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DEFINICJE I OKREŚLENIA 

Celem opracowania niniejszego Regulaminu jest stworzenie, ujednolicenie i sformalizowanie działań 

związanych z wynajmowaniem stanowisk w pomieszczeniu coworkingowym, znajdującym się w bu-

dynku Kuźni Przedsiębiorczości. 

− StSG – Stalowowolska Strefa Gospodarcza Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Sta-

lowej Woli. 

− Nieruchomość – obiekt budowlany zarządzane przez StSG. 

− Budynek KP – budynek Kuźni Przedsiębiorczości, Nieruchomość zlokalizowana przy 

ul. Kwiatkowskiego 1, obejmująca drugie piętro budynku dawnej Dyrekcji Naczelnej Huty Sta-

lowa Wola 

− Użytkownik – najemca, który zawarł umowę na wynajem/korzystanie z przestrzeni coworkin-

gowej. 

− Administrator – pracownik (pracownicy) odpowiedzialni za administrowanie Nieruchomością. 

− Ochrona – pracownik (pracownicy) firmy zewnętrznej pełniący funkcję pracowników zabez-

pieczenia i ochrony Nieruchomości. 

− Lokal – wydzielone pomieszczenie z zamykanymi na zamek drzwiami, stanowiące przedmiot 

najmu. 

 

§ 1.  

PRZEPISY OGÓLNE 

1. Celem funkcjonowania strefy coworkingu jest: 

• umożliwienie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zapewnienie Użytkownikowi 

przestrzeni do innowacyjnej i kreatywnej pracy, w tym do rozwijania pomysłów biz-

nesowych; 

• umożliwienie nawiązywania kontaktów, wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy 

Użytkownikami strefy coworkingu; 

• wspieranie inicjatyw i pomysłów z obszaru nowoczesnych technologii. 

2. Strefa coworkingu składa się z dwóch pomieszczeń: 

• otwartej przestrzeni biurowej (pomieszczenia) z wyznaczonymi stanowiskami do 

pracy, 

• pomieszczenia – salki do rozmów biznesowych. 

3. Strefa coworkingu zlokalizowana jest w Kuźni Przedsiębiorczości, na drugim piętrze budynku 

dawnej Dyrekcji Naczelnej HSW przy ul. Kwiatkowskiego 1. 

4. Strefa coworkingu jest dostępna od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 19.00 z wy-

łączeniem dni świątecznych. 

5. W strefie coworkingu udostępniane są stanowiska pracy wyposażone w biurko i krzesło do 

pracy przy komputerze. Na każdym biurku znajduje się zestaw gniazd przyłączeniowych 

(gniazda elektryczne i gniazda sieci LAN). StSG nie udostępnia Użytkownikom sprzętu kom-

puterowego. 

6. W strefie coworkingu znajdują się zamykane na klucz szafki, w których Użytkownicy mogą 

przechowywać swoje rzeczy prywatne. Liczba i pojemność szafek jest ograniczona. Za rzeczy 

pozostawione w szafce odpowiedzialność ponosi Użytkownik. 

7. StSG zastrzega, że niniejszy Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu 

cywilnego 
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§ 2.  

ZAWARCIE UMOWY 

1. Ze strefy coworkingu mogą korzystać zarówno osoby fizyczne jak podmioty gospodarcze. 

2. Osoby lub podmioty gospodarcze zainteresowane najmem stanowiska w strefie coworkingu 

zobowiązane są do złożenia w biurze Administratora formularza zgłoszeniowego zawierają-

cego podstawowe informacje teleadresowe oraz bardzo zwięzły opis planowanej działalności 

w strefie coworkingu. 

3. Każdy Użytkownik może wybrać jeden z dwóch wariantów umowy zawieranej na czas okre-

ślony od jednego do dwunastu miesięcy. 

3.1. W wariancie pierwszym Użytkownik jest rozliczany z korzystania ze stanowiska pracy w 

układzie godzinowym, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego następuje pod-

liczenie czasu i wystawienie faktury.  

3.2. W wariancie drugim Użytkownik wybiera formę abonamentu, w którym otrzymuje moż-

liwość nielimitowanego czasu pracy. 

4. Umowa najmu stanowiska coworkingowego może być zawarta na preferencyjnych warunkach 

najmu zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Preferencji tylko dla drugiego wariantu 

umowy. 

5. W ramach opłaty Użytkownik uzyskuje prawo do: 

• korzystania ze stanowiska pracy wyposażonego w biurko i krzesło; 

• nielimitowanego dostępu do Internetu; 

• bezpłatnego korzystania z pokoju spotkań oraz z sali konferencyjnej wyposażonych 

w rzutnik i/lub flipchart w wymiarze 2 godzin po każdych 100 godzinach korzystania 

ze stanowiska coworkingowego – dotyczy Użytkownika, który wybrał pierwszy wa-

riant umowy; 

• bezpłatnego korzystania z pokoju spotkań oraz z sali konferencyjnej wyposażonych 

w rzutnik i lub flipchart w wymiarze 2 godzin w każdym miesiącu – dotyczy Użyt-

kownika, który wybrał drugi wariant umowy; 

• po wyczerpaniu limitu, każdy Użytkownik ma prawo skorzystać z pokoju spotkań 

biznesowych lub z sali konferencyjnej odpłatnie, ale na preferencyjnych zasadach 

określonych w regulaminie najmu. 

• bezpłatnego dostępu do skanera/drukarki/kopiarki, przy czym w przypadku druko-

wania i/lub kopiowania istnieje możliwość wykonania wydruku lub kopi w liczbie 

10 stron A4 w każdym dniu korzystania ze stanowiska coworkingowego. 

• korzystania z powierzchni wspólnych, w tym z zaplecza socjalnego (strefy relaksu); 

• umieszczenie podstawowych informacji o firmie na stronie internetowej StSG; 

• korzystania z parkingu zlokalizowanego przy Nieruchomości. 

6. Szczegóły dotyczące podstawy płatności, terminu płatności, numeru rachunku bankowego na 

który należy wnosić opłaty zostaną określone w umowie najmu. 

 

§ 3.  

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STREFY COWORKINGU 

1. Warunki korzystania ze strefy coworkingu w zakresie spraw porządkowych i bezpieczeństwa 

zostały określone w Regulaminie Porządkowym. 

2. Użytkownik nie może udostępniać stanowiska osobom trzecim. 

3. Użytkownik ma zagwarantowane miejsce do pracy jedynie po wcześniejszym dokonaniu rezer-

wacji. 
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3.1. Rezerwacji można dokonywać osobiście lub telefonicznie w biurze Administratora w go-

dzinach od 7.30 do 14.30. 

3.2. Rezerwacji można dokonywać tylko na pełne godziny zegarowe. 

3.3. StSG zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia rezerwacji w przypadku, gdy w danym 

terminie nie ma dostępnych miejsc. 

3.4. Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania rezerwacji jednak nie później niż 12 go-

dzin przed terminem jej rozpoczęcia z wyjątkiem sytuacji jak w pkt. 3.5. 

3.5. Użytkownikowi przysługuje prawo do skrócenia lub wydłużenia czasu rezerwacji (godzin 

pracy) w danym dniu, co najmniej z jedno godzinnym wyprzedzeniem. StSG zastrzega 

sobie prawo odmowy przedłużenia rezerwacji w przypadku, gdy nie ma dostępnych 

miejsc. 

4. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania ze stanowiska coworkingowego i po jago zakoń-

czeniu zobowiązany jest do każdorazowego wpisywania się do dziennika wejść/wyjść dostęp-

nego w biurze Administratora lub w pomieszczeniu Ochrony. 

5. Zabrania się wstępu do strefy coworkingu po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzają-

cych.  

6. W strefie coworkingu, podobnie jak w całym budynku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia 

tytoniu. 

7. Użytkownik ma możliwość zapraszania gości do strefy coworkingu, przy czym goście nie mogą 

przebywać w strefie coworkingu bez Użytkownika, który ich zaprosił. 

8. Korzystanie z pokoju spotkań lub sali konferencyjnej musi odbywać się po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu z Administratorem. 

9. Istnieje bezwzględny zakaz korzystania z programów typu peer to peer, pobierania lub rozpo-

wszechniania treści niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym oraz warunkami li-

cencji. 

9.1. Złamanie zakazu o którym mowa powyżej będzie skutkować zaprzestaniem świadczenia 

usługi w trybie natychmiastowym. 

9.2. Wszelkie konsekwencje prawne i finansowe związane z pobieraniem lub rozpowszechnia-

niem treści niegodnych z prawem ponosi Użytkownik.  

10. Użytkownicy strefy coworkingu nie maja prawa do umieszczania w niej reklam, szyldów, ozna-

czeń reklamujących zarówno siebie jak i osoby (podmioty) trzecie. 

11. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Administratora o wszystkich 

stwierdzonych uszkodzeniach i zniszczeniach. W przypadku, gdy są one następstwem okolicz-

ności powstałych z jego winy i/lub winy zaproszonych gości, Użytkownik zostanie obciążony 

kosztami naprawy. 

12. Użytkownik korzystający ze strefy coworkingu zobowiązany jest do poszanowania zasad 

współżycia społecznego i stosowania dobrych praktyk pracy coworkingowej. Podstawowe za-

sady pracy coworkingowej zebrane w postaci  Savoir-vivre sa dostępne w biurze Administra-

tora. 

 

§ 4.  

ZAKOŃCZENIE NAJMU 

1. Korzystanie ze stanowiska pracy coworkingowej kończy się z dniem wygaśnięcia umowy 

chyba, że dotychczasowy Użytkownik wyrazi wolę kontynuowania najmu i podpisze nową 

umowę. 
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2. Zakończenie najmu przed  końcem okresu określonego w umowie jest możliwe na wniosek 

Użytkownika z miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalen-

darzowego. 

3. Umowa najmu ulega rozwiązaniu bez okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:  

3.1. Wynajmowane pomieszczenie/powierzchnia będzie wykorzystywane przez najemcę na 

inny cel niż określony w umowie, 

3.2. Zwłoka z zapłatą czynszu wyniesie co najmniej trzy okresy płatności, 

3.3. Stwierdzenia dewastacji pomieszczenia, 

3.4. Stwierdzenia, że złamany został zakaz określony w § 3 pkt 9. 

 

§ 5.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Coworkingu może podlegać zmianom zatwierdzonym przez osoby upoważnione. 

2. Każdorazowa zmiana niniejszego Regulaminu wymaga zamieszczenia zmian na stronie inter-

netowej Wynajmującego i poinformowania Najemców, którzy zawarli umowę o jego zmianie 

w postaci korespondencji elektronicznej. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu, z dniem 01.04.2018 r. 

 

 

 

 

Zatwierdzam 


