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§ 1 

 Postanowienia ogólne 
 

1 Użyte w regulaminie określenia oznaczają 

1) WPT – Wrocławski Park Technologiczny S.A., 

2) INKUBATOR – Inkubator Przedsiębiorczości i Technologii oraz Dolnośląski Akademicki Inkubator 

Przedsiębiorczości Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A., 

3) Platforma Usług Cloud – platforma oferująca możliwości korzystania z szerokiej gamy oprogramowania 

z wykorzystaniem dostępu do Internetu, 

4) Regulamin – Regulamin korzystania z Platformy Usług Cloud Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A., 

5) Użytkownik – przedsiębiorca działający w ramach Inkubatora, z którym podpisana jest umowa najmu 

powierzchni biurowej budynku Inkubatora Przedsiębiorczości i Technologii objętą pomocą de minimis 

i któremu zostały przydzielone czasowe prawa do korzystania z Platformy Usług Cloud, 

6) Administrator Platformy Usług Cloud – osoba/osoby wyznaczona/e przez WPT do zarządzania Platformą, 

przydzielania i odbierania uprawnień Użytkownikom, 

7) Wniosek – Wniosek o udostępnienie usług w ramach Platformy Usług Cloud oraz o  udzielenie pomocy 

de minimis – Załącznik do Regulaminu korzystania z Platformy Usług Cloud 

8) Umowa – Umowa o korzystaniu z usług Platformy Usług Cloud oraz pomocy de minimis zawarta pomiędzy WPT 

a Użytkownikiem. 

2 Lista usług oferowanych w ramach Platformy Usług Cloud zamieszczona jest na stronie internetowej 

www.startupwro.pl.    

3. Oprogramowania udostępniane w ramach Platformy Usług Cloud podlegają ochronie prawnej zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o ochronie praw autorskich i pokrewnych (Dz.U. z 2006 Nr 90 poz. 631 
z późn.). 
 

§ 2 

Uprawnienie do korzystania z Platformy Usług Cloud 

 

1. Prawo do korzystania z Platformy Usług Cloud mają wyłącznie Użytkownicy. 

2. Wyłączne prawo do nadawania i odbierania uprawnień do korzystania z usług oferowanych w ramach Platformy 

Usług Cloud ma Administrator Platformy Usług Cloud. 

3. Uprawnienia do korzystania z usług oferowanych w ramach Platformy Usług Cloud nadawane są na podstawie 

poprawnie wypełnionego i kompletnego Wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek podpisuje osoba 

uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu przedsiębiorcy, wskazując w nim osobę, która będzie 

uprawiona do korzystania z usługi.  

 

§ 3 

Zasady nadawania uprawnień do korzystania z Platformy 

 

1. Dostęp do usług oferowanych w ramach Platformy Usług Cloud uzależniony jest od: 

a) rodzajów pakietów oprogramowania; 

b) ilości dostępnych licencji dla poszczególnych pakietów; 

c) kolejności złożenia wniosku o udzielenie pomocy de minimis, 

d) długości okresu, który Użytkownik zadeklaruje we Wniosku . 

2. Opis pakietów oprogramowania dostępny jest na stronie internetowej www.startupwro.pl.  

http://www.startupwro.pl/
http://www.startupwro.pl/
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3. Pierwszeństwo korzystania z usług w ramach Platformy Usług Cloud przysługuje przedsiębiorcom o których mowa 

w §4 ust. 1 Regulaminu „Inkubatora Przedsiębiorczości i Technologii WPT S.A.” Wrocławskiego Parku 

Technologicznego, tj. przedsiębiorcom działającym na rynku krajowym i zagranicznym nie dłużej niż 2 lata licząc od 

dnia zarejestrowania przedsiębiorcy w odpowiednim rejestrze lub ewidencji.  

4. Pozostałym Użytkownikom Platformy Usług Cloud czasowy dostęp do danej usługi oferowanej w ramach Platformy 

będzie nadawany, o ile WPT będzie posiadało wolne dostępy do usługi nie wykorzystane przez przedsiębiorców, 

o których mowa w ust. 3. 

5. Administrator Platformy Usług Cloud ma prawo do korekty liczby licencji oraz okresów ich użytkowania dla 

poszczególnych pakietów w odniesieniu do wartości wnioskowanych opierając się o zasadę dostępności Platformy 

Usług Cloud możliwie największej liczbie Użytkowników. 

6. O przyznaniu czasowego dostępu do usług w ramach Platformy, przy zachowaniu zasad, o których mowa w ust. 3-

5, decyduje kolejność wpłynięcia poprawnie wypełnionego, kompletnego i podpisanego Wniosku według wzoru 

stanowiącego załącznik do Regulaminu. Do wniosku  przedsiębiorca załącza Formularz informacji przedstawianych 

przy ubieganiu się o pomoc de minimis określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w 

sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 

311 , z 2013 r. poz. 276, z 2014 poz. 1543) oraz inne dokumenty, o ile konieczność ich złożenia będzie wynikała z 

Wniosku. Wzory wniosku oraz Formularza dostępne są na stronie www.startupwro.pl. Użytkownik korzystający z 

usługi może złożyć kolejny Wniosek na tą samą usługę nie wcześniej niż dwa tygodnie przed końcem umowy o 

udzielenie pomocy de minimis.  

7. Wraz ze wzorem Wniosku, WPT udostępnia Użytkownikowi, w formie elektronicznej lub odnośnika do strony 

WWW, treść niniejszego Regulaminu oraz warunki korzystania z usługi/oprogramowania określone przez jego 

producenta, a także wszelkie inne uregulowania w tym zakresie. 

8. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania Regulaminu i wszelkich innych uregulowań 

dotyczących korzystania z usługi/oprogramowania oraz ich aktualizacji, a także złożenia stosownego oświadczenia 

w tym zakresie. 

9. Administrator Platformy Usług Cloud przesyła drogą elektroniczną informację o nadaniu czasowych praw do 

korzystania z usługi oraz uproszczoną instrukcję aktywacji danej usługi (instalacji oprogramowania, aktywacji 

konta, pobierania aktualizacji).  Aktywacja usługi następuje na podstawie podpisanej Umowy.  

 

§ 4 

Prawa i obowiązki Użytkownika Platformy Usług Cloud 

 

1. Użytkownik ma prawo i obowiązek korzystania z przydzielonego mu czasowo prawa do korzystania z usługi 

w ramach Platformy Usług Cloud, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, jak również warunkami 

korzystania z tej usługi/oprogramowania, określonymi przez jej producenta oraz z innymi uregulowaniami w tym 

zakresie. 

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przez niego oraz osoby przez niego zatrudnione lub 

działające na jego zlecenie praw autorskich producentów/wykonawców usługi do udostępnionych oprogramowań, 

a w tym ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek tych naruszeń. 

3. Prawa osobiste i majątkowe do utworów stworzonych przez Użytkownika, przy wykorzystaniu Platformy Usług 

Cloud, pozostają przy nim. 

4. Jeśli warunki korzystania z danej usługi w ramach Platformy Usług Cloud określone przez WPT i określone przez 

producenta usługi nie mówią inaczej, Użytkownik nie ma prawa w szczególności: 

1) rozpowszechniać oraz udostępniać oprogramowania podmiotom trzecim, 

2) dokonywać przeniesienia praw do usługi/oprogramowania na rzecz podmiotów trzecich, 

http://www.startupwro.pl/
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3) modyfikować, adaptować ani tłumaczyć usługi/oprogramowania, 

4) korzystać z technik odtwarzania kodu źródłowego, dekompilować, dezasemblować ani w inny sposób 

próbować odtworzyć kodu źródłowego usługi/oprogramowania, 

5) oferować usługi/oprogramowania na zasadzie sprzedaży, wypożyczenia, udostępnienia w ramach najmu lub 

sublicencji, 

6) zezwalać na kopiowanie jakichkolwiek części usługi/oprogramowania do pamięci urządzeń innego 

użytkownika, 

7) obchodzić środków technicznych służących do zapewnienia kontroli dostępu do oprogramowania lub 

tworzyć, rozpowszechniać produktów służących do obchodzenia takich środków. 

5. Zabronione są wszelki działania ze strony Użytkowników w celu zakłócania, blokowania lub utrudniania korzystania 

z usług Platformy Usług Cloud innym Użytkownikom.  

6. Za zobowiązania finansowe, które powstały na skutek korzystania z usług Platformy Usług Cloud, a które nie 

wynikają z działania WPT, odpowiada Użytkownik. 

7. Za zobowiązania finansowe wynikające z naruszenia praw autorskich producentów/wykonawców 

usługi/oprogramowania oferowanych w ramach Platformy Usług Cloud, powstałe w okresie użytkowania usługi, 

w tym również w okresie korzystania z usługi pomimo odebrania praw przez Administratora Usług Cloud, w całości 

ponosi Użytkownik. 

 

§ 5 

Pomoc de minimis 

 

1. Świadczenie usługi w ramach Platformy Usług Cloud na rzecz Użytkownika jest nieodpłatne i stanowi wsparcie 

objęte pomocą de minimis udzielaną w oparciu o:  

1) Ustawę z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. 

Nr 59, poz. 404 z późn.zm.), 

2) Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013r. str.1), zwanego 

dalej Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 

3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot 

ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz.311 z późn.zm.), 

4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości 

pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz.U. Nr 194, poz. 1983 z późn. zm.), 

5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy 

de minimis w rolnictwie i rybołówstwie ( Dz. U. z 2015r. poz. 1983), 

6) Umowę o dofinansowanie projektu „Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości i Technologii na bazie socjalno-

administracyjnego przy hali W-7 po dawnej Państwowej Fabryce Wagonów Pafawag we   Wrocławiu” nr UDA-

RDS.01.04.00-02-023/12-00 w ramach Priorytetu nr 1 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” Działania nr 

1.4 „Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie” Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 

2. Użytkownik musi być uprawniony do otrzymania pomocy de minimis udzielanej zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 

3. Wartość udzielonej Użytkownikowi pomocy de minimis równa jest kwocie odpowiadającej wartości danej usługi 

świadczonej w ramach Platformy Usług Cloud,  której Użytkownik nie ponosi w związku z  udzielonym wsparciem 

obejmującym całą wartość usługi.  



 

 5 / 6 

 

4. Pomoc de minimis może być udzielana przedsiębiorcom działającym we wszystkich sektorach z wyłączeniem 

przypadków, o których mowa w art. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr  1407/2013. 

5. Pomoc de minimis może być udzielana, jeżeli spełnia kryteria pomocy przejrzystej, o których mowa w art. 4 

Rozporządzenia Komisji (UE) Nr  1407/2013. 

6. Pomoc de minimis jest udzielana z zachowaniem warunków określonych w art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) 

Nr 1407/2013. 

7. Wartość dopuszczalnej pomocy de minimis udzielonej jednemu przedsiębiorstwu określa się na podstawie art. 3 

ust.2-9 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, a w szczególności pomoc de minimis może być udzielona 

jednemu przedsiębiorstwu pod warunkiem, że łącznie z wszelką inną pomocą de minimis, otrzymaną przez danego 

przedsiębiorcę w okresie trzech lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach nie przekroczy 200.000,00 

euro, a jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego  transportu 

towarów – jeśli nie przekroczy 100.000,00 euro w okresie trzech lat podatkowych. 

8. Dla celów ustalenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis, przez „jedno przedsiębiorstwo” rozumie się 

wszystkie jednostki  gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym ze stosunków wymienionych 

w art. 2 ust.2  Rozporządzenia Komisji (UE) Nr  1407/2013. 

9. Użytkownik w okresie otrzymywania pomocy de minimis jest zobowiązany do dostarczania WPT informacji 

o każdej pomocy otrzymanej z innego źródła.  

10. WPT wyda Użytkownikom zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis 

w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53, poz.354 z późn.zm.). 

 

§ 6 

Ograniczenie i utrata uprawnień do korzystania z Platformy Usług Cloud 

 

1. Z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy lub zakończenia się  zadeklarowanego w tej umowie okresu 

świadczenia usługi Użytkownik traci prawo do korzystania z Platformy Usług Cloud, a nadane mu uprawnienia 

wygasają.  

2. W chwili stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu , określonych przez  

producenta/wykonawcę, warunków korzystania z usługi oraz oprogramowania lub innych uregulowań w tym 

zakresie, a także przepisów ustawy o prawach autorskich i pokrewnych lub ważnego interesu WPT, WPT zastrzega 

sobie prawo do ograniczenia uprawnień do korzystania przez Użytkownika z Platformy Usług Cloud lub odebrania 

ich na stałe.  

3. O ograniczeniu lub odebraniu praw do korzystania z usług w ramach Platformy Usług Cloud Użytkownik jest 

każdorazowo informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego w Umowie adres e-

mail. 

4. Użytkownik po otrzymaniu informacji o odebraniu mu praw do korzystania z usług Platformy Usług Cloud 

zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania z tych usług. Dalsze korzystanie z usług, do 

których czasowe prawa zostały odebrane, jest jednoznaczne z naruszeniem przez Użytkownika autorskich praw 

majątkowych producentów/wykonawców do oprogramowań. 

5. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność danych aktywujących usługę Platformy Usług Cloud przekazanych 

mu przez Administratora Platformy Usług Cloud i nie udostępniać ich osobom nieuprawnionym. 

6. Użytkownik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia cudzych praw oraz 

wyrządzenia szkody w związku z bezprawnym działaniem własnym i osób trzecich, którym wbrew postanowieniom 

Regulaminu udostępnił dane aktywujące usługę.  
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7. WPT nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do usługi świadczonej w ramach Platformy Usług Cloud, 

wynikającego ze strony producenta/wykonawcy, czy też innych przyczyn niezależnych od WPT. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. W razie jakichkolwiek sprzeczności między niniejszym Regulaminem, a warunkami korzystania z danej 

usługi/oprogramowania określonymi przez producenta tej usługi/oprogramowania, pierwszeństwo mają 

postanowienia tych warunków. 

2. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy będą informowani przez WPT drogą elektroniczną na adres e-

mail,  podany przez Użytkownik w Umowie .  

 


