
REGULAMIN PORZĄDKOWY BIELAŃSKIEGO INTEGRATORA PRZEDSIĘBIORCZYCH 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Regulamin Porządkowy Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych, określa warunki i zasady bezpiecznego korzystania z 

Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych.  
2. Ilekroć w dalszej części niniejszego regulaminu jest mowa o:  

1) Regulaminie Porządkowym – rozumie się przez to Regulamin Porządkowy Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych 
2) Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych; 
3) Integratorze – rozumie się przez to Bielański Integrator Przedsiębiorczych; 
4) korzystającym z Integratora – rozumie się przez to każdą pełnoletnią osobę przebywającą na terenie Integratora, która 

zainteresowana jest korzystaniem z oferty Integratora; 
5) użytkowniku – rozumie się przez to Korzystającego z Integratora, który używa bezpłatnej Sieci Informatycznej 

Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych; 
6) wydarzeniu – należy przez to rozumieć każde wydarzenie mające miejsce w Integratorze; 
7) powierzchni – rozumie się przez to powierzchnię udostępnianą korzystającym z Integratora/użytkownikom;  
8) Zarządzającym – rozumie się przez to Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. 
9) Administracji – rozumie się przez to pracowników Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy obsługujących Integrator.   

 
§ 2 

Zasady przebywania na terenie Integratora 
 

1. Podczas przebywania na terenie Integratora należy stosować się do uwag i zaleceń administracji. Korzystanie z 
powierzchni do innych celów, niż zgłaszanych w procesie rejestracji lub uzgodnionych z administracją, jest niedozwolone.  

2. Ze sprzętu i urządzeń udostępnianych przez Integrator należy korzystać zgodnie z instrukcjami obsługi znajdującymi się 
przy danym sprzęcie lub urządzeniu.  

3. Zarządzający  nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zaleceń lub 
niewłaściwego korzystania ze sprzętu lub urządzeń.  

4. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia Integratora należy niezwłocznie zgłaszać Administracji. 
Korzystający z Integratora/użytkownik  jest zobowiązany ponadto do:  
- utrzymywania czystości,  
- usunięcia wszystkich materiałów wykorzystywanych do pracy po jej zakończeniu,  
- uprzątnięcia powierzchni lub pomieszczenia, z którego korzysta. 

 
§ 3 

Zakazy 
 

Osobom przebywającym na terenie Integratora zabrania się : 
1. zachowywania w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych osób, mieniu lub zakłóca porządek i narusza ogólnie 

przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych; 
2. przebywania osobom nietrzeźwym lub osobom pozostającym pod wpływem środków odurzających; 
3. wnoszenia i spożywania alkoholu; 
4. wnoszenia i korzystania ze środków odurzających; 
5. palenia tytoniu; 
6. wnoszenia na teren Integratora broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych dla życia i zdrowia 

przedmiotów; 
7. wprowadzania na teren Integratora zwierząt (chyba, że dotyczy to psów-przewodników osób niewidomych lub 

niedowidzących); 
8. wnoszenia i wprowadzania na teren Integratora rowerów, hulajnóg, deskorolek lub innych urządzeń i sprzętów o 

podobnym charakterze; 
9. spożywania posiłków i napojów za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych; 
10. wynoszenia elementów Integratora poza jego teren; 
11. przenoszenia elementów wyposażenia Integratora poza przeznaczone dla nich miejsca; 
12. niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia Integratora; 
13. prowadzenia działalności handlowej w formie handlu obnośnego; 
14. prowadzenia działalności reklamowej; 
15. prowadzenia agitacji politycznych. 

 
  



§ 4 
Odpowiedzialność 

 
Miasto Stołeczne Warszawa, Zarządzający i Administracja nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku 
kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia mienia pozostawionego na terenie Integratora.  
 

§ 5 
Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin porządkowy dostępny jest na stronie internetowej pod adresem                                                          

www.integratornabielanach.pl oraz w Integratorze.   
2. Nieznajomość postanowień Regulaminu Porządkowego nie zwalnia z konsekwencji wynikających z niestosowania się do 

postanowień w nim zawartych. 
3. Administracja i/lub Zarządzający zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Porządkowym. O 

zmianach w Regulaminie Porządkowym Korzystający z Integratora/Użytkownicy będą informowani poprzez umieszczenie 
informacji na stronie www.integratornabielanach.pl,  a w przyszłości, dodatkowo za pomocą narzędzi informatycznych.  

4. Zmieniony Regulamin Porządkowy zostanie podany do wiadomości  w sposób określony w ust. 1. 
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