Regulamin
korzystania z bezpłatnych, cyklicznych konsultacji specjalistów Pilskiego Inkubatora
Przedsiębiorczości
§1
1. Regulamin korzystania z bezpłatnych konsultacji specjalistów, zwany dalej „Regulaminem”, określa
zakres, zasady i sposób korzystania z konsultacji realizowanych w ramach projektu pt. Pilski
Inkubator Przedsiębiorczości, który został sfinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego 2007-2013, Działanie 1.4 „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych
z Regionalną Strategią Innowacji”, Schemat I – Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla
przedsiębiorstw.
2. Celem głównym funkcjonowania Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest wzmocnienie sieci
instytucji otoczenia biznesu w subregionie pilskim m.in. poprzez: aktywizację lokalnego rynku
pracy, podniesienie poziomu przedsiębiorczości, udostępnianie kompleksowych usług dla
przedsiębiorców świadczonych w jednym miejscu, wsparcie początkujących przedsiębiorców, w tym
studentów i absolwentów i zapobieganie ich odpływowi, tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost
liczby nowych przedsiębiorstw oraz rozwój istniejących firm, intensyfikacja współpracy lokalnych
partnerów, m.in.: IOB, uczelni wyższych, firm i lokalnej władzy, pozyskiwanie nowych inwestorów.
3. Organizatorem bezpłatnych, cyklicznych konsultacji specjalistów jest Inwest-Park Sp. z o.o.,
ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła.
§2
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) PIP – Pilski Inkubator Przedsiębiorczości,
2) cykliczna konsultacja specjalisty (konsultacja) - nie będąca poradą, bezpłatna informacja polegająca
na wskazaniu możliwych rozwiązań w obszarze problematycznym dla Klienta, powtarzająca się nie
rzadziej niż raz w miesiącu lub raz na dwa miesiące w terminach ustalonych przez Partnera;
3) Partner – instytucja lub przedsiębiorca lub uczelnia, która zawarła porozumienie z Inwest-Park
Sp. z o.o. lub podjęła współpracę w ramach cyklicznych konsultacji specjalistów;
3) Specjalista - osoba
w ramach Projektu;

reprezentująca Partnera,

świadcząca bezpłatne, cykliczne

konsultacje

4) Kierownik PIP - osoba organizująca bezpłatne, cykliczne konsultacje specjalistów;
6) Klient – osoba lub firma korzystająca z bezpłatnych, cyklicznych konsultacji specjalistów, która jest
klientem PIP korzystającym z następujących usług: preinkubacja, e-biuro, wynajem biur w strefie
Business, wynajem boksów w strefie Seed, wynajem biurek w strefie Start-up, wynajem salek spotkań.
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§3
1.

Bezpłatne cykliczne konsultacje specjalistów realizowane są na mocy porozumień o współpracy
zawartych m.in. z następującymi Partnerami:
 Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile,
 Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.,
 Spółką „GWDA”,
 Związkiem Międzygminnym „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”,
 Biurem Rachunkowo-Konsultingowym Sławomir Czerniel,
 EXELIOR Mirosław Kałuża,
 Poligrafia-Promocja-Reklama STUDIO K2,
 Kancelariami Adwokackimi - adw. Dariusz Grabarczyk, adw. Arkadiusz Drabik, adw. Mateusz
Nowaczyk,
 Kancelarią Patentową Elżbieta Majcherczak.

2.

Do współpracy w ramach konsultacji został zaproszony Urząd Skarbowy w Pile, zwany także
Partnerem.

3.

W celu świadczenia konsultacji Partnerzy wyznaczają Specjalistów i wskazują następujące obszary
konsultacji:
 PRAWNIK - prawo gospodarcze,
 SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY - pozyskiwanie funduszy dla firmy,
 KSIĘGOWY - księgowość i podatki,
 PRZEDSTAWICIEL URZĘDU SKARBOWEGO - administracja podatkowa, e-deklaracje,
 DYREKTOR CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII - transfer technologii do firmy,
 DORADCA BIZNESOWY - biznes plan i dotacje,
 SPECJALISTA DS. REKLAMY I MARKETINGU - marketing i promocja,
 RZECZNIK PATENTOWY - prawo własności intelektualnej,
 SPECJALISTA DS. OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW I GOSPODARKI ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI –
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz gospodarka odpadami biodegradowalnymi
i produktami z nich wytwarzanymi,
 SPECJALISTA DS. SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH – ochrona środowiska, gospodarka
odpadami oraz segregacja odpadów.

4.

Konsultacje udzielane są podczas indywidualnych spotkań Klienta ze Specjalistą w siedzibie
Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, w terminach wyznaczonych przez Partnerów.

5.

W celu skorzystania z bezpłatnych konsultacji specjalistów należy wypełnić Formularz
zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz przesłać na adres e-mail:
biuro@inwestpark.pila.pl, lub dostarczyć pocztą albo osobiście do Inwest-Park Sp. z o. o.,
ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła.
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6.

Potwierdzenie terminu konsultacji nastąpi mailowo lub telefonicznie w ciągu maksymalnie
5 dni od otrzymania Formularza zgłoszeniowego.

7.

Data konsultacji zostanie ustalona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania
Formularza zgłoszeniowego.
§4

1.

Warunkiem skorzystania z konsultacji jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w Formularzu zgłoszeniowym przez Inwest-Park Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 z późn. zm.).

2.

Potwierdzeniem skorzystania z konsultacji będzie Karta konsultacji stanowiąca załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu, wypełniana przez Specjalistę, podpisana przez Klienta.

3.

Po skorzystaniu z konsultacji Klient weźmie udział w dobrowolnym badaniu zadowolenia klientów
PIP.

4.

Klienci, którzy skorzystają z konsultacji nabywają prawo do rabatów cenowych na usługi płatne
Partnerów wykraczające poza zakres bezpłatnych konsultacji. Wysokość rabatu cenowego
zostanie uzgodniona z Klientem indywidualnie. Późniejsze rozliczenie pomiędzy Klientem
a Partnerem nastąpi indywidualnie na podstawie zawartej umowy pomiędzy stronami lub na
podstawie złożonego zlecenia.

5.

Konsultacje świadczone będą od 30 listopada 2015 r.
§5

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2015 roku.

Prezes Zarządu Inwest-Park Sp. z o.o.
Edyta Musiał

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Załącznik nr 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Zgłaszam udział w bezpłatnych konsultacjach specjalistów:
SPECJALISTA

Należy
zaznaczyć
„X”

TREŚĆ PYTANIA DO SPECJALISTY

PRAWNIK
SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY
KSIĘGOWY
PRACOWNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PILE
DYREKTOR CENTRUM TRANSFERU
TECHNOLOGII
DORADCA BIZNESOWY
SPECJALISTA DS. REKLAMY I MARKETINGU
RZECZNIK PATENTOWY
SPECJALISTA DS. OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW I
GOSPODARKI ODPADAMI
BIODEGRADOWALNYMI
SPECJALISTA DS. SEGREGACJI ODPADÓW
KOMUNALNYCH
Dane uczestnika:
Imię i Nazwisko:

Telefon:

Nazwa firmy (jeśli dotyczy):

E-mail:

Adres do korespondencji:

Konsultacje odbywają się w Inwest-Park Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła
W przypadku pytań prosimy o kontakt: tel. 67 353 31 43
Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: biuro@inwestpark.pila.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym przez Inwest-Park Sp.
z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 z późn. zm.).

Podpis
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Załącznik nr 2
KARTA KONSULTACJI
udzielonej w ramach cyklicznych konsultacji specjalistów Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
DANE UCZESTNIKA
Imię:
Nazwisko:
PESEL/NIP:

Nazwa firmy:

Adres zamieszkania/prowadzenia działalności
gospodarczej: (numer domu /numer
mieszkania/kod pocztowy/miejscowość)
Miasto:

Województwo:

Obszar1:

Miejski

Płeć:

Posiadane
wykształcenie:

Podstawowe

Gimnazjalne

Pomaturalne

Wyższe
e-mail:

Wiejski

Telefon kontaktowy:

Kobieta

Mężczyzna

Ponadgimnazjalne

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT KONSULTACJI
Data konsultacji
Inwest-Park sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 8, Piła

Miejsce konsultacji
Imię i nazwisko Specjalisty

.......................................................................................................
Zakres konsultacji wraz z
wskazanymi rozwiązaniami

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że:
1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Inwest-Park Sp. z o.o.;
2) moje dane osobowe będą przetwarzane przez Inwest-Park Sp. z o.o. w celach wynikających z umowy spółki jak również w związku z realizacją projektu
Pilski Inkubator Przedsiębiorczości;
3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i
sprawozdawczością w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013;
4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w konsultacjach;
5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą.

Tak
Podpis Klienta

Nie
Podpis Specjalisty

1

miejski - gminy miejskie i miasta powyżej 25 tyś. mieszkańców, wiejski - gminy wiejskie, gminy wiejsko-miejskie i miasta do 25 tyś.
mieszkańców
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