
 

REGULAMIN PORZĄDKOWY CENTRUM ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI I 

TRANSFEREM TECHNOLOGII  

 

§1  

Postanowienia ogólne  

 

1. Regulamin Porządkowy Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii., 

zwany dalej „Regulaminem", określa zasady przebywania na terenie Centrum Zarządzania 

Innowacjami i Transferem Technologii. 

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:  

1) Centrum — należy przez to rozumieć Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem 

Technologii Politechniki Warszawskiej w Warszawie zlokalizowane w Warszawie, przy 

ul. Rektorskiej 4 ,  

2) Użytkowniku — należy przez to rozumieć każdą osobę przebywającą na terenie 

Centrum;  

3) Wydarzeniu - należy przez to rozumieć każde wydarzenie realizowane w Centrum.  

 

§ 2  

Terminy udostępniania Centrum  

 

1. Centrum wraz z parkingiem czynne jest w godzinach od 7.00 do 22.00 od poniedziałku do 

niedzieli. 

2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania ustalonych godzin korzystania  

z powierzchni Centrum.  

 

§ 3 

Zasady przebywania na terenie Centrum 

 

1. Podczas przebywania na terenie Centrum należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi. 

2. Użytkownicy zobowiązani są do: 

1) zachowania ładu i porządku w użytkowanych pomieszczeniach oraz pomieszczeniach 

wspólnego użytku; 

2) zamykania okien oraz pomieszczeń, podczas ich nieobecności; 

3) prowadzenia przez siebie działalności w taki sposób, aby nie stwarzało to utrudnień dla 

innych użytkowników i gości; 

4) dbania o powierzony sprzęt znajdujący się w pomieszczeniach wspólnego użytku; 

5) natychmiastowego powiadomienia kierownika obiektu lub pracownika ochrony  

o zaginięciu kluczy do użytkowanego pomieszczenia; 

6) natychmiastowego powiadomienia odpowiednich służb w przypadku zauważenia 

pożaru, włamania i innych zdarzeń losowych; 

7) przestrzegania przepisów bhp i p.poż; 

8) usunięcia wszystkich materiałów promocyjno-informacyjnych po zakończeniu 

wydarzenia. 

3. Ze sprzętu i urządzeń udostępnianych przez Centrum należy korzystać zgodnie  

z instrukcjami obsługi znajdującymi się przy danym sprzęcie lub urządzeniu.  

4. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania 

się do zaleceń lub niewłaściwego korzystania ze sprzętu lub urządzeń.  

5. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia Centrum należy niezwłocznie 

zgłaszać obsłudze.  

6. W celu zabezpieczenia bezpieczeństwa użytkownikom obiektu zabrania się: 

1) przebywania na terenie Centrum osobom zachowującym się w sposób, zagrażający 

bezpieczeństwu innych osób, mieniu lub zakłócającym porządek lub naruszającym 

ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscu publicznym; 

2) przebywania na terenie Centrum osobom nietrzeźwym lub osobom pozostającym pod 



wpływem środków odurzających; 

3) wnoszenia i spożywania alkoholu; 

4) palenia tytoniu w miejscach do tego nie wyznaczonych; 

5) wnoszenia na teren Centrum broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych 

dla życia i zdrowia przedmiotów; 

6) wprowadzania na teren Centrum zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników i psów 

asystujących; 

7) wnoszenia i wprowadzania na teren Centrum rowerów, hulajnóg, deskorolek lub innych 

podobnych urządzeń; 

8) przekazywania kluczy od użytkowanych pomieszczeń innym osobom nieposiadającym 

prawa do przebywania w budynku; 

9) odstępowania udostępnionych pomieszczeń innym osobom lub podmiotom; 

10) przerabiania i naprawiania instalacji elektrycznej i grzewczej; 

11) przerabiania lub zmieniania zamków drzwiowych; 

12) korzystania z pomieszczeń oznaczonych jako „tylko dla pracowników Centrum”; 

13) spożywania posiłków i napojów, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych; 

14) wynoszenia elementów wyposażenia Centrum poza jego teren; 

15) niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia Centrum; 

16) prowadzenia działalności handlowej w formie handlu obnośnego; 

17) prowadzenia działalności reklamowej; 

18) prowadzenia agitacji politycznych. 

 

§ 5  

Odpowiedzialność Centrum 

 

Politechnika Warszawska nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach lub mieniu 

pozostawionym w trakcie przebywania w Centrum. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem http://www.cziitt.pw.edu.pl/  

oraz w budynku Centrum. 

2. Każda osoba korzystająca z powierzchni Centrum oraz każda osoba przebywająca na terenie 

Centrum jest zobowiązana do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do usunięcia 

osoby korzystającej z powierzchni Centrum. 

4. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. 

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

http://www.cziitt.pw.edu.pl/

