ustalone umową wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji. Podstawą waloryzacji wynagrodzenia – nie 
częściej niż raz do roku - będzie wskaźnik wzrostu cen na towary i usługi konsumpcyjne ogłoszony przez 
Prezesa GUS w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku w zaokrągleniu w górę do pełnego 
1%. Pierwsza waloryzacja nastąpi nie wcześniej niż 01. 01. 2016r.  

5. Zleceniodawca ma obowiązek w przeciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia obowiązywania umowy 
wykreślić ze wszystkich rejestrów dotychczasowy adres udostępniony w ramach umowy nie może 
posługiwać się udostępnionym adresem na podstawie umowy w informacjach o Podmiocie oraz  
w kontaktach z kontrahentami i klientami.  

6. W przypadku niewypełnienia powyższych obowiązków lub złamania określonych zakazów, ARZ ma prawo 
wystawić Zleceniodawcy fakturę VAT za bezumowne korzystanie z jego adresu udostępnionego w ramach 
umowy, za okres od zakończenia obowiązywania umowy do momentu zaprzestania korzystania z adresu 
ARZ, w wysokości trzykrotności opłaty miesięcznej obwiązującej na podstawie umowy.  

7. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio zapisy umowy dotyczące wystawiania i płatności 
faktur VAT. 

§ 4 
Ceny usług i ich zakres. 

 
1.  Usługi Wirtualnego Biura świadczone są w dni powszednie od godziny 7:30 do godziny 15:30. Po 

wcześniejszym ustaleniu z ARZ możliwy jest wynajem biura lub sali szkoleniowej w godzinach 
dostosowanych do potrzeb Zleceniodawcy. 

2. Cena usługi w ramach „Abonamentu START” wynosi - 29zł netto / miesiąc , a w zakres usługi wchodzi: 

 wynajęcie adresu firmy - zgoda na rejestrację w urzędach, umieszczenie udostępnionego adresu na 
drukach firmowych, stemplach, wizytówkach, informacja na stronie internetowej KPT o danych firmy 
oraz przedmiocie jej działalności, 

 dostęp do przestrzeni spotkań / przestrzeni biurowej – 10 h miesięcznie, 

 dostęp do sali konferencyjnej i laboratorium – 2 h miesięcznie, 

 dostęp do bezprzewodowego Internetu w budynku ZPPT, 

 udostępnienie skrzynki pocztowej, 

 zamieszczanie na stronie internetowej ZPPT logo firmy wraz z krótkim opisem przedmiotu działalności 
przedsiębiorcy i adresem strony internetowej, 

 wparcie i pomoc doradców biznesowych – 2 h miesięcznie. 



Agencja Rozwoju Zawiercia 
42-400 Zawiercie, ul. Technologiczna 15  
Tel.  +48 32 494 13 33, 32 494 13 34 
biuro@park.zawiercie.eu 

 

 

  
 

 

 

  
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 08/2017 Dyrektora Agencji Rozwoju Zawiercia z dnia 16 sierpnia 2017 roku 

Strona 3 z 4 

 

3. Cena usługi w ramach „Abonamentu START+” wynosi - 99zł netto / miesiąc , a w zakres usługi wchodzi: 

 dostęp do przestrzeni spotkań / przestrzeni biurowej – 15 h miesięcznie, 

 dostęp do sali konferencyjnej i laboratorium – 4 h miesięcznie, 

 dostęp do bezprzewodowego Internetu w budynku ZPPT, 

 udostępnienie skrzynki pocztowej, 

 zamieszczanie na stronie internetowej ZPPT logo firmy wraz z krótkim opisem przedmiotu działalności 
przedsiębiorcy i adresem strony internetowej, 

 wparcie i pomoc doradców biznesowych – 4 h miesięcznie, 

 informacja o nadejściu przesyłki, której przyjęcie zostało pokwitowane przez pracownika 

 ARZ na nr telefonu klienta lub na adres email firmy, 

 skanowanie korespondencji – skanowanie do 50 stron i wysyłanie na adres email klienta, wyłącznie za 
pisemnym upoważnieniem dla pracownika ARZ, 

 kopiowanie / drukowanie korespondencji do 50 stron czarnobiałych lub 20 stron kolorowych w formacie 
A4. 

4. Cena usługi w ramach „Abonamentu EKSTRA” wynosi- 189zł netto / miesiąc, a zakres usługi wchodzi: 

 dostęp do przestrzeni spotkań / przestrzeni biurowej – 30 h miesięcznie, 

 dostęp do sali konferencyjnej i laboratorium – 8 h miesięcznie, nie częściej jak 2 razy w miesiącu 

 dostęp do bezprzewodowego Internetu w budynku ZPPT, 

 udostępnienie skrzynki pocztowej, 

 zamieszczanie na stronie internetowej ZPPT logo firmy wraz z krótkim opisem przedmiotu działalności 
przedsiębiorcy i adresem strony internetowej, 

 wparcie i pomoc doradców biznesowych – 4 h miesięcznie, 

 wparcie i pomoc rady prawnego – 4 h miesięcznie, 

 informacja o nadejściu przesyłki, której przyjęcie zostało pokwitowane przez pracownika 

 ARZ na nr telefonu klienta lub na adres email firmy, 

 skanowanie korespondencji – skanowanie do 100 stron i wysyłanie na adres email klienta, wyłącznie za 
pisemnym upoważnieniem dla pracownika ARZ, 

 kopiowanie / drukowanie korespondencji do 100 stron czarnobiałych lub 30 stron kolorowych                              
w formacie A4. 

 
§ 5 

Uprawnienia i obowiązki Zleceniodawcy 
 

1. ARZ ma prawo wykorzystywać informacje o Zleceniodawcy w swoich materiałach informacyjnych, 
prezentacjach oraz raportach. Nie dotyczy to informacji stanowiących tajemnicę handlową. 

2. ARZ zobowiązuje się dochować należytej staranności w zabezpieczeniu lokalu, jednak nie odpowiada za 
rzeczy Zleceniodawcy oraz ich gości i klientów pozostawione w pokojach biurowych, sali szkoleniowej.  

3. Zleceniodawca odpowiada za bezpieczeństwo osób uczestniczących w prowadzonej przez niego 
działalności. Ponadto zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe na 
osobie i mieniu jakichkolwiek osób w związku z prowadzoną przez Zleceniodawcę działalności na terenie 
ZPPT. 

4. Zleceniodawca przejmuje na siebie również pełną odpowiedzialność za swoich pracowników, klientów i 
gości, za spowodowanie szkód w budynku oraz na rzeczach ARZ i innych Zleceniodawców, w szczególności                                                 
w udostępnionych pomieszczeniach i sprzęcie biurowym, a także za ich niewłaściwe zachowanie 
naruszające interesy i dobra osobiste ARZ oraz jej klientów. 

5. Zleceniodawca zobowiązany jest do dbania o należyty stan wykorzystywanego mienia w ramach usługi WB                             
i oddania go w stanie nie pogorszonym wraz z nakładami jakie poczynił na rzecz ARZ z chwilą rozwiązania, 
wygaśnięcia lub odstąpienia od umowy. 

6. Zleceniodawcy korzystający z laboratorium w Zawierciańskim Parku Przemysłowo – Technologicznym 
zobowiązują się do przestrzegania postanowień wynikających z regulaminu korzystania z laboratorium oraz 
oświadczają, że zapoznały się z jego treścią. 

7. Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami do tego wyraźnie przeznaczonymi. 
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§ 6 
Postanowienia końcowe 

 
1. W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy Regulaminem, a umową zawartą ze Zleceniodawcą 

pierwszeństwo ma umowa. 
2. Każdorazowa zmiana postanowień niniejszego Regulaminu wymaga poprzedzenia jej informacją na stronie 

www i poinformowania Zleceniodawców o jego zmianie.  
3. Regulamin dostępny jest na stronie www i do wglądu w recepcji ARZ. 
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09 października 2017 roku. 
5. W przypadku zmiany Regulaminu Zleceniodawca ma prawo w ciągu 14 dni do rozwiązania umowy, jeżeli nie 

akceptuje zmian w Regulaminie. W przypadku braku pisemnego sprzeciwu w tym okresie ARZ przyjmuje się, 
że Zleceniodawca akceptuje zmiany wprowadzone do Regulaminu. 
 

 
 
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz aplikacyjny (podmioty zarejestrowane), 
Załącznik nr 1a do Regulaminu – Formularz aplikacyjny (podmioty niezarejestrowane), 


