
 

 

REGULAMIN PROMOCJI „End of Summer” w Business Link 

(dalej „Regulamin”) 
 
Promocja (dalej „Promocja”) organizowana jest przez business.link sp. z o.o., 
z siedzibą w Warszawie, przy al. "Solidarności" 173, 00-877 Warszawa, wpisanej do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. 
st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000639225, NIP: 5252678508, REGON: 365548554, o kapitale 
zakładowym 1.083.350,00 zł 
 
w dalszej części Regulaminu zwana „BL”. 

 
 

§1 OGÓLNE ZASADY PROMOCJI 
 

1. Promocja obowiązuje w okresie od 14.08.2019 r. do 31.08.2019 r. lub do 
wyczerpania liczby Produktów (zdefiniowanych poniżej), w lokalizacji BL 
Business Link Astoria (adres: ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa).  

2. BL zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji (wycofanie 
oferty) przed terminem określonym powyżej, bez podania przyczyny. 

3. Produkt objęty Promocją: 

a) usługa „Biuro” z przeznaczeniem dla maksymalnie 4 (czterech) osób 
w lokalizacji BL Business Link Astoria (dalej „Produkt”). 

4. Warunkami skorzystania z Promocji jest:  
a) podpisanie do dnia 31.08.2019 r. umowy o świadczenie usług wraz z OWU 

oraz Tabelą Opłat Dodatkowych (dalej „Umowa”), której przedmiotem jest 
Produkt na Okres Trwania nie krótszy niż 12 (dwanaście) miesięcy oraz 

b) zapłata Kaucji oraz Wynagrodzenia za Pierwszy Miesiąc w terminie 
7 (siedmiu) dni od daty podpisania Umowy (jednakże nie później niż 2 (dwa) 
dni robocze przed rozpoczęciem Okresu Trwania i przed przekazaniem 
Klientowi Miejsc do Pracy). 

5. Zasady promocji: 
a) Promocja jest skierowana do przedsiębiorców w rozumieniu art. 431 

Kodeksu Cywilnego; 
b) w ramach Promocji, Klientowi zostanie przyznany rabat w postaci 

obniżonego Wynagrodzenia o ekwiwalent stanowiący równowartość 3 (trzy) 
miesięcznego Wynagrodzenia przypadającego na Produkt w 3 (trzech) 
miesiącach wskazanych przez BL; 

c) Promocja dotyczy tylko i wyłącznie lokalizacji BL Business Link Astoria. 
6. Każdy uczestnik Promocji jest zobowiązany do przestrzegania regulaminów 

obowiązujących w BL, w szczególności regulaminu lokalizacji BL Business Link 
Astoria, regulaminu budynku oraz wszelkich zarządzeń, wytycznych, 
rozporządzeń i regulaminów zarządcy budynku. 

7. BL przysługuje prawo wykluczenia, ze skutkiem natychmiastowym, Klienta 
z udziału w Promocji, w przypadku nieuczynienia przez Klienta zadość 
postanowieniom niniejszego Regulaminu oraz OWU, a w szczególności 



 

 

wypełnienia przesłanek opisanych w punkcie 11.1. lit. (a), (b) oraz (c) OWU, 
a także w przypadku powzięcia przez BL informacji o działaniach Klienta 
sprzecznych z prawem lub postanowieniami Regulaminu oraz OWU. 

 
§2 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Treść Regulaminu, OWU oraz Tabela Opłat Dodatkowych dostępna jest 

w siedzibie BL Business Link Astoria (adres: ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa). 
2. BL zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu w trakcie 

trwania Promocji. 
3. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, 

BL zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. 
4. Integralną częścią Regulaminu jest OWU (Załącznik 1) oraz Tabela Opłat 

Dodatkowych (Załącznik 2). 
5. Wszystkie zwroty pisane w Regulaminie wielką literą mają takie same znaczenie 

jak przypisano im w OWU, chyba że z niniejszego Regulaminu lub kontekstu 
wynika inaczej. 

6. Postanowienie punktu 4.2 OWU nie ma zastosowania do Umów zawartych 
w ramach Promocji Produktu. 
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OGÓLNE WARUNKI UMOWY GENERAL TERMS OF CONTRACT 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy („OWU”) mają 
zastosowanie do i stanowią integralną część umowy o świadczenie 
usług („Umowa o Świadczenie Usług”) zawartej między BL (wskazanym 
w Umowie o Świadczenie Usług) a Klientem (wskazanym w Umowie o 
Świadczenie Usług) (dalej łącznie jako „Strony”, a każdy z osobna jako 
„Strona”). 

1.1. The following General Terms of Contract ("GTC") shall 
apply to and shall be an integral part of the service agreement ("Service 
Agreement") concluded between BL (as defined in the Service 
Agreement) and the Client (as defined in the Service Agreement), 
(collectively: "Parties"; each of them: "Party"). 

1.2. Umowa o Świadczenie Usług oraz OWU będą w dalszej 
części łącznie zwane „Umową”. W przypadku rozbieżności między 
postanowieniami OWU a postanowieniami Umowy o Świadczenie 
Usług, rozstrzygające będą postanowienia Umowy o Świadczenie 
Usług. Wszelkie terminy rozpoczynające się wielką literą, które 
stosowane są w OWU, a nie są w nich zdefiniowane, będą miały 
znaczenie przypisane im w Umowie o Świadczenie Usług.  

1.2. The Service Agreement and the GTC shall be hereinafter 
collectively referred to as the "Agreement". The provisions of the 
Service Agreement shall apply in case of any discrepancy between the 
provisions of the GTC and the Service Agreement. Capitalized terms 
used and not defined in the GTC shall have the meaning ascribed to 
them in the Service Agreement. 

1.3. Usługi są świadczone przez BL w centrach biznesowych 
(zwanych dalej każde z osobna „Centrum Biznesowym” lub łącznie 
„Centrami Biznesowymi”) prowadzonych przez BL w pomieszczeniach 
biurowych BL („Pomieszczenia Biurowe”) znajdujących się w 
budynkach położonych w różnych lokalizacjach (zwanych dalej każdy 
z osobna „Budynkiem” lub łącznie „Budynkami”). Aktualna lista 
Centrów Biznesowych prowadzonych przez BL jest dostępna na stronie 
internetowej prowadzonej przez BL w części wskazującej poszczególne 
lokalizacje. 

1.3. The Services are provided by BL in business centers (each of 
them hereinafter defined as the “Business Center”, collectively: 
“Business Centers”) led by BL in the office premises of BL (“Office 
Premises”) situated in buildings located in various locations (each of 
them: “Office Building”, collectively: “Office Buildings”). An up to date 
list of the Business Centers led by BL is available at the BL website in 
the part demonstrating individual locations. 

2. PRZEDMIOT UMOWY 2. SUBJECT OF THE AGREEMENT 

Zgodnie z postanowieniami Umowy, BL będzie świadczyć na rzecz 
Klienta usługi, o których mowa w Punkcie 5 poniżej („Usługi”), w zamian 
za (zdefiniowane w Punkcie 8.1 poniżej) Wynagrodzenie. 

According to the terms and conditions of the Agreement, BL shall 
provide to the Client the services set out in Clause 5 hereof ("Services") 
in consideration for the Fees (defined in Clause 8.1 below). 

3. RODZAJ UMOWY 3. NATURE OF THE AGREEMENT 

Umowa zostaje zawarta dla celów świadczenia Usług. Strony 
uzgadniają, że Klient jest uprawniony do korzystania z Miejsc do Pracy 
(zdefiniowanych w Punkcie 5.1.2 poniżej) oraz części wspólnych 
Pomieszczeń Biurowych jedynie w zakresie określonym w Umowie w 
Okresie Trwania (zdefiniowanym w Punkcie 4 poniżej). 

The Agreement is concluded for the provision of the Services. The 
Parties stipulate that the Client is entitled to use the Workstations (as 
defined in Clause 5.1.2 below) and the common areas of the Office 
Premises only in the scope specified in the Agreement during the Term 
(as defined in Clause 4 below). 

4. OKRES TRWANIA 4. TERM 

4.1. Umowa może zostać zawarta na czas określony wskazany 
w Umowie o Świadczenie Usług albo na czas nieokreślony zgodnie z 
postanowieniami Umowy o Świadczenie Usług („Okres Trwania”). 
Jedna Umowa może obejmować równocześnie usługi na czas 
określony i nieokreślony, i w takim przypadku do określenia Okresu 
Trwania świadczenia usługi stosuje się odpowiednio zasady wskazane 
w punktach 4.2. i 4.3. 

4.1. The Agreement can be concluded for a definite term set out 
in the Service Agreement, or for an indefinite term set forth accordingly 
to the provisions of the Service Agreement ("Term"). One Agreement 
may also include definite-term services and services for indefinite term, 
in which case the principles set out in clause 4.2 and 4.3 shall apply 
accordingly to determine the Term of service rendering. 

4.2. W przypadku zawarcia Umowy (bądź zakontraktowania 
usługi w ramach umowy) na określony Okres Trwania wskazany 
w Umowie o Świadczenie Usług (dłuższy niż 1 (jeden) miesiąc), przy 
zachowaniu w formie niezmienionej wszelkich warunków Umowy, 
Okres Trwania będzie ulegał automatycznie przedłużeniu o długość 
pierwotnego Okresu Trwania, o ile żadna ze Stron nie powiadomi 
drugiej Strony w formie pisemnej w terminie 1 (jednego) miesiąca 
przed upływem pierwszego Okresu Trwania, oraz każdego 
przedłużonego Okresu Trwania, o tym, że nie chce przedłużać Okresu 
Trwania. Termin 1 (jednego) miesiąca, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, będzie liczony od dnia doręczenia powiadomienia drugiej 
Stronie. 

4.2. In the case of concluding the Agreement (or contracting a 
service under the agreement) for a definite Term set out in the Service 
Agreement (which is longer than 1 (one) month), with all other 
conditions of the Agreement remaining unchanged, the Term shall be 
automatically extended by the period of the original Term unless either 
Party notifies the other Party one (1) month prior to the expiry of the 
first Term, and each extended Term, that it does not wish to extend the 
Term. The Term of 1 (one) month specified hereinabove shall be 
effective as of the date of delivery of a relevant notice to the other Party. 

4.3. W przypadku zawarcia Umowy  (bądź zakontraktowania 
usługi w ramach umowy) na nieokreślony Okres Trwania zgodnie z 
postanowieniami Umowy o Świadczenie Usług, każda ze Stron, po 
upływie trzech miesięcy od rozpoczęcia Okresu Trwania, będzie miała 
prawo rozwiązać Umowę  (bądź wypowiedzieć usługę w ramach 
umowy) w formie oświadczenia złożonego w formie pisemnej z 
zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 (jeden) miesiąc 
licząc od dnia doręczenia powiadomienia drugiej Stronie ze skutkiem 

4.3. In the case of concluding the Agreement (or contracting a 
service under the agreement) for an indefinite Term according to the 
Service Agreement, either Party, after three months from the beginning 
of the Term, shall be entitled to terminate the Agreement (or terminate 
the contracted service under the agreement) by a written notice with a 
notice period being 1 (one) month, starting from the date of delivering 
the notice to the other Party, effective at the end of the next calendar 
month. The agreement (or contracted service under the agreement) 
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na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego. Umowa (bądź 
zakontraktowana usługa w ramach umowy) nie może być rozwiązana 
przez pierwsze trzy miesiące od rozpoczęcia Okresu Trwania w drodze 
jednostronnego wypowiedzenia przez jedną ze stron. 

cannot be terminated for the first three months from the beginning of 
the duration of the Term by unilateral termination by one of the Parties. 

5. USŁUGI 5. SERVICES 

5.1. Zgodnie z postanowieniami Umowy, w Okresie Trwania BL 
będzie świadczyć na rzecz Klienta następujące Usługi. 

5.1. Pursuant to the Agreement BL shall provide the following 
Services to the Client throughout the Term. 

5.1.1. Uprawnienie do korzystania z pakietu BL 5.1.1. Right to use the package of BL 

Zawierając Umowę, Klient i każdy Użytkownik (zdefiniowany w Punkcie 
7.1.2 poniżej) wskazany przez Klienta uzyskuje uprawnienia, w Okresie 
Trwania, do korzystania z Pakietu BL. 

By concluding the Agreement, the Client and each User (as defined in 
Clause 7.1.2 below) indicated by the Client shall be vested with rights 
to use Package of BL for the duration of the Term. 

Zakres uprawnień, obowiązków i sposób świadczenia Usług na rzecz 
Klienta wskazuje wybrany przez Klienta rodzaj Pakietu (przez które 
należy rozumieć zakres Usług dostępnych dla Klienta w ramach 
wybranego przez Klienta koszyka Usług).  

The scope of rights, duties and the mode of provision of the Services 
to the Client shall be governed by the type of Package (construed as 
the scope of Services available to the Client within the Client-chosen 
basket of Services) chosen by the Client. 

5.1.2. Korzystanie z Miejsc do Pracy 5.1.2. Use of the Workstations 

W oparciu o jeden lub wiele Pakietów wybranych przez Klienta, 
dotyczących korzystania z Miejsc do Pracy („Standardowe Usługi 
Biurowe”) oraz Wspólnej Przestrzeni Biurowej (zdefiniowanej poniżej), 
BL udostępni Klientowi miejsca biurowe do pracy (“Miejsce(-a) do 
Pracy”) znajdujące się w Centrum Biznesowym określone w Umowie o 
Świadczenie Usług oraz wyposażenie, sprzęt i akcesoria, które mogą 
być wskazane w Umowie o Świadczenie Usług („Sprzęt 
i Wyposażenie”). 

On the basis of the Package(s) chosen by the Client in respect of the use 
of the Workstations (“Standard Office Services”) and the Common 
Office Area (as defined below), BL shall provide the Client with the 
office workstation(s) (“Workstation(s)”) situated in the Business Center 
specified in the Service Agreement and the equipment and accessories 
that may be set out in the Service Agreement (“Equipment and 
Accessories”). 

5.1.3. Pakiety i Standardowe Usługi Biurowe 5.1.3. Packages and Standard Office Services 

Usługi będą świadczone przez BL w zakresie oraz w oparciu o wybrany 
przez Klienta rodzaj Pakietu i Standardowej Usługi Biurowej. 

The Services shall be provided by BL within the scope and on the basis 
of the type of Package and Standard Office Services chosen by the 
Client. 

Rodzaje Pakietów i Standardowych Usług Biurowych oferowane 
Klientom przez BL zostały wskazane odpowiednio w (zdefiniowanym w 
Punkcie 8.1.5 poniżej) Cenniku Usług oraz w Opisie i Warunkach 
Świadczenia Usług. 

Types of Packages and Standard Office Services offered by BL to the 
Client shall be respectively specified in (defined in Clause 8.1.5 below) 
Service Price List and in the General Terms of Services. 

5.1.4. Przez „Wspólną Przestrzeń Biurową” należy rozumieć 
przeznaczone do użytku wspólnego pomieszczenia, urządzenia i 
instalacje, a zwłaszcza: 

5.1.4. The “Common Office Area” shall be construed as the 
premises, equipment and installations intended for the common use, 
and in particular:  

(a) pomieszczenia kuchenne; (a)    kitchen premises; 
(b) pomieszczenia sanitarne; (b)    sanitary premises; 
(c) pomieszczenia stref wypoczynku; (c)    leisure area premises; 
(d) sieci teleinformatyczne wraz z dostępem do sieci Internet; (d)   telecommunication and information networks together with the 

access to the Internet network; 
(e) punkty dostępowe poboru energii elektrycznej; (e)    power delivery access points; 
(f) inne pomieszczenia i urządzenia, które na podstawie decyzji 

zarządcy Budynku lub Pomieszczenia Biurowego zostały 
przeznaczone do użytku wspólnego,  

(f)    other premises and equipment intended for the common use 
pursuant to the decision of the Office Building or Office Premises 
administrator; 

z zastrzeżeniem, że zakres korzystania przez Klienta oraz 
Użytkowników ze Wspólnej Przestrzeni Biurowej nie będzie ograniczał 
praw innych osób do korzystania ze Wspólnej Przestrzeni Biurowej. 

subject to the reservation that the scope of use of the Common Office 
Area by the Client and Users shall not limit the rights of other parties 
to use the Common Office Area. 

5.1.5. Utrzymanie Miejsc do Pracy 5.1.5. Maintenance of the Workspaces 

Przez Okres Trwania BL będzie utrzymywać Miejsca do Pracy dla celów 
korzystania przez Klienta z Miejsc do Pracy w zakresie Dopuszczalnego 
Użytkowania (zdefiniowanego w Punkcie 7.1.1 poniżej).  

During the Term, BL shall provide for the maintenance of the 
Workstations intended for the Client’s use of the Workstations in the 
scope of the Permitted Use (as defined in Clause 7.1.1 below). 

5.1.6. Usługi Biurowe 5.1.6. Office Services 

BL będzie świadczyć na rzecz Klienta standardowe usługi biurowe 
(„Standardowe Usługi Biurowe”). Zakres Standardowych Usług 

BL shall provide the Client with standard office services ( “Standard 
Office Services”). The scope of the Standard Office Services shall 
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Biurowych będzie zależny od wybranego przez Klienta rodzaju Pakietu 
i Standardowej Usługi Biurowej.  

depend on the type of Package and Standard Office Service opted for 
by the Client. 

 
BL może świadczyć na rzecz Klienta dodatkowe usługi biurowe 
(„Dodatkowe Usługi Biurowe”) zlecane dodatkowo na podstawie 
niniejszej Umowy.  

BL may provide the Client with additional office services (“Additional 
Office Services”) additionally contracted on the basis this Agreement. 

Opis oraz szczegółowe warunki świadczenia Standardowych Usług 
Biurowych oraz Dodatkowych Usług Biurowych zostały zawarte w 
dokumencie „Opis i warunki świadczenia Usług”, stanowiącym 
integralną część OWU. Dokument „Opis i warunki świadczenia Usług” 
jest dostępnym u obsługi Standard Excellence w Centrum Biznesowym.  

The description and detailed terms and conditions of the Standard 
Office Services as well as Additional Office Services are included in 
document titled “General Terms of Services”, consisting an integral part 
of the GTC. Document titled “General Terms of Services” is available 
at Standard Excellence in the Business Center.  

W przypadku, gdy korzystając ze Standardowych Usług Biurowych, 
Klient przekroczy normalne zużycie, wówczas BL będzie miał prawo 
dochodzić w stosunku do Klienta roszczeń z tytułu dodatkowych 
kosztów, które można przypisać przedmiotowemu zwiększonemu 
zużyciu. 

In the case when the Client using the Standard Office Services exceeds 
the normal use, BL shall be entitled to raise claims against the Client on 
account of additional costs that may be assigned to the extended use of 
the Services. 

BL może świadczyć na rzecz Klienta Dodatkowe Usługi Biurowe za 
odrębnym wynagrodzeniem wskazanym w Umowie o Świadczenie Usług 
bądź jeżeli nie zastrzeżono tego wynagrodzenia w Umowie o 
Świadczenie Usług, ustalanym na podstawie Cennika Usług 
(zdefiniowanego w Punkcie 8.1.5 poniżej). 

BL can provide the Additional Office Services for the Client for an 
additional fee specified in the Service Agreement, or unless such fee is 
agreed in the Service Agreement, for an additional fee specified on the 
basis of the Service Price List (as defined in Clause 8.1.5 below). 

5.1.7. Adres działalności, siedziba 5.1.7. The registered seat address, the seat 

BL zapewnia, że w ramach świadczonych Usług, podczas Okresu 
Trwania, Klient ma prawo korzystać z adresu Centrum Biznesowego 
wskazanego w Umowie o Świadczenie Usług jako adresu siedziby 
Klienta (łącznie jako „Siedziba”). W przypadku wskazania adresu 
Centrum Biznesowego jako Siedziby, Klient, nie później niż w terminie 
5 (pięciu) dni roboczych przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem Umowy, 
przedstawi BL kopię stosownego prawidłowego oraz należycie 
opłaconego wniosku lub wniosków złożonych przez Klienta do 
właściwych rejestrów lub ewidencji o wykreślenie adresu Centrum 
Biznesowego jako Siedziby Klienta z właściwego rejestru 
przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej oraz wszelkich 
innych rejestrów („Termin Przedstawienia Wniosku o Wykreślenie”), w 
których adres Centrum Biznesowego został wskazany jako adres 
Siedziby Klienta oraz doprowadzi do niezwłocznego wykreślenia adresu 
Centrum Biznesowego jako Siedziby Klienta z wszystkich powyższych 
rejestrów i ewidencji. Jeżeli Klient będzie się opóźniał w wykonaniu 
któregokolwiek zobowiązania ze wskazanych w niniejszym Punkcie, 
wówczas zapłaci on na rzecz BL karę umowną na warunkach oraz w 
wysokości określonej w (zdefiniowanej w Punkcie 8.1.6 poniżej) Tabeli 
Opłat Dodatkowych za każdy rozpoczęty miesiąc od daty Terminu 
Przedstawienia Wniosku o Wykreślenie do momentu spełnienia tego 
obowiązku i przedstawienia kopii tych wniosków BL, przy czym w 
przypadku wycofania wniosków bądź nieskutecznej próby wykreślenia 
siedziby Klienta, kara będzie naliczana i płatna za każdy rozpoczęty 
miesiąc od Terminu Przedstawienia Wniosku o Wykreślenie do 
momentu wykreślenia siedziby Centrum Biznesowego z wyżej 
wymienionych rejestrów. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa 
BL do dochodzenia odszkodowania przekraczającego powyższą karę 
umowną. 

BL ensures that within the provided Services, during the Term, the 
Client is entitled to use the address of the Business Center set forth in 
the Service Agreement as an address of the Client’s registered seat 
(collectively: “Registered Seat”). In case of reporting the address of the 
Business Center as the Registered Seat, the Client shall, within five (5) 
working days before the termination of the Agreement, provide BL with 
a copy of a relevant, correct and duly paid application or applications 
filed by the Client with the relevant registries or records to delete the 
address of the Business Center as the Registered Seat of the Client 
from the relevant commercial registry or business activity register and 
any and all other registries (“Deadline for Submission of Deletion 
Application”) where the address of the Business Center was reported 
as the Registered Seat of the Client, and the Client shall immediately 
ensure the deletion of the address of the Business Center as the 
Registered Seat of the Client from all of the abovementioned registries 
and records.  Should the Client be in delay with the fulfilment of any of 
its obligations set forth in this Clause, it shall pay to BL a contractual 
penalty on conditions and in the amount set forth in the Additional Fees 
Table (defined in Clause 8.1.7 below) for each commenced month from 
the date of Deadline for Submission of Deletion Application until this 
obligation is fulfilled and copies of these applications are produced to 
BL, but in the case of withdrawal of applications or unsuccessful 
attempt to delete the Client’s seat, the penalty will be calculated and 
payable for each commenced month from the Deadline for Submission 
of Deletion Application until the Business Center is deleted from the 
above mentioned registers. The demand of the contractual penalty does 
not exclude the right of BL to seek compensation in the amount 
exceeding the abovementioned contractual penalty. 

Bez uprzedniej zgody BL wyrażonej na piśmie, Klient nie jest 
uprawniony do udostępniania adresu Centrum Biznesowego do 
korzystania osobom trzecim na podstawie jakiegokolwiek stosunku 
prawnego. 

With no prior consent of BL expressed in writing the Client is not 
entitled to make the address of the Business Center available for use of 
third parties on the basis of any legal relationship. 

Klient zobowiązany jest do przedstawiania, na każde żądanie BL, 
raportu dotyczącego rejestrów i ewidencji, w tym w szczególności 
rejestrów i ewidencji prowadzonych przez organy administracji 
publicznej, jak i sądy powszechne, w których został ujawniony przez 
Klienta adres Centrum Biznesowego jako adres Siedziby. 
Nieprzedstawienie takiego raportu stanowi naruszenie istotnych 
zobowiązań umownych stosownie do podpunktu (b) Punktu 11.1. 
poniżej. 

The Client is obliged to present, on each demand of BL, the report 
regarding the registers and records, including in particular registers and 
records led by public administration authorities and common courts, 
where the address of the Business Center was disclosed as the 
Registered Seat of the Client. Failure to present such a report is 
deemed a violation of the material provisions of the Agreement 
according to Clause 11.1(b) below. 
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5.1.8. Miejsca Parkingowe 5.1.8. Parking Places 

5.1.8.1. BL może udostępnić Klientowi miejsca parkingowe 
(“Miejsce(-a) Parkingowe”) wskazane w Umowie o Świadczenie Usług 
za odrębnym wynagrodzeniem ustalanym na podstawie Cennika Usług 
(zdefiniowanego w Punkcie 8.1.5 poniżej), z uwzględnieniem 
poniższych wariantów: 

5.1.8.1. BL may provide the Client with parking places (“Parking 
Place(s)”) indicated in the Service Agreement for an additional fee set 
forth according to the Service Price List (as defined in Clause 8.1.5 
above), in one of the following manners: 

(A) Miejsca Parkingowe Stałe (A) Fixed Parking Places 

BL może udostępnić Klientowi stałe Miejsca Parkingowe dedykowane 
dla Klienta, które zostaną wskazane w Umowie o Świadczenie Usług 
zgodnie z oznaczeniami miejsc obowiązującymi w Centrum Biznesowym 
wskazanym w Regulaminie Lokalizacji; 

BL may provide the Client with fixed Parking Places dedicated for the 
Client, which shall be set out in the Service Agreement pursuant to 
marking of places in force in the Business Center as specified in the 
Location Rules; 

(B) Miejsca Parkingowe Czasowe (B) Temporary Parking Places 

BL może udostępnić Klientowi czasowe Miejsca Parkingowe, które będą 
mogły być również wykorzystywane przez gości Klienta, przy czym 
udostępnione Miejsca Parkingowe nie będą dedykowane wyłącznie dla 
Klienta, a BL nie zapewnia Klientowi dostępności Miejsc Parkingowych 
w danym czasie i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności względem 
Klienta lub gości Klienta za brak dostępnych Miejsc Parkingowych w 
danym czasie. 

BL may provide the Client with temporary Parking Places, which may 
be also used by the Client’s guests, and these places shall not be 
dedicated solely for the Client, and BL does not ensure availability of 
the Parking Places to the Client at a given time and shall not be 
responsible towards the Client or the Client’s guests for lack of available 
Parking Places at a given time; 

5.1.8.2. Opis oraz szczegółowe warunki świadczenia Usług w 
zakresie udostępniania Miejsc Parkingowych zostały określone w 
Regulaminie Lokalizacji, który jest dostępny u obsługi Standard 
Excellence w Centrum Biznesowym. 

5.1.8.2. The description and detailed terms and conditions of the 
Services in respect of the provision of the Parking Places shall be 
specified in the Location Rules available at Standard Excellence in the 
Business Center. 

5.2. BL będzie świadczyć Usługi z należytą starannością, z 
uwzględnieniem postanowień aktualnie obowiązujących Regulaminu 
Lokalizacji, Regulaminu Budynku oraz innych regulaminów, zarządzeń 
lub regulacji obowiązujących w danym Budynku, które mogą podlegać 
zmianom w Okresie Trwania. Aktualnie obowiązujące Regulamin 
Lokalizacji oraz inne regulaminy, zarządzenia lub regulacje w 
odniesieniu do danego Budynku będą dostępne u obsługi Standard 
Excellence w Centrum Biznesowym lub w Aplikacji BL. 

5.2. BL shall provide the Services with due care and according to 
the provisions of the Location Rules, House Rules being in force and 
other rules, dispositions and regulations binding in a given Office 
Building which might be subject to change during the Term. The 
Location Rules being currently in force and other rules, dispositions and 
regulations related to a given Office Building will be available at 
Standard Excellence in the Business Center or in the BL Application. 

6. PRZEKAZANIE 6. HANDOVER 

6.1. BL przekaże Klientowi do korzystania Miejsca do Pracy (oraz 
ewentualnie Miejsca Parkingowe, Sprzęt i Wyposażenie) w dacie 
rozpoczęcia Okresu Trwania wskazanej w Umowie o Świadczenie 
Usług, o ile Klient należycie wpłacił na rzecz BL (zdefiniowane w 
Punkcie 8.3.2. poniżej) Wynagrodzenie za Pierwszy Miesiąc oraz 
(zdefiniowaną w Punkcie 9.1 poniżej) Kaucję. Na żądanie BL Klient jest 
zobowiązany do przekazania BL dowodu zapłaty Wynagrodzenia za 
Pierwszy Miesiąc oraz Kaucji przed rozpoczęciem Okresu Trwania oraz 
przed przekazaniem Klientowi Miejsc do Pracy. Klient ma obowiązek 
przyjąć do korzystania Miejsca do Pracy (oraz ewentualnie Miejsca 
Parkingowe, Sprzęt i Wyposażenie) w dacie przekazania. W przypadku 
gdy Klient nie pojawi się w dacie przekazania lub w sposób 
nieuzasadniony odmówi przejęcia w posiadanie Miejsc do Pracy (lub 
ewentualnie Miejsc Parkingowych lub Sprzętu i Wyposażenia), 
wówczas uznaje się taką sytuację za naruszenie istotnych zobowiązań 
umownych stosownie do podpunktu (b) Punktu 11.1. poniżej, co nie 
zwalnia jednak Klienta od obowiązku zapłaty na rzecz BL 
Wynagrodzenia (zdefiniowanego poniżej) oraz innych należności 
zgodnie z postanowieniami Umowy przez cały Okres Trwania. 

6.1. BL shall handover the usage of the Workstations to the 
Client (and optionally, the Parking Places, Equipment and Accessories) 
on the commencement date of the Term set out in the Service 
Agreement, provided that the Client has duly paid to BL the (defined in 
Clause 8.3.2 below) First Month’s Fees and the (defined in Clause 9.1 
below) Deposit. Upon the request of BL, the Client is obliged to provide 
BL with a proof of payment of the First Month’s Fees and the Deposit 
before the handover of the Workstations to the Client. The Client is 
obliged to take over the usage of the Workstations (and optionally, the 
Parking Places, Equipment and Accessories) on the handover date. 
Should the Client not show up on the handover date or unlawfully 
refuse to take over the possession of the Workstations (or optionally, 
the Parking Places, Equipment and Accessories), it shall be deemed as 
a breach of a material contractual obligation in the application of 
subclause (b) of Clause 11.1 hereof, which, however, does not release 
the Client from its duty to pay to BL the (below defined) Fee and other 
payments due according to the provisions of the Agreement for the 
whole Term. 

6.2. Strony przygotują protokół przekazania („Protokół”) 
wskazujący m.in. liczbę oraz lokalizację Miejsc do Pracy (oraz 
ewentualnie Miejsc Parkingowych) przekazanych Klientowi (w 
zależności od uzgodnionego przez Strony rodzaju Pakietów i 
Standardowych Usług Biurowych), klucze lub karty dostępu 
dostarczone Klientowi, wszystkie dane i/lub okoliczności dotyczące 
Miejsc do Pracy (oraz ewentualnie Miejsc Parkingowych), a także 
niezbędne fakty, okoliczności lub dane dotyczące Umowy o 
Świadczenie Usług. Spis Sprzętu i Wyposażenia odnoszącego się do 
Miejsc do Pracy zostanie dołączony do Protokołu. Do Protokołu może 
zostać załączona także dokumentacja fotograficzna Miejsc do Pracy 
(oraz ewentualnie Miejsc Parkingowych) oraz Sprzętu i Wyposażenia. 

6.2. The Parties shall prepare a protocol on the handover ( 
“Protocol”) specifying, among other things, the number and location of 
the Workstations (and optionally, the Parking Places) provided to the 
Client (depending on the type of Packages Standard Office Services 
agreed by the Parties), the keys or entry cards provided to the Client, 
all data and/or circumstances concerning the Workstations (and 
optionally, the Parking Places), and all facts circumstances or data 
concerning the Service Agreement. An inventory of the Equipment and 
Accessories pertaining to the Workstations shall be attached to the 
Protocol. A photographic record of the Workstations (and optionally, 
the Parking Places), Equipment and Accessories may also be attached 
to the Protocol. 
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7. KORZYSTANIE Z MIEJSC DO PRACY 7. USE OF THE WORKSTATIONS 

7.1. Dopuszczalne Użytkowanie 7.1. Permitted Use 

7.1.1. Klient ma prawo korzystać z Miejsc do Pracy oraz Wspólnej 
Przestrzeni Biurowej w Centrum Biznesowym, a także ewentualnie z 
Miejsc Parkingowych oraz Sprzętu i Wyposażenia, wyłącznie dla celów 
biurowych oraz korzystania z Usług („Dopuszczalne Użytkowanie”) z 
zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Regulaminu Budynku, 
Regulaminu Lokalizacji oraz innych regulaminów, zarządzeń lub 
regulacji obowiązujących w danym Budynku. Korzystanie z Miejsc do 
Pracy oraz Wspólnej Przestrzeni Biurowej w Centrum Biznesowym lub 
ewentualnie z Miejsc Parkingowych oraz Sprzętu i Wyposażenia dla 
celów innych niż Dopuszczalne Użytkowanie będzie stanowić 
naruszenie istotnych zobowiązań umownych stosownie do podpunktu 
(b) Punktu 11.1. poniżej. W Centrum Biznesowym, wskazanym w 
Umowie o Świadczenie Usług, Klient ma prawo korzystać z Miejsc do 
Pracy (oraz ewentualnie z Miejsc Parkingowych oraz Sprzętu i 
Wyposażenia) przez całą dobę przez 7 (siedem) dni w tygodniu, z 
uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Regulaminu Budynku, 
Regulaminu Lokalizacji oraz innych regulaminów, zarządzeń lub 
regulacji obowiązujących w danym Budynku. 

7.1.1. The Client shall be entitled to use the Workstations and the 
Common Office Area in the Business Center, and optionally also the 
Parking Places, the Equipment and Accessories, for office purposes 
only and for using the Services (“Permitted Use”), subject to the 
limitations transpiring from the House Rules, the Location Rules and 
other rules, dispositions and regulations in force in a given Office 
Building. The use of the Workstations and Common Office Area in the 
Business Center, and optionally also the Parking Places, the Equipment 
and Accessories, for any purpose other than the Permitted Use shall be 
deemed as a breach of a material contractual obligation in the 
application of subclause (b) of Clause 11.1 hereof. In the Business 
Center specified in the Service Agreement, the Client shall be entitled 
to use the Workstations (and optionally also the Parking Places, the 
Equipment and Accessories) twenty-four hours a day, 7 (seven) days a 
week, with a reservation to limitations provided for in the House Rules, 
the Location Rules or other rules, dispositions or regulations binding in 
a given Office Building. 

7.1.2. Do pracy na jednym Miejscu do Pracy będzie uprawniona 1 
(jedna) osoba, przy czym Strony określą w Umowie o Świadczenie 
Usług maksymalną liczbę indywidualnie wskazanych użytkowników ze 
strony Klienta uprawnionych do korzystania z Miejsc do Pracy w 
ramach świadczonych Usług („Użytkownicy”). Użytkownikom zostaną 
wydane przez BL, za protokolarnym poświadczeniem odbioru, 
indywidualne karty dostępu do Centrum Biznesowego (dedykowane 
wyłącznie dla danego Użytkownika). Ze strony Klienta liczba osób 
pozostających w Centrum Biznesowym nie może przekroczyć liczby 
Użytkowników wskazanej w Umowie o Świadczenie Usług bez 
uprzedniego uzyskania zgody BL na piśmie. Klient jest odpowiedzialny 
za to by karty dostępu do Centrum Biznesowego nie zostały 
przekazane lub udostępnione innym osobom niż dedykowanym 
Użytkownikom. Naruszenie jakiegokolwiek zobowiązania zawartego w 
niniejszym Punkcie będzie stanowić naruszenie istotnych zobowiązań 
umownych stosownie do podpunktu (b) Punktu 11.1. poniżej. 
Niezależnie od powyższego, w przypadku wykupienia przez Klienta 
Pakietu Grupowego, do pracy na jednym Miejscu do Pracy będzie 
uprawniona: (i) liczba osób określona przez Strony w Umowie o 
Świadczenie Usług – w przypadku opcji typu „rotate”, lub (ii) 
nieograniczona liczba osób – w przypadku opcji typu „unlimited”. W 
odniesieniu do Pakietu Grupowego, zasady korzystania z Centrum 
Biznesowego, Miejsc do Pracy czy kart dostępu zostały określone w 
dokumencie „Opis i Warunki Świadczenia Usług”. 

7.1.2. One (1) person shall be entitled to work at each one 
Workstation, and the Parties shall define in the Service Agreement a 
maximum number of individually indicated users from the Client’s side 
who will be authorized to use the Workstations within the provided 
scope of Services (“Users”). The Users shall be provided by BL, upon a 
handover confirmed in writing, with individual access cards to the 
Business Center (dedicated solely for a given User). The number of the 
persons from the Client’s side staying in the Business Center cannot 
exceed the number of the Users specified in the Service Agreement 
without the prior written consent of BL. The Client shall be responsible 
for securing that access cards to the Business Center are not passed 
or made available to any person other than the specified Users. The 
breach of any obligation set forth in this Clause shall be deemed as a 
breach of a material contractual obligation in the application of 
subclause (b) of Clause 11.1 hereof. Notwithstanding the foregoing, if 
the Client purchases a Group Package, the following number of people 
will be entitled to work at one Workstation: (i) the number of people 
specified by the Parties in the Service Agreement – in the case of 
“rotate” option, or (ii) an unlimited number of people – in the case of 
“unlimited” option. With reference to Group Package, the rules of using 
the Business Center, Workstations and access cards have been 
specified in the document “General Terms of Services”. 

7.1.3. W trakcie korzystania z Miejsc do Pracy, Miejsc 
Parkingowych, Sprzętu i Wyposażenia oraz Wspólnej Przestrzeni 
Biurowej w Centrum Biznesowym Klient będzie stosował się do 
postanowień aktualnie obowiązującego Regulaminu Budynku oraz 
innych regulaminów, zarządzeń lub regulacji obowiązujących w danym 
Budynku. Naruszenie jakichkolwiek postanowień powyższych regulacji 
będzie stanowić naruszenie istotnych zobowiązań umownych 
stosownie do podpunktu (b) Punktu 11.1. poniżej. 

7.1.3. In the course of using the Workstations, the Parking Places, 
the Equipment and Accessories and the Common Office Area of the 
Business Center, the Client shall comply with the provisions of the 
House Rules and other rules, dispositions or regulations binding in a 
given Office Building. The breach of any provision of the 
abovementioned provisions shall be deemed as a breach of a material 
contractual obligation in the application of subclause (b) of Clause 11.1 
hereof. 

7.1.4. W trakcie korzystania z Miejsc do Pracy, Miejsc 
Parkingowych, Sprzętu i Wyposażenia oraz Wspólnej Przestrzeni 
Biurowej w Centrum Biznesowym Klient nie będzie wykonywał 
żadnych czynności, które będą przeszkadzały innym klientom BL w 
korzystaniu z Miejsc do Pracy, Miejsc Parkingowych, Sprzętu i 
Wyposażenia lub Wspólnej Przestrzeni Biurowej w Centrum 
Biznesowym lub będą mogły powodować szkodę lub utrudnienia lub 
negatywnie wpływać na wizerunek lub renomę BL lub Budynku. 
Naruszenie jakiegokolwiek zobowiązania zawartego w niniejszym 
Punkcie będzie stanowić naruszenie istotnych zobowiązań umownych 
stosownie do podpunktu (b) Punktu 11.1. poniżej. 

7.1.4. In the course of using the Workstations, the Parking Places, 
the Equipment and Accessories and the Common Office Area of the 
Business Center, the Client shall not perform any activity which disturb 
or impede the other clients of BL in the use of the Workstations, the 
Parking Places, the Equipment and Accessories or the Common Office 
Area of the Business Center or may cause them damage or 
inconvenience or affect in a negative way image or reputation of BL. 
The breach of any obligation set forth in this Clause shall be deemed 
as a breach of a material contractual obligation in the application of 
subclause (b) of Clause 11.1 hereof. 

7.1.5. Klient będzie korzystać z Miejsc do Pracy, Miejsc 
Parkingowych, Sprzętu i Wyposażenia oraz Wspólnej Przestrzeni 
Biurowej w Centrum Biznesowym oraz Budynku (w tym instalacji i 
sprzętu) w sposób prawidłowy w zakresie Dopuszczalnego 
Użytkowania, a także będzie utrzymywał je w prawidłowym stanie. 

7.1.5. The Client shall use the Workstations, the Parking Places, 
the Equipment and Accessories and the Common Office Area of the 
Business Center and the common areas of the Office Building 
(including their fixtures and equipment) properly for the Permitted Use 
and shall protect and preserve their condition. The Client shall be liable 
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Klient będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające 
z niewłaściwego użytkowania, a także za wszelkie szkody wyrządzone 
przez Użytkowników, w tym swoich pracowników, współpracowników, 
gości oraz inne osoby pozostające w Centrum Biznesowym, jak za 
swoje własne. 

for any and all damage deriving from the improper use, as well as for 
any and all damage caused by Users, including its employees, 
contractors, visitors and other persons staying in the Business Center 
as if they were the Client’s own damages. 

7.1.6. Klient nie będzie uprawniony do (i) dokonywania żadnych 
zmian Miejsc do Pracy, jak również jakichkolwiek elementów 
infrastruktury na terenie Pomieszczenia Biurowego oraz (ii) wnoszenia 
do Pomieszczeń Biurowych jakichkolwiek towarów, opakowań, w tym 
urządzeń biurowych oraz mebli, a także składowania innych rzeczy 
oraz (iii) eksponowania jakichkolwiek elementów (szczególnie 
reklamowych) w sposób widoczny z zewnątrz (np. okna, szklane drzwi) 
– bez uprzedniego uzyskania zgody BL na piśmie. Wszelkie zmiany 
Miejsc do Pracy, jak również jakichkolwiek elementów infrastruktury 
na terenie Pomieszczenia Biurowego mogą być wykonywane wyłącznie 
przez wykonawcę wskazanego przez BL, chyba, że Strony postanowią 
inaczej w formie pisemnej. Naruszenie jakiegokolwiek zobowiązania 
zawartego w niniejszym Punkcie będzie stanowić naruszenie istotnych 
zobowiązań umownych stosownie do podpunktu (b) Punktu 11.1. 
poniżej. W przypadku, gdy stan Miejsca do Pracy (np. pozostawienie 
rzeczy) nie pozwala na realizację serwisu sprzątania, BL zastrzega 
możliwość odstąpienia od realizacji takiej Usługi, z zachowaniem prawa 
do pełnego Wynagrodzenia zgodnie z Umową. 

7.1.6. The Client shall not be entitled to (i) make any alterations to 
the Workstations, including any elements of infrastructure within the 
Office Premises, and (ii) move any goods, packaging products, including 
office equipment or furniture into and store any other things in the 
Office Premises and (iii) expose any elements (especially advertising 
materials) so that they are visible from the outside (e.g. windows glass 
doors) –without the prior written consent of BL. Any alterations to the 
Workstations, as well as to any elements of infrastructure within the 
Office Premises can be performed exclusively by a contractor appointed 
by BL, unless the Parties agree otherwise in writing. The breach of any 
obligation set forth in this Clause shall be deemed as a breach of a 
material contractual obligation in the application of subclause (b) of 
Clause 11.1 hereof. If the condition of the Workstation (e.g. things 
remaining therein) does not let the cleaning services to be rendered, BL 
hereby reserves the option of withholding the provision of such 
Services, yet with the right to the full Fees under the Agreement being 
sustained. 

7.1.7. Klient niezwłocznie powiadomi BL o wszelkich 
potencjalnych ryzykach powstania szkody zagrażającej Miejscom do 
Pracy oraz o zaistniałych szkodach Miejsc do Pracy, a w nagłych 
przypadkach będzie zapobiegać wystąpieniu takiej szkody lub jej 
powiększeniu.  

7.1.7. The Client shall promptly notify BL of any potential risk of 
damage threatening the Workstations or any damage to any 
Workstation that has already occurred, and in emergency cases it shall 
prevent the occurrence of such damage or its escalation. 

7.1.8. Klient ma obowiązek współpracy z BL w celu umożliwienia 
BL należytego świadczenia Usług. Klient przyjmuje do wiadomości, że 
BL może świadczyć Usługi w Centrum Biznesowym także na rzecz 
innych osób, w tym osób prowadzących działalność konkurencyjną 
względem Klienta, oraz akceptuje ten fakt i nie będzie wnosił z tego 
tytułu żadnych roszczeń wobec BL. 

7.1.8. The Client is obliged to cooperate with BL in order to ensure 
due performance of the Services by BL to the Client. The Client 
acknowledges that BL provides the Services in the Business Center also 
for the benefit of other persons, including competitors of the Client, 
and the Client accepts this fact and shall not raise any claims towards 
BL in this regard. 

7.1.9. W celu prawidłowego wykonania obowiązków oraz 
wykonania zarządu nad Centrum Biznesowym, BL jest uprawniony do: 
(a) przejściowego ograniczenia dopływu światła, prądu lub świeżego 
powietrza, w szczególności jeżeli jest to uzasadnione prowadzonymi 
pracami serwisowymi lub remontowymi; (b) ograniczenia innych 
warunków korzystania z Miejsc do Pracy, w tym udogodnień 
przysługujących Klientowi, w związku z korzystaniem z Miejsc do 
Pracy; (c) wstępu w każdym czasie do Pomieszczeń Biurowych, w 
których są zlokalizowane Miejsca do Pracy, w celu wykonania 
czynności o charakterze technicznym, konserwacyjnym bądź 
serwisowym, w tym świadczenia usługi sprzątania, a także w celu 
wykonania innych czynności niezbędnych w celu należytego 
świadczenia Usług, (d) wprowadzenia obowiązku rejestracji osób 
przebywających na terenie Centrum Biznesowego, w tym w 
szczególności gości Klientów, pod rygorem odmowy udostępnienia 
wejścia na teren Centrum Biznesowego, (e) czasowego ograniczenia 
lub wyłączenia dostępu do Centrum Biznesowego w przypadku, kiedy 
taka konieczność będzie wynikała z ograniczenia lub wyłączenia 
dostępu do danego Budynku przez właściciela lub zarządcę tego 
Budynku. 

7.1.9. In order to duly perform its obligations and manage the 
Business Center, BL shall be entitled to the following actions: (a) 
temporary limitation of light, electricity or fresh air flow, especially 
when it is justified by maintenance or renovation works being carried 
out; (b) limitation of other conditions of using the Workstations, 
including facilities provided for the Client, in connection with the use 
of the Workstations; (c) access at all times the Office Premises, where 
the Workstations are situated, in order to perform technical, service 
or conservation actions, including the provision of cleaning services, 
as well as in order to perform any other actions necessary for due 
performance of the Services; (d) introduce obligatory registration for 
persons staying in the area of the Business Center, in particular visitors 
of the Clients, under the pain of refusing access to the area of the 
Business Center; (e) temporary limiting or closing access to the 
Business Center in the case where such a necessity will be caused by a 
limitation or closing the access to a given Office Building by the owner 
or the property manager of such an Office Building. 

7.2. Oznakowanie 7.2. Signage 

7.2.1. Klient nie jest uprawniony do samodzielnego oznakowania 
Miejsca do Pracy, Pomieszczenia Biurowego ani Budynku bez 
uprzedniej pisemnej zgody BL, z zastrzeżeniem, że w ramach 
Standardowych Usług Biurowych dopuszczalne jest oznakowanie biura 
Klienta w formie oraz w miejscu wskazanym przez BL. 

7.2.1. The Client shall not be entitled to place signage in respect 
of the Workstations, the Office Premises or the Office Building on its 
own without a prior consent of BL expressed in writing, subject to the 
reservation that within the Standard Office Services it is permitted to 
put signage on the Client’s office in the form and in the place 
designated by BL. 

7.2.2. Na prośbę Klienta (o ile będzie to możliwe w przypadku 
danego Centrum Biznesowego) jego oznakowanie może zostać 
umieszczone w innym niż wskazane w zdaniu poprzednim, miejscu 
uzgodnionym z BL, w sposób i w formie wskazanej przez BL za 
oddzielnym wynagrodzeniem określonym w Umowie o Świadczenie 

7.2.2. Upon the demand of the Client (and depending on such a 
possibility in a given Business Center), the signage of the Client may be 
placed on the place other than the one referred in the preceding 
sentence, as agreed with BL and in the manner and form specified by 
BL for a separate fee determined in the Service Agreement. 
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Usług. 

8. WYNAGRODZENIE I INNE PŁATNOŚCI 8. FEES AND OTHER PAYMENTS 

8.1. Składniki wynagrodzenia 8.1. The Fees 

Klient będzie uiszczał na rzecz BL następujące wynagrodzenie 
(„Wynagrodzenie”) za świadczenie Usługi.  

The Client shall pay the following fees to BL ("Fees") in consideration 
for the Services. 

8.1.1. Wynagrodzenie Podstawowe 8.1.1. Base Fee 

Za wybrany przez Klienta Pakiet, korzystanie z Miejsc do Pracy w 
ramach danej Standardowej Usługi Biurowej oraz usługi świadczone w 
ramach wybranej Standardowej Usługi Biurowej (których zakres jest 
zależny od wybranego przez Klienta rodzaju Pakietu oraz Świadczonej 
Usługi Biurowej) Klient będzie płacił BL miesięczne wynagrodzenie 
określone w Umowie o Świadczenie Usług obowiązującego w dacie 
zawarcia Umowy o Świadczenie Usług, chyba że Strony postanowią 
inaczej („Wynagrodzenie Podstawowe”). 

The Client shall pay to BL a monthly fee set out in the Service 
Agreement effective as at the date of conclusion of the Service 
Agreement, for the Package chosen by the Client, the use of 
Workstations within the framework of the Standard Office Service (the 
scope of which depends on the type of Package and Standard Office 
Service opted for by the Client), unless the Parties agree otherwise 
("Base Fee"). 

8.1.2. Wynagrodzenie za Sprzęt i Wyposażenie 8.1.2. Fee for Equipment and Accessories 

Za korzystanie ze Sprzętu i Wyposażenia w Miejscach do Pracy Klient 
będzie płacił BL miesięczne wynagrodzenie określone w Umowie o 
Świadczenie Usług („Wynagrodzenie za Sprzęt i Wyposażenie”). 

For the use of the Equipment and Accessories of the Workstations the 
Client shall pay to BL a monthly fee set out in the Service Agreement 
("Fee for Equipment and Accessories"). 

8.1.3. Wynagrodzenie za Dodatkowe Usługi Biurowe 8.1.3. Fee for Additional Office Services 

Za Dodatkowe Usługi Biurowe Klient będzie płacił BL miesięczne 
wynagrodzenie określone w Umowie o Świadczenie Usług lub ustalone 
na podstawie Cennika Usług (zdefiniowanego w Punkcie 8.1.5 poniżej) 
obowiązującego w dacie świadczenia Usług w Centrum Biznesowym, w 
którym te Dodatkowe Usługi Biurowe będą świadczone 
(„Wynagrodzenie za Dodatkowe Usługi Biurowe”). 

For the Additional Office Services the Client shall pay to BL a monthly 
fee set out in the Service Agreement or determined on the basis of the 
Service Price List (defined in Clause 8.1.5 below) effective as at the date 
of performing the Service in the Business Center where these 
Additional Office Services shall be performed ("Fee for Additional 
Office Services"). 

8.1.4. Wynagrodzenie za Miejsca Parkingowe 8.1.4. Fee for Parking Places 

Klient będzie płacił BL (i) za korzystanie z Miejsc Parkingowych w 
wariancie Miejsca Parkingowe Stałe miesięczne wynagrodzenie 
określone w Umowie o Świadczenie Usług płatne z góry, lub (ii) za 
korzystanie z Miejsc Parkingowych w wariantach Miejsca Parkingowe 
Czasowe miesięczne wynagrodzenie ustalone na zasadach oraz według 
stawki określonej w Cenniku Usług obowiązującym w dacie świadczenia 
Usług płatne z dołu („Wynagrodzenie za Miejsca Parkingowe”). 

The Client shall pay to BL (i) for the use of the Parking Places in the 
option Fixed Parking Places a monthly fee set out in the Service 
Agreement, paid in advance, or (ii) for the use of the Parking Places in 
the option Temporary Parking Places a monthly fee set out according 
to the rules and on the basis of the rate set out in the Service Price List 
effective as at the date of performing the Service, payable in arrears ( 
“Fee for Parking Places”). 

8.1.5. Cennik Usług 8.1.5. Service Price List 

Cennik Usług obowiązujący w odniesieniu do Centrum Biznesowego 
wskazanego w Umowie o Świadczenie Usług jest dostępny u obsługi 
Standard Excellence w Centrum Biznesowym („Cennik Usług”), przy 
czym przez termin „Cennik Usług” należy także odpowiednio rozumieć 
cenniki obowiązujące w pozostałych Centrach Biznesowych, które to 
cenniki nie będą załączone do Umowy o Świadczenie Usług. Cennik 
Usług może zostać udostępniony Klientowi przez BL każdorazowo na 
żądanie Klienta. BL może dokonywać jednostronnie zmian w Cenniku 
Usług, przy czym taka zmiana nie będzie miała wpływu na wysokość 
Wynagrodzenia Podstawowego określonego w Umowie o Świadczenie 
Usług, o ile zostało ono określone w Umowie o Świadczenie Usług. 
Zmiana Cennika Usług nie będzie wymagała zmiany Umowy.  

The Service Price List concerning the Business Center specified in the 
Service Agreement is available at Standard Excellence in the Business 
Center (“Service Price List”), whereas the term “Service Price List” shall 
also denote pricelists binding in the other Business Centers, and those 
pricelists shall not be attached to the Service Agreement. BL can 
provide the Client with the Service Price List each time upon the request 
of the Client. BL has a sole right to make changes to the Price List, 
however such a change shall not have a bearing on the amount of the 
Base Fee specified in the Service Agreement, on condition that such 
Base Fee has been agreed therein. A change in the Service Price List 
does not require a change of the Agreement. 

8.1.6. Inne opłaty i kary 8.1.6. Other fees and penalties 

W braku odmiennych postanowień Umowy, Klient będzie zobowiązany 
do ponoszenia na rzecz BL dodatkowych opłat i kar, w szczególności 
opłat o charakterze sankcyjnym, kar umownych, opłat należnych za 
podjęcie czynności w związku z nieterminowym regulowaniem 
zobowiązań pieniężnych, należnych BL z tytułu wykonania zastępczego 
bądź pokrycia poniesionych przez BL kosztów w związku z działalnością 
Klienta na warunkach oraz w wysokości opłat dodatkowych określonych 
w tabeli opłat dodatkowych („Tabela Opłat Dodatkowych”). Tabela 
Opłat Dodatkowych jest załączona do Umowy o Świadczenie Usług jako 
Załącznik. Tabela Opłat Dodatkowych może zostać udostępniona 

Unless the Agreement provides otherwise, the Client is obliged to pay 
additional fees and penalties to BL, in particular fees being the sanction 
fees, contractual penalties, due payments resulting from undertaking 
actions connected with untimely payments of pecuniary liabilities that 
are due to BL on the account of substitute performance or covering 
the costs borne by BL in connection with the activity of the Client, on 
conditions and in the amount of additional fees set out in the additional 
fees table (“Additional Fees Table”). The Additional Fees Table is 
attached to the Service Agreement as an appendix hereto. 
BUSINESS.LINK can provide the Client with the Additional Fees Table 
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Klientowi przez BL każdorazowo na żądanie Klienta. BL może 
dokonywać jednostronnie zmian w Tabeli Opłat Dodatkowych, przy 
czym BL powinien poinformować Klienta o zmianie Tabeli Opłat 
Dodatkowych nie później niż na 1 (jeden) miesiąc przed planowaną 
zmianą. Zmiana Tabeli Opłat Dodatkowych nie będzie wymagała 
zmiany Umowy. 

each time upon the request of the Client. BUSINESS.LINK has a sole 
right to make changes to the Additional Fees Table, however 
BUSINESS.LINK shall notify the Client about a change in the Additional 
Fees Table (binding in the Business Center specified in the Service 
Agreement) no later than 1 (one) month prior to a planned change. A 
change in the Additional Fees Table does not require a change of the 
Agreement. 

8.2. Indeksacja 8.2. Indexation 

Ze skutkiem od dnia 1 stycznia każdego roku Wynagrodzenie 
Podstawowe będzie podwyższane w oparciu o stawkę procentową 
zmiany wynikającej ze zharmonizowanego wskaźnika cen 
konsumpcyjnych (Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem), publikowanego przez GUS – Główny Urząd 
Statystyczny za poprzedni rok kalendarzowy („Wskaźnik”). W 
przypadku zaprzestania publikowania Wskaźnika lub innego zdarzenia 
uniemożliwiającego wykonanie postanowień dotyczących obliczenia 
wartości Wynagrodzenia Podstawowego w którymkolwiek dniu 
indeksacji Wynagrodzenia Podstawowego zgodnie z Umową lub 
zdarzenia powodującego, że ich wykonanie stanie się niepraktyczne, BL 
może podać wskaźnik zastępczy, jak najbardziej zbliżony do Wskaźnika 
i w takim przypadku wskaźnik podany w ten sposób stanie się odtąd 
Wskaźnikiem. Niezależnie od powyższego, w przypadku, gdy w 
momencie wystawienia faktury obejmującej Wynagrodzenie 
Podstawowe należne za miesiąc, który powinien być objęty indeksacją, 
Wskaźnik nie będzie opublikowany, Wynagrodzenie Podstawowe 
będzie naliczane według dotychczasowej wysokości, z zastrzeżeniem, iż 
po publikowaniu Wskaźnika, Wynagrodzenie Podstawowe (oraz 
stosowne faktury) zostanie odpowiednio skorygowane z 
uwzględnieniem opublikowanego Wskaźnika. 

Taking effect on the 1st of January of each calendar year the Base Fee 
shall be increased pursuant to the percentage change resulting from 
harmonized index of consumer prices (Annual average consumer price 
index) published by the Central Statistical Office in Poland for the 
previous calendar year (“Index”). In the case the Index ceases to be 
published or in the case of any other incident that would make it 
impossible to execute the provisions regarding calculation of the Base 
Fee on any given day of indexation of the Base Fee under the 
Agreement or in the case of an incident causing the execution thereof 
unreasonable, BL may indicate a replacement index, which shall be as 
close as possible to the Index, and in this manner, from the moment of 
indication shall be deemed the Index. Irrespective of the above, in the 
event when at the moment of issuance of an invoice covering the Base 
Fee due for the month which should be covered by indexation, the 
Index is not published, the Base Fee shall be computed according to 
the then rate, and when the index is published, the Base Fee (and 
respective invoices) shall be corrected, given consideration to the 
published Index. 

8.3. Płatności 8.3. Payments 

8.3.1. Z zastrzeżeniem płatności (zdefiniowanego w Punkcie 8.3.2. 
poniżej) Wynagrodzenia za Pierwszy Miesiąc oraz części 
Wynagrodzenia określonego w Punkcie 8.3.4 poniżej, Wynagrodzenie 
będzie płatne przez Klienta co miesiąc z góry nie później niż do 26 
(dwudziestego szóstego) dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc 
świadczenia Usług, niezależnie od daty otrzymania przez Klienta 
odpowiedniej faktury wystawionej przez BL. 

8.3.1. Except for the payment of the (defined in Clause 8.3.2 below) 
First Month’s Fees, and part of the Fees set out in 8.3.4. herein below, 
the Fees shall be payable by the Client monthly in advance until the 26th 
(twenty-sixth) day of the month preceding the month of providing the 
Services, notwithstanding the date of receiving by the Client a proper 
invoice issued by BL. 

8.3.2. W przypadku, gdy zawarcie Umowy oraz data rozpoczęcia 
Okresu Trwania przypadają po 1  (pierwszym) dniu danego miesiąca 
kalendarzowego – Wynagrodzenie należne za okres od daty 
rozpoczęcia do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego 
(„Wynagrodzenie za Pierwszy Miesiąc”) będzie płatne przez Klienta 
na rzecz BL przynajmniej na 2 (dwa) dni robocze przed datą 
rozpoczęcia Okresu Trwania określoną w Umowie o Świadczenie 
Usług, na podstawie faktury proforma wystawionej przez BL; w takim 
przypadku Wynagrodzenie za kolejny miesiąc świadczenia Usług 
będzie płatne przez Klienta na rzecz BL w terminie do 26 
(dwudziestego szóstego) dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc 
świadczenia Usług na podstawie faktury proforma wystawionej przez 
BL, z zastrzeżeniem płatności części Wynagrodzenia określonego w 
Punkcie 8.3.4 poniżej. 

8.3.2. In the case when concluding the Agreement and the 
commencement date of the Term fall after the 1st (first) day of a given 
calendar month – the Fees due for the period from the commencement 
date until the last day of the relevant calendar month ("First Month 
Fees") are payable by the Client to BL at least 2 (two) business days 
before the commencement date of the Term specified in the Service 
Agreement, on the basis of a pro-forma invoice issued by BL; in such a 
case the Fees for the following month of Services shall be payable by 
the Client to BL until the 26th (twenty-sixth) day of the month preceding 
the month of providing Services, with a reservation to payment of a part 
of the Fee specified in Clause 8.3.4 herein below. 

Jeżeli Wynagrodzenie za Pierwszy Miesiąc lub Wynagrodzenie za 
kolejny miesiąc świadczenia Usług nie zostanie wpłacone z dowolnego 
powodu w powyższym terminie, wówczas Umowa może zostać przez BL 
rozwiązana z przyczyn leżących po stronie Klienta, a w przypadku 
takiego rozwiązania Klientowi nie będą przysługiwały względem BL 
żadne roszczenia lub prawa wynikające lub związane z Umową, 
natomiast BL będzie uprawniony do dochodzenia od Klienta 
odszkodowania na zasadach ogólnych. Jeżeli Wynagrodzenie za 
Pierwszy Miesiąc lub Wynagrodzenie za kolejny miesiąc świadczenia 
Usług nie zostanie wpłacone z dowolnego powodu w powyższym 
terminie, wówczas BL ma prawo w następnym dniu roboczym do 
natychmiastowego wstrzymania świadczenia Usług na rzecz klienta na 
zasadach określonych w Punkcie 8.4.3 poniżej. 

Should the First Month Fees or the Fees for the following month of 
Services not be paid for any reason whatsoever within the set deadline, 
the Agreement may automatically terminate for the reasons being the 
Client’s fault, and in the case of such a termination, the Client shall not 
be entitled to any claims or rights towards BL resulting from or 
connected with the Agreement, whereas BL shall be entitled to seek 
compensation from the Client according to general rules. Should the 
First Month Fees or the Fees for the following month of Services not be 
paid for any reason whatsoever within the above set deadline, BL shall 
have the right to immediately stop on the following business day the 
provision of Services to the Client on terms specified in Clause 8.3.4 
below. 

8.3.3. W przypadku, gdy Okres Trwania jest krótszy niż 1 (jeden) 
miesiąc – Wynagrodzenie należne za cały Okres Trwania będzie płatne 

8.3.3. In the case when the Term is shorter than 1 (one) month – 
the Fees due for the whole Term are payable at least 2 (two) business 
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przynajmniej na 2 (dwa) dni robocze przed datą rozpoczęcia Okresu 
Trwania określoną w Umowie o Świadczenie Usług, na podstawie 
odpowiedniej faktury proforma wystawionej przez BL. 

days before the commencement date of the Term specified in the 
Service Agreement, on the basis of a relevant pro-forma invoice issued 
by BL. 

8.3.4. Wynagrodzenie za Miejsca Parkingowe Czasowe oraz 
Wynagrodzenie za Dodatkowe Usługi Biurowe (ustalane w oparciu o 
rzeczywiste zużycie lub wykorzystanie Dodatkowych Usług Biurowych 
w danym miesiącu) będą płatne przez Klienta co miesiąc z dołu na 
podstawie faktury wystawionej przez BL z terminem płatności do 26 
(dwudziestego szóstego) dnia miesiąca następującego po miesiącu 
wykonania Usługi. 

8.3.4. The Fees for the Parking Places and the Fees for Additional 
Office Services (determined on the basis of actual expenditure or use 
of the Additional Office Services in a given month) shall be paid by the 
Client monthly in arrears, on the basis of an invoice issued by BL with 
a payment date being the 26th (twenty-sixth) day of the month following 
the month when the Service was performed. 

8.3.5. W braku odmiennych postanowień Umowy, wszelkie kwoty 
należne BL z tytułu Umowy zostały podane w wysokościach netto i 
zostaną powiększone o należną stawkę podatku od towarów i usług 
(VAT), o ile podatek od towarów i usług (VAT) będzie należny. 

8.3.5. Unless the Agreement provides otherwise, any and all 
amounts due to BL on account of the Agreement are net amounts and 
shall be increased by due VAT tax rate, should the VAT tax be 
applicable. 

8.3.6. BL jest uprawniony do wystawiania faktur w formie 
elektronicznej i przesyłania ich na adres e-mail wskazany w Umowie o 
Świadczenie Usług, na co Klient wyraża zgodę. 

8.3.6. BL is entitled to issue invoices in electronic form and send 
then to the e-mail address specified in the Service Agreement, to which 
the Client hereby consents. 

8.4. Opóźnienie w płatności  8.4. Delay in payment 

8.4.1. Klient będzie dokonywał płatności na podstawie Umowy w 
drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany w Umowie o 
Świadczenie Usług, przy czym zawiadomienie Klienta o zmianie 
rachunku bankowego BL następuje w drodze zmiany Umowy. Wszelkie 
zobowiązania Klienta do dokonywania płatności na podstawie Umowy 
będą uznawane za wykonane, gdy kwota płatności zostanie 
zaksięgowana na rachunku bankowym BL.  

8.4.1. The Client shall make payments under the Agreement by 
means of a bank transfer to the bank account number specified in the 
Service Agreement, and the notification by BL to the Client in respect 
of a changed bank account shall take the form of an amendment to the 
Agreement. Any and all obligations of the Client to make payments on 
the basis of the Agreement shall be deemed effective when the 
payment amount is accounted on the bank account of BL. 

8.4.2. W przypadku opóźnienia w dokonaniu płatności na 
podstawie Umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz BL 
odsetek za opóźnienie naliczanych za cały okres trwania opóźnienia. 
Odnośnie zobowiązania do dokonywania płatności w PLN kwota 
odsetek za opóźnienie będzie równa wysokości odsetek ustawowych. 
BL będzie uprawniony do wystawiania not odsetkowych z terminem 
płatności 14 dni zarówno w cyklu miesięcznym jak i na koniec Okresu 
Trwania Umowy. Brak płatności odsetek przez Klienta na rzecz BL 
będzie skutkował konsekwencjami określonymi zgodnie z Punktem 
8.4.3. poniżej. 

8.4.2. In the case of a delay in payment under the Agreement, the 
Client is obliged to pay to BL statutory interests for the delay, 
calculated for the whole period of delay. Regarding the obligation to 
make payments in PLN, the amount of the interest rates for delay shall 
be the statutory interest rates. BL shall be entitled to issue interest 
notes with a 14 day payment deadline both in the monthly cycle and at 
the end of the Term. The lack of interest payments by the Client to BL 
shall result in consequences determined in accordance with Clause 
8.4.3. below. 

8.4.3. Jeżeli Klient opóźnia się z zapłatą jakiejkolwiek płatności na 
rzecz BL wynikającej lub związanej z Umową, BL będzie uprawniony do 
wstrzymania (zawieszenia) świadczenia Usług na rzecz Klienta, w tym 
do zablokowania Klientowi dostępu do Pomieszczeń Biurowych, do 
czasu zapłaty przez Klienta w całości zaległych płatności, wraz z 
odsetkami, o których mowa w punkcie 8.4.2., bez prawa Klienta do 
dochodzenia od BL jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Wstrzymanie 
(zawieszenie) przez BL świadczenia Usług z przyczyn, o których mowa 
w zdaniu poprzednim, nie zwalnia Klienta z jakichkolwiek obowiązków 
wynikających lub związanych z Umową, w szczególności z obowiązku 
dokonywania przez Klienta wszelkich płatności na rzecz BL 
wynikających lub związanych z Umową, także za okres wstrzymania 
(zawieszenia) świadczenia Usług. 

8.4.3. If the Client is in delay with any payments to BL under or 
connected with the Agreement, BL shall have the right to withhold 
(suspend) the rendition of the Services to the Client, and in particular 
to block the Client’s access to the Office Premises, until the payment of 
all due amounts together with interest referred to in Clause 8.4.2 
hereof is made, and the Client shall not have the right to pursue any 
claims therefor against BL. The withholding (suspension) of rendition of 
the Services by BL due to the reasons referred to in the preceding 
sentence does not release the Client from any obligations under or 
connected with the Agreement, in particular the Client’s obligation to 
make payments to BL resulting from or connected with the Agreement 
also for the period when the Services are withheld (suspended).   

8.4.4. Wykonanie przez BL uprawnienia wskazanego w Punkcie 
8.4.3. powyżej nie wyłącza możliwości skorzystania przez BL z innych 
praw przysługujących mu na podstawie Umowy lub właściwych 
przepisów prawa. 

8.4.4. The exercise of the right referred to in Clause 8.4.3 by BL 
shall not preclude the exercise of any other rights vested into BL on the 
basis of the Agreement or respective provisions of law. 

9. KAUCJA 9. DEPOSIT 

9.1. W terminie 7 (siedmiu) dni od daty podpisania Umowy 
(jednakże nie później niż 2 (dwa) dni robocze przed rozpoczęciem 
Okresu Trwania i przed przekazaniem Klientowi Miejsc do Pracy) 
Klient wpłaci na rzecz BL, na podstawie noty księgowej wystawionej 
przez BL, kaucję w kwocie wskazanej w Umowie o Świadczenie Usług 
(„Kaucja”). Jeżeli Kaucja nie zostanie wpłacona z dowolnego powodu 
w powyższym terminie, wówczas Umowa może zostać przez BL 
rozwiązana z przyczyn leżących po stronie Klienta, a w przypadku 
takiego rozwiązania Klientowi nie będą przysługiwały względem BL 
żadne roszczenia lub prawa wynikające lub związane z Umową, 

9.1. Within 7 (seven) days from the date of execution of the 
Agreement (however no later than 2 (two) business days prior to the 
commencement date of the Term and before handover of the 
Workstations to the Client), the Client shall pay to BL, on the basis of a 
bookkeeping note issued by BL, a deposit in the amount specified in the 
Service Agreement (“Deposit”). Should the Deposit not be paid for any 
reason whatsoever within this deadline, the Agreement may be 
terminated by BL for the reasons being the Client’s fault, and in the case 
of such a termination, the Client shall not be entitled to any claims or 
rights towards BL resulting from or connected with the Agreement, 
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natomiast BL będzie uprawniony do dochodzenia od Klienta 
odszkodowania na zasadach ogólnych. Brak informacji ze strony BL o 
niewpłaconej Kaucji w terminie, nie zwalnia Klienta z obowiązku jej 
opłacenia, jak również nie zwalnia to Klienta z konsekwencji jej 
nieopłacenia. 

whereas BL shall be entitled to seek compensation from the Client 
according to general rules. Lack of information from BL about the 
Deposit not paid on time, does not release the Client from the 
obligation to pay it, as well as does not release the Client from the 
consequences of its non-payment. 

9.2. Kaucja będzie służyła jako zabezpieczenie wykonania 
wszelkich zobowiązań Klienta wobec BL wynikających lub związanych 
z Umową, w tym zapłaty należności ubocznych (także po rozwiązaniu 
Umowy), w taki sposób, że w przypadku naruszenia przez Klienta 
dowolnego zobowiązania wynikającego z Umowy oraz nieusunięcia 
takiego naruszenia w terminie 8 (ośmiu) dni od daty otrzymania 
pisemnego powiadomienia w tym zakresie wystosowanego przez BL, 
BL będzie miał prawo bezpośredniego zaspokojenia swojego 
roszczenia z kwoty Kaucji. Jeżeli kwota Kaucji zostanie pomniejszona 
w stosunku do kwoty Kaucji wynikającej z Umowy w wyniku 
skorzystania z Kaucji przez BL, Klient w terminie 8 (ośmiu) dni od daty 
skorzystania z Kaucji przez BL uzupełni kwotę Kaucji do wysokości 
wynikającej z Umowy na konto bankowe Zabezpieczenie wskazane w 
Umowie o Świadczenie Usług.  

9.2. The Deposit shall serve as a security for the fulfilment of any 
and all obligations of the Client towards BL under the Agreement or 
connected with it, including the payment of accessory due amounts 
(also once the Agreement is terminated), in such a way that in case the 
Client breaches any of its obligations under the Agreement and fails to 
rectify such a breach within 8 (eight) days of the date of receipt from 
BL a written notice thereof, BL shall be entitled to directly enforce its 
claim from the Deposit amount. Should the amount of the Deposit fall 
below original amount under the Agreement as a consequence of BL’s 
enforcement from the Deposit, the Client shall, within 8 (eight) days of 
the date of enforcement, refill the Deposit to the original amount set 
out in the Agreement on bank account of Collateral specified in the 
Service Agreement. 

9.3. Jeżeli Klient będzie się opóźniał z uzupełnieniem kwoty 
Kaucji do wysokości wynikającej z Umowy, BL będzie uprawniony do 
wstrzymania (zawieszenia) świadczenia Usług na rzecz Klienta, w tym 
do zablokowania Klientowi dostępu do Pomieszczeń Biurowych, do 
czasu uzupełnienia kwoty Kaucji do wysokości wynikającej z Umowy, 
bez prawa Klienta do dochodzenia od BL jakichkolwiek roszczeń z tego 
tytułu. Wstrzymanie (zawieszenie) przez BL świadczenia Usług z 
przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie zwalnia Klienta z 
jakichkolwiek obowiązków wynikających lub związanych z Umową, w 
szczególności z obowiązku dokonywania przez Klienta wszelkich 
płatności na rzecz BL wynikających lub związanych z Umową, także za 
okres wstrzymania (zawieszenia) świadczenia Usług. 

9.3. If the Client is in delay with the refilling of the Deposit amount 
up to the original amount set out in the Agreement, BL shall have the 
right to withhold (suspend) the rendition of the Services to the Client, 
and in particular to block the Client’s access to the Office Premises, 
until the Deposit amount is fully refilled to the original amount set out 
in the Agreement, and the Client shall not have the right to pursue any 
claims therefor against BL. The withholding (suspension) of rendition of 
the Services by BL due to the reasons referred to in the preceding 
sentence does not release the Client from any obligations under or 
connected with the Agreement, in particular the Client’s obligation to 
make payments to BL resulting from or connected with the Agreement 
also for the period when the Services are withheld (suspended). 

9.4. Wykonanie przez BL uprawnienia wskazanego w Punkcie 
9.3. powyżej nie wyłącza możliwości skorzystania przez BL z innych 
praw przysługujących mu na podstawie Umowy lub właściwych 
przepisów prawa. 

9.4. The exercise of the right referred to in Clause 9.3 by BL shall 
not preclude the exercise of any other rights vested into BL on the basis 
of the Agreement or respective provisions of law. 

9.5. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy oraz pod 
warunkiem, że Klient wykonał wszystkie swoje zobowiązania 
wynikające z Umowy, BL zwróci Klientowi Kaucję lub kwotę pozostałą 
z Kaucji w terminie 30 (trzydziestu) dni od rozwiązania lub wygaśnięcia 
Umowy, z zastrzeżeniem, że BL będzie miał prawo bezpośredniego 
zaspokojenia z kwoty Kaucji także roszczenia o zwrot kosztów prac 
wykonanych przez podmiot trzeci zgodnie z Punktem 11.2.4 poniżej. 
Klientowi nie przysługują jakiekolwiek odsetki od kwoty Kaucji. 

9.5. In the event of the expiry or termination of the Agreement 
and provided that the Client has fulfilled all of its obligations deriving 
from this Agreement, BL shall repay to the Client the Deposit or the 
amount remaining from the Deposit within 30 (thirty) days after the 
expiry or termination of the Agreement, with a reservation that BL shall 
have the right to directly enforce its claims from the amount of the 
Deposit, including claims to return the costs of works performed by a 
third party according to Clause 11.2.4 below. The Client is not entitled 
to obtain any interest from the amount of the Deposit. 

10. ZAKAZ POTRĄCANIA 10. NO SET-OFF 

Strony postanawiają, że Klient nie ma prawa do potrącania 
jakichkolwiek swoich wierzytelności względem BL z wierzytelnościami 
BL względem Klienta wynikającymi z Umowy (w tym m.in. z 
wierzytelnościami BL o zapłatę Wynagrodzenia). 

The Parties agree that the Client shall not be entitled to set off any of 
its claims towards BL against any claims of BL towards the Client 
deriving from the Agreement (including without limitation claims of BL 
towards the Client to pay the Fees). 

11. WYPOWIEDZENIE 11. TERMINATION 

11.1. Wypowiedzenie Umowy przez BL ze skutkiem 
natychmiastowym 

11.1. Termination by BL with immediate effect 

BL może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli 
wystąpi co najmniej jedno z następujących zdarzeń:  

BL shall be entitled to terminate the Agreement with immediate effect 
upon the occurrence of at least one of the following events: 

(a) Klient ma opóźnienie w płatności Wynagrodzenia lub 
w wykonywaniu dowolnego zobowiązania do zapłaty na podstawie 
Umowy, a takie naruszenie będzie trwało przez okres co najmniej 
8 (ośmiu) dni od daty otrzymania przez Klienta wezwania do 
zapłaty wystosowanego przez BL na piśmie, z zastrzeżeniem 
postanowień punktu 8.3.3 zdanie ostatnie; lub  

(a) the Client is in delay in the payment of the Fees or with the 
fulfillment of any other payment obligation under the Agreement, 
and such a breach continues for a period of 8 8 (eight) days from 
the date of the receipt of BL’s written call for payment, with a 
reservation to provisions of Clause 8.3.2 last sentence; or 

(b) Klient naruszy dowolne istotne zobowiązanie umowne wynikające 
z Umowy lub dowolne zobowiązanie ustawowe, a naruszenie takie 
będzie trwało pomimo otrzymania przez Klienta wezwania do 

(b) the Client breaches any of its material contractual obligations 
under the Agreement or any of its statutory obligations and such 
a breach continues despite the receipt by the Client of BL’s written 
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natychmiastowego usunięcia naruszenia, wystosowanego przez BL 
na piśmie albo Klient po raz kolejny naruszy dowolne istotne 
zobowiązanie umowne wynikające z Umowy lub dowolne 
zobowiązanie ustawowe, pomimo uprzedniego wzywania Klienta 
do zaniechania tego typu naruszeń; lub 

demand to immediately rectify the breach; or the Client yet again 
breaches any of its material contractual obligations under the 
Agreement or any of its statutory obligations, despite being 
demanded to refrain from such type of breaches; or 

(c) Klient naruszy dowolne postanowienie Regulaminu Budynku lub 
innych regulaminów, zarządzeń lub regulacji obowiązujących w 
danym Budynku, a naruszenie takie będzie trwało przez okres co 
najmniej 5 (pięciu) dni od daty otrzymania wezwania 
wystosowanego przez BL na piśmie albo Klient po raz kolejny 
naruszy dowolne postanowienie Regulaminu Budynku lub innych 
regulaminów, zarządzeń lub regulacji obowiązujących w danym 
Budynku, pomimo uprzedniego wzywania Klienta do zaniechania 
tego typu naruszeń; lub 

(c) the Client breaches any of the provisions of the House Rules or 
other rules, dispositions and regulations binding in a given Office 
Building, and such a breach continues for a period of 5 (five) days 
from the date of the receipt by the Client of BL’s written demand; 
or the Client yet again breaches any of the provisions of the House 
Rules or other rules, dispositions and regulations binding in a given 
Office Building, despite being demanded to refrain from such type 
of breaches; or 

(d) gdy zaistnieją okoliczności, które mogą stanowić zagrożenie 
terminowej płatności przez Klienta Wynagrodzenia lub dowolnego 
zobowiązania do zapłaty na podstawie Umowy, w szczególności 
potwierdzone ujawnieniem wpisu o Kliencie w ramach działalności 
Biura Informacji Gospodarczej prowadzonego na podstawie 
ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, ujawnienia 
wpisu o Kliencie w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze 
Dłużników Niewypłacalnych, nawet bez związku z prowadzoną 
przez Klienta działalnością gospodarczą.  

(d) should there appear circumstances that might cause a threat to 
timely payment by the Client of the Fees or any other payment 
obligation under the Agreement, in particular the circumstances 
confirmed by an entry regarding the Client in the register of the 
Economic Information Office operating under the Act of 9 April 
2010 on making available economic information and exchange of 
economic data, or by disclosing an entry regarding the Client in 
the National Court Register – Register of Insolvent Debtors, even 
if such entries are not connected with business activity carried out 
by the Client. 

W przypadku, gdy Umowa zostaje rozwiązana na podstawie 
wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym złożonego przez BL, 
Klient zapłaci na rzecz BL karę umowną w kwocie równej łącznej kwocie 
Wynagrodzenia, które byłoby płatne za okres między rozwiązaniem 
Umowy ze skutkiem natychmiastowym a zakończeniem Okresu Trwania 
na skutek wygaśnięcia Umowy lub w przypadku Umowy zawartej na czas 
nieokreślony, rozwiązania Umowy z zachowaniem przewidzianego w 
Umowie umownego okresu wypowiedzenia. Zastrzeżenie kary umownej 
nie wyłącza prawa BL do dochodzenia odszkodowania przekraczającego 
powyższą karę umowną. 

Should the Agreement terminate based on BL’s termination with 
immediate effect, the Client shall pay to BL a contractual penalty equal 
to the total amount of the Fees otherwise payable for the period 
between the termination with immediate effect and the expiry of the 
Term as a result of expiry of the Agreement, or in the case of the 
Agreement concluded for an indefinite period of time, in compliance 
with a notice period provided for in the Agreement. Stipulation of the 
contractual penalty does not exclude the right of BL to seek 
compensation exceeding the contractual penalty set forth herein above.  

11.2. Zwrot Miejsc do Pracy 11.2. Returning the Workstations 

11.2.1. Jeżeli Umowa wygaśnie lub zostanie rozwiązana z 
dowolnego powodu, Klient najpóźniej w dniu rozwiązania lub 
wygaśnięcia Umowy zwróci BL Miejsca do Pracy (oraz ewentualnie 
Miejsca Parkingowe), Sprzęt i Wyposażenie oraz wszystkie klucze lub/i 
karty dostępu do Miejsc do Pracy w takim samym stanie jak w dniu 
przekazania, który określono w Protokole, w czystości i porządku 
adekwatnym dla właściwego korzystania, co nastąpi na podstawie 
stosownego protokołu zwrotu podpisanego przez Strony. Klient 
zobowiązany jest do usunięcia z Budynku, w tym Miejsc do Pracy oraz 
innych pomieszczeń lub przestrzeni udostępnionych Klientowi (oraz 
indywidualnej skrytki na korespondencję), na swój koszt i ryzyko, 
wszystkich swoich ruchomości. W przypadku dokonania przez Klienta 
jakichkolwiek zmian Miejsc do Pracy (każdorazowo wymagających 
zgody BL zgodnie z postanowieniami punktu 7.1.6 OWU), Klient jest 
zobowiązany do przywrócenia Miejsc do Pracy do stanu pierwotnego, 
w całości na swój koszt i ryzyko, przed zakończeniem Okresu Trwania, 
chyba że BL postanowi inaczej. Przywrócenie Miejsc do Pracy do stanu 
pierwotnego może być wykonane wyłącznie przez wykonawcę 
wskazanego przez BL, chyba, że Strony postanowią inaczej w formie 
pisemnej. Pozostawienie przez Klienta ruchomości w Budynku, po 
zakończeniu Okresu Trwania, Strony uznają za równoważne z 
porzuceniem ruchomości przez Klienta z zamiarem wyzbycia się ich 
własności. 

11.2.1. Should the Agreement expire or be terminated for any reason 
whatsoever, the Client shall, the latest on the day of termination or 
expiry of the Agreement, return to BL the Workstations (and optionally, 
the Parking Places), the Equipment and Accessories, as well as all keys 
and access cards to the Workstations in the same condition as they were 
delivered on the handover date, as specified in the Protocol, being 
returned in a clear and orderly manner, adequate for the normal use, 
and the return shall be documented by a relevant return protocol signed 
by the Parties. The Client must remove from the Office Building, 
including the Workstations and other premises or spaces made 
available to the Client (and from the individual postal box), at its own 
cost and risk, all its movables. In the event where the Client made any 
alterations to the Workstations (being each time subject to BL’s prior 
written consent under Clause 7.1.6. of the GTC), the Client is obliged 
to return the Workstations to an initial condition before the expiry of 
the Term, at its sole cost and risk, unless BL decides otherwise. 
Returning the Workstations to the initial condition shall only be carried 
out by a contractor appointed by BL, unless the Parties agree otherwise 
in writing. Leaving the movables by the Client in the Office Building after 
the expiry of the Term is deemed by the Parties equivalent to 
abandoning them by the Client with an intention of disposal of its 
property. 

Jeżeli Klient nie usunie swoich ruchomości znajdujących się w Budynku 
w dniu zakończenia Okresu Trwania, BL może je usunąć i umieścić w 
magazynie na koszt i ryzyko Klienta. BL bezzwłocznie poinformuje 
Klienta o koszcie usunięcia i magazynowania jego ruchomości oraz o 
miejscu położenia magazynu. Przed usunięciem rzeczy należących do 
Klienta, BL sporządzi spis tych rzeczy. BL nie odpowiada za szkody w 
mieniu Klienta powstałe w trakcie jego usuwania lub magazynowania. 
W przypadku, gdy Klient nie odbierze swoich rzeczy najpóźniej w dniu 

Should the Client fail to remove its movables from the Office Building 
until the last day of the Term, BL may remove them and place in the 
storage at the Client’s cost and risk. BL shall immediately inform the 
Client about the cost of removal and storage of the Client’s movables 
and about the location of the storage. Before removal of the movables 
belonging to the Client, BL shall prepare a list of these movables. BL 
shall not be held responsible for damages to the property of the Client 
that might arise during removal or storage. In the case when the Client 
fails to receive its property by the last day of the Term, BL may destroy 
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zakończenia Okresu Trwania, BL może te rzeczy zniszczyć oraz żądać 
od Klienta zwrotu poniesionych kosztów. 

this property and seek refund of the costs borne in connection with it 
from the Client. 

11.2.2. Strony przygotują protokół zwrotu („Protokół zwrotu”) 
wskazujący zwracane BL Miejsca do Pracy (oraz ewentualnie Miejsca 
Parkingowe), Sprzęt i Wyposażenie oraz wszystkie klucze i karty 
dostępu do Miejsc do Pracy, a także uwagi i zastrzeżenia Stron. Spis 
Sprzętu i Wyposażenia odnoszącego się do Miejsc do Pracy 
zwracanego BL zostanie dołączony do Protokołu zwrotu w formie 
załącznika. Do Protokołu zwrotu może zostać załączona także 
dokumentacja fotograficzna Miejsc do Pracy (oraz ewentualnie Miejsc 
Parkingowych) oraz Sprzętu i Wyposażenia. 

11.2.2. The Parties shall prepare the protocol of the return (“Return 
Protocol”), specifying the returned Workstations (and optionally, the 
Parking Places), the Equipment and Accessories, and all the keys and 
access cards to the Workstations, together with comments and 
reservations of the Parties. The list of the Equipment and Accessories 
related to the Workstations returned to BL shall be enclosed to the 
Return Protocol as a schedule thereto. A photographic record of the 
Workstations (and optionally, the Parking Places), Equipment and 
Accessories may also be attached to the Protocol as a schedule. 

11.2.3. Strony dokonają wspólnie, w uzgodnionym terminie 
przypadającym nie później niż 2 (dwa) tygodnie przed rozwiązaniem 
lub wygaśnięciem Umowy, przeglądu oraz oceny stanu Miejsc do Pracy 
(oraz ewentualnie Miejsc Parkingowych), Sprzętu i Wyposażenia 
przekazanych Klientowi na podstawie Umowy.  

11.2.3. The Parties shall jointly review and evaluate the condition of 
the Workstations (and optionally, the Parking Places), Equipment and 
Accessories handed over to the Client under the Agreement, on the 
agreed date falling no later than 2 (two) weeks before the termination 
or expiry of the Agreement. 

11.2.4. Jeżeli po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, w racjonalnej 
opinii BL, niezbędne będzie przywrócenie Miejsc do Pracy (oraz 
ewentualnie Miejsc Parkingowych) lub Sprzętu i Wyposażenia 
przekazanych Klientowi na podstawie Umowy do stanu pierwotnego, a 
także w czystości i porządku adekwatnych dla właściwego korzystania, 
BL będzie uprawniony do obciążenia Klienta kosztami wykonania 
powyższych prac przez podmiot trzeci na zasadzie „open-book”. 

11.2.4. In the case when, after the termination or expiry of the 
Agreement, according to the reasonable opinion of BL, it appears 
necessary to return the Workstations (and optionally, the Parking 
Places), Equipment and Accessories handed over to the Client under 
the Agreement to an initial condition, and to a clear and orderly state, 
adequate for the normal use, BL shall be entitled to charge the Client 
with costs of performing the abovementioned works by a third party on 
an “open-book” basis. 

11.2.5. Nie później niż w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, 
Klient jest zobowiązany do uregulowania wszelkich płatności na rzecz 
BL wynikających z Umowy. BL jest uprawniony do potrącenia wszelkich 
płatności należnych mu od Klienta z Kaucji, na co Klient wyraża zgodę. 

11.2.5. No later than on the date of termination or expiry of the 
Agreement, the Client is obliged to settle any and all payment’s due 
towards BL under the Agreement. BL is entitled to set off any and all 
payments due to it from the Client from the Deposit, to which the Client 
agrees. 

11.2.6. Jeżeli Umowa wygaśnie lub zostanie rozwiązana z 
dowolnego powodu, BL nie będzie w żadnym wypadku zobowiązany do 
zapewnienia Klientowi zastępczych Miejsc do Pracy. 

11.2.6. Should the Agreement expire or terminate for any reason 
whatsoever, BL in no event shall be obliged to provide substitute 
Workstations to the Client. 

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ BL, UBEZPIECZENIE KLIENTA 12. LIABILITY OF BL, CLIENT’S INSURANCE 

12.1. BL nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody w majątku 
Klienta znajdującym się w Centrum Biznesowym, w tym za 
uszkodzenie bądź utratę rzeczy ruchomych wniesionych przez Klienta 
do Budynku lub Pomieszczenia Biurowego, z wyjątkiem przypadku, 
gdy taka szkoda została spowodowana przez BL z winy umyślnej lub 
rażącego niedbalstwa. BL wyraźnie niniejszym zaleca nabycie 
ubezpieczenia obejmującego majątek Klienta, a także ubezpieczenia 
od odpowiedzialności w odniesieniu do szkód wyrządzonych przez jego 
pracowników, współpracowników, gości lub inne osoby pozostające w 
Centrum Biznesowym za zgodą Klienta. Ponadto, BL nie zapewnia 
ochrony, w tym nie zapewnia nadzoru nad mieniem Klienta 
wniesionym do Budynku lub Pomieszczenia Biurowego. 

12.1. BL shall not be liable for any damage to the property of the 
Client kept in the Business Center, including any damage to or loss of 
movables brought to the Office Building or the Office Premises by the 
Client, except such damage is caused by BL due to willful misconduct 
or gross negligence. BL hereby explicitly advises the Client to obtain a 
property insurance with respect to its own property, and a liability 
insurance with respect to damages caused by its employees, 
contractors, visitors and other persons staying in the Business Center 
with the consent of the Client. Moreover, BL shall not provide the 
security, and it shall not secure the supervision over the Client’s 
property brought into the Office Building or the Office Premises. 

12.2. Ponadto BL nie ponosi odpowiedzialności za: 12.2. Furthermore, BL shall not be liable for: 

(a) żadne szkody powstałe z powodu nienależytej jakości 
świadczonych Usług, chyba że taka szkoda została spowodowana 
przez BL w sposób zamierzony, 

(a) any damage occurred due to the inadequate quality of the 
provided Services, unless such a damage is intentionally caused 
by BL; 

(b) żadne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego 
wykonania Usług, jeżeli o takim uchybieniu lub naruszeniu Klient 
nie poinformował BL na piśmie, wyznaczając rozsądny termin na 
jego usunięcie, 

(b) any damage occurred due to the non-performance or ill-
performance of the Services on which infringement or violation 
the Client failed to inform BL in writing by setting a reasonable 
deadline for curing such default; 

(c) utratę przez Klienta zysków, możliwości biznesowych ani żadne 
inne szkody Klienta z tego wynikłe, 

(c) loss of profits, loss of business opportunity and any other 
consequential damages borne by the Client as a result of those; 

(d) bezpieczeństwo danych na wszelkich nośnikach danych oraz w 
sieciach internetowych Centrum Biznesowego, ani za ewentualną 
utratę danych z tych nośników lub sieci. 

(d) security of the data on any and all data storage devices and 
internet networks of the Business Center or any potential loss of 
such data from the data storage devices or networks. 

Strony oświadczają, że określając kwotę Wynagrodzenia, wzięły pod 
uwagę ograniczenia odpowiedzialności wskazane w niniejszym Punkcie. 

The Parties represent that they determined the Fees duly considering 
the limitation of liability set forth in this Clause. BL explicitly 
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BL wyraźnie zaleca nabycie polis ubezpieczeniowych pokrywających 
szkody, o których mowa w niniejszym Punkcie. 

recommends to the Client obtaining insurances covering the damages 
set forth in this Clause. 

12.3. Klient nie może dochodzić żadnych roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, wobec 
udziałowców, pracowników, agentów i/lub współpracowników BL, a 
także zobowiązuje się nie dochodzić takich roszczeń wobec 
jakichkolwiek osób trzecich. Strony określają, że osoby trzecie będą 
mogły powoływać się na takie wyłączenie odpowiedzialności 
w przypadku dochodzenia powyższych roszczeń przez Klienta. 

12.3. The Client shall not be entitled to assert any claims in relation 
to the non-performance or ill-performance of the Agreement against 
the shareholders, employees, agents and/or contractors of BL and 
undertakes not to assert such claims against such third parties. The 
Parties stipulate that such third parties shall be entitled to refer to such 
exclusion of liability vis-à-vis the Client asserting such claim. 

13. CESJA, KORZYSTANIE PRZEZ OSOBY TRZECIE 13. ASSIGNMENT, THIRD PARTY USE 

13.1. BL jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków BL 
wynikających z Umowy, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody 
Klienta, na rzecz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów, do której należy BL na co Klient niniejszym wyraża 
zgodę. BL poinformuje Klienta w terminie 14 dni o przeniesieniu praw 
i obowiązków BL wynikających z Umowy na taki podmiot. 

13.1. BL is entitled to transfer the rights and obligations of BL 
under the Agreement without a necessity to obtain the Client’s separate 
consent, to entities belonging to the same capital group as BL in the 
light of the Act on Competition and Consumer Protection as of 16 
February 2007, to which the Client hereby consents. BL shall inform 
the Client within 14 days about such transfer of rights and obligations 
of BL resulting from the Agreement to such an entity. 

13.2. Klient oświadcza i akceptuje fakt, iż niektóre z Usług mogą 
być świadczone przez BL przy pomocy podmiotów trzecich. Tym 
samym Klient wyraża zgodę na udostępnianie przez BL podmiotom 
trzecim informacji dotyczących Klienta w zakresie, który niezbędny 
będzie do wykonania danej Usługi. W każdym przypadku BL zobowiąże 
podmioty, którym dane te udostępnia do zapewnienia poszanowania 
interesów Klienta, w tym do zapewnienia zachowania poufnego 
charakteru informacji przekazywanej podmiotom trzecim.  

13.2. The Client hereby acknowledges and accepts the fact that 
some of the Services may be provided by BL by means of third parties. 
Thus, the Client agrees to disclose by BL to the third parties information 
regarding the Client in the scope that will be necessary to provide such 
a Service. In every case, BL shall oblige such entities whom the 
information will be disclosed, to ensure respect for the Client’s interest, 
including ensuring confidentiality of information disclosed to the third 
parties. 

13.3. Klient nie może dokonywać cesji swoich praw i roszczeń 
wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniego 
uzyskania zgody BL na piśmie.  

13.3. The Client shall not be entitled to assign its rights and claims 
deriving from the Agreement to third parties without the prior written 
consent of BL. 

13.4. Klient nie może zezwalać na korzystanie z Miejsc do Pracy, 
Miejsc Parkingowych lub Sprzętu i Wyposażenia przez osoby trzecie 
bez uprzedniego uzyskania zgody BL na piśmie. Naruszenie przez 
Klienta zakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowi 
naruszenie istotnych zobowiązań umownych stosownie do podpunktu 
(b) Punktu 11.1. powyżej. 

13.4. The Client shall not be entitled to allow the use of the 
Workstations, the Parking Places, the Equipment and Accessories to 
third parties without the prior written consent of BL. The Client’s 
breach of the prohibition referred to in the preceding sentence shall be 
deemed as a breach of a material contractual obligation pursuant to 
subclause (b) of Clause 11.1 hereof. 

14. PRZENIESIENIE DO INNEGO CENTRUM BIZNESOWEGO 14. TRANSFER TO THE OTHER BUSINESS CENTER 

14.1. W uzasadnionych przypadkach BL będzie uprawniony, w 
Okresie Trwania, do zmiany Miejsc do Pracy na inne Miejsca do Pracy 
w ramach Centrum Biznesowego wskazanego w Umowie o Świadczenie 
Usług lub do zmiany miejsca świadczenia Usług na rzecz Klienta na 
inne Centrum Biznesowe wyznaczone przez BL na terenie tej samej 
miejscowości, w której znajdowało się Centrum Biznesowe wskazane 
w Umowie o Świadczenie Usług, przy zachowaniu w formie 
niezmienionej wszelkich pozostałych warunków Umowy, na co Klient 
wyraża zgodę. BL zobowiązuje się do powiadomienia Klienta na piśmie 
o planowanej zmianie Miejsc do Pracy lub miejsca świadczenia Usług z 
co najmniej jednomiesięcznym (1) wyprzedzeniem. Zmiana Miejsc do 
Pracy lub zmiana miejsca świadczenia Usług, o których mowa w 
zdaniach poprzednich, nie będzie wymagała zmiany Umowy. 

14.1. In justified cases, during the Term, BL shall have the right to 
change the Workstations to other Workstations within the Business 
Center specified in the Service Agreement, or to change the place of 
providing the Services to the Client to the other Business Center 
indicated by BL within the same city where the Business Center 
specified in the Service Agreement has been situated, with keeping all 
the remaining provisions of the Agreement unchanged, to which the 
Client hereby consents. BL is obliged to notify the Client in writing about 
planned change of the Workstations or the place of providing the 
Services at least one (1) month before the date such a change is 
planned. The change of the Workstations or the place of providing the 
Services, as specified in the sentences herein above, shall not require a 
change to the Agreement. 

14.2. BL zapewnia, że w przypadku zmiany miejsca świadczenia 
Usług, o której mowa w Punkcie 14.1 powyżej, przedmiot, zakres, 
warunki oraz standard świadczonych Usług będą porównywalne w 
stosunku do Usług świadczonych przez BL w dotychczasowym 
Centrum Biznesowym. 

14.2. BL ensures that in the case of change of the place of 
providing the Services as described in Clause 14.1 above, the subject, 
scope, condition and standard of the Services provided shall be 
comparable to the Services provided by BL in the previous Business 
Center. 

15. WZAJEMNOŚĆ ŚWIADCZEŃ 15. RECIPROCITY OF PERFORMANCES 

W odniesieniu do Umowy Strony przyjmują, że świadczenie jednej z nich 
jest odpowiednikiem świadczenia drugiej zgodnie z art. 487 § 2 
Kodeksu cywilnego, dlatego też żadna Strona nie będzie podważała 
ważności Umowy ze względu na istotną rozbieżność między wartościami 
świadczeń Stron lub na innej podobnej podstawie. 

In relation to the Agreement, the Parties agree that one Party’s 
performance is an equivalent of the performance of the other Party 
under Article 487 § 2 of the Polish Civil Code, thus none of the Parties 
shall contest validity of the Agreement based on material discrepancy 
between values of performances of the Parties or for any other such 
basis.  

16. SIŁA WYŻSZA 16. FORCE MAJEURE 
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16.1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną wskutek zdarzenia siły wyższej. Dla celów Umowy 
zdarzenie siły wyższej oznacza zdarzenie, na które Strony nie mają 
wpływu, uniemożliwiające Stronom wykonanie ich obowiązków, gdy 
zdarzenia nie można było przewidzieć w chwili powstania obowiązku, 
a Strona, u której zdarzenie wystąpiło, nie mogła uniknąć lub 
opanować zdarzenia lub jego konsekwencji („Zdarzenie Siły 
Wyższej”). Brak środków finansowych nie jest uważany za Zdarzenie 
Siły Wyższej.  

16.1. No Party shall be held liable for damages caused as a result 
of occurrence of the event of force majeure. For the purpose of the 
Agreement, a force majeure event means an event beyond the control 
of the Parties, which prevents the Parties from complying with its 
obligations, which could not have been foreseen at the time when such 
obligation arose, and the Party affected by such event could not have 
avoided or controlled this event or its consequences (“Force Majeure 
Event”). Lack of funds is not deemed the Force Majeure Event. 

16.2. Zaistnienie Zdarzenia Siły Wyższej zwalnia Stronę z jej 
obowiązków wynikających z Umowy przez czas trwania Zdarzenia Siły 
Wyższej albo przez okres konieczny do wyeliminowania jego 
konsekwencji. Powyższe nie dotyczy obowiązku zapłaty kwot, które 
stały się wymagalne przed zaistnieniem Zdarzenia Siły Wyższej. Strona 
powołująca się na zaistnienie Zdarzenia Siły Wyższej niezwłocznie 
zawiadomi drugą Stronę na piśmie o tym zdarzeniu z podaniem jego 
opisu, podstaw oraz konsekwencji i przewidywanego czasu trwania. Ze 
strony BL powiadomienie o Zdarzeniu Siły Wyższej nastąpić może za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez 
Klienta w Umowie o Świadczenie Usług jako adres e-mail do kontaktu. 

16.2. Occurrence of the Force Majeure Event shall release the 
Party from its obligations resulting from the Agreement for the time 
period of the Force Majeure Event or for the time period necessary to 
cure its consequences. The above does not concern the obligation to 
pay the amounts that had been due before the Force Majeure Event 
occurrence. The Party referring to the occurrence of the Force Majeure 
Event shall immediately notify the other Party in writing about this event 
and its description, grounds, consequences and estimated time it might 
last. From the side of BL, such notification about the Force Majeure 
Event may be sent by email to the email address of the Client specified 
in the Service Agreement and the contact email address. 

16.3. Strona nie mogąca wykonać obowiązków wynikających z 
Umowy wskutek Zdarzenia Siły Wyższej dołoży wszelkich starań w celu 
wyeliminowania lub opanowania konsekwencji takiego zdarzenia. 

16.3. The Party unable to perform the obligations under the 
Agreement due to occurrence of the Force Majeure Event shall put its 
best efforts to eliminate or control the consequences of such event. 

17. CAŁOŚĆ POROZUMIENIA 17. ENTIRE AGREEMENT 

17.1. Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, 
porozumienia i uzgodnienia, zarówno ustne, jak i pisemne, między 
Stronami odnośnie do przedmiotu Umowy.  

17.1. The Agreement supersedes any and all earlier contracts, 
agreements and understandings, either verbally or in writing, made 
between the Parties with respect to the subject matter contemplated in 
the Agreement. 

17.2. Wszelkie zmiany Umowy dla swej ważności powinny być 
dokonane w formie pisemnej, tj. w formie Aneksu prawidłowo 
podpisanego przez przedstawicieli Stron.  

17.2. Any and all amendments to the Agreement shall only be valid 
in the event that they are made in writing, i.e. the form of an Annex 
duly signed by the representatives of the Parties. 

18. KLAUZULA SALWATORYJNA 18. SEVERABILITY 

18.1. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy 
okaże się nieważne lub utraci moc, pozostałe postanowienia Umowy 
pozostaną nienaruszone.  

18.1. In the event that any of the provisions of the Agreement 
proves to be invalid or null and void, the remainder of the provisions of 
the Agreement shall not be affected thereby. 

18.2. Strony postanawiają, że zastąpią dowolne postanowienie 
Umowy, które okaże się nieważne lub utraci moc, ważnym 
postanowieniem, którego założenia i skutki będą odpowiadały 
postanowieniu, które zostało zamienione, a intencje Stron zawarte w 
postanowieniu podlegającemu zamianie zostaną wyrażone w 
największym możliwym zakresie.  

18.2. The Parties agree that they shall replace any provision of the 
Agreement proving to be invalid or null and void by a valid provision, 
which in its grounds and consequences shall correspond to the 
provision for which it is substituted and the intention of the Parties shall 
be expressed therein into the greatest extent possible. 

19. POWIADOMIENIA I DORĘCZENIA 19. NOTICES AND DELIVERY 

19.1. Wszelkie powiadomienia, zgody, wezwania oraz inne 
oświadczenia (w tym wypowiedzenia oraz odstąpienia) składane przez 
Strony w związku z Umową powinny być dokonywane w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że postanowienia Umowy 
stanowią inaczej. We wszystkich przypadkach zastrzeżenia formy 
pisemnej w Umowie, forma pisemna została zastrzeżona pod rygorem 
nieważności. 

19.1. Any and all notifications, consents, calls or other statements 
(including termination or withdrawal notices) delivered by the Parties 
under the Agreement shall be made in writing under the pain of nullity, 
unless the provisions of the Agreement state otherwise. In all the cases 
of reserving a written form in the Agreement, such a written form is 
reserved under the pain of nullity. 

19.2. Dla celów powiadomień i innej korespondencji wysyłanej 
przez Stronę do drugiej Strony w związku z Umową wiążące będą 
adresy wskazane w Umowie o Świadczenie Usług, w tym adresy e-mail. 
Jeżeli którykolwiek adres Strony (w tym adresy e-mail i numery 
telefonów podane w Umowie o świadczenie usług) ma się zmienić, 
wówczas Strona ta ma obowiązek poinformować drugą Stronę mailowo 
wysyłając wiadomość e-mail na wskazany adres do kontaktu w Umowie 
o Świadczeniu Usług z informacją o takiej zmianie z wyprzedzeniem co 
najmniej 2 (dwóch) dni roboczych. Zgłoszenie mailowe będzie 
skuteczne w momencie otrzymania od drugiej Strony odpowiedzi 
zwrotnej na ten mail potwierdzającej otrzymanie zgłoszenia. W 
przypadku braku wypełnienia tego obowiązku, dostarczenie 
powiadomień i innej korespondencji na dotychczasowe adresy 
wskazane w Umowie o Świadczenie Usług będzie uznane za skuteczne. 

19.2. For the purpose of any notification or other communication 
sent by one Party to the other Party in relation to the Agreement the 
addresses, including e-mail addresses, shall be those indicated in the 
Service Agreement. If any address of any of the Parties(including e-mail 
address and telephone number stated in the Service Agreement) is to 
change, such Party is obliged to notify the other Party by e-mail sending 
an e-mail message to the given contact address stated in the Service 
Agreement with information about such a change  by at least 2 (two) 
business days in advance of such change. E-mail notification will be 
effective at the moment of receiving the reply from the other Party to 
this e-mail confirming the receipt of the notification . In the case of 
failure to comply with the above obligation, delivery of the notifications 
and other communication to the addresses indicated in the Service 
Agreement shall be deemed effective. 
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19.3. Wszelkie powiadomienia na podstawie Umowy lub w 
związku z nią wysyłane pocztą za potwierdzeniem odbioru uważa się 
za doręczone 14 (czternastego) dnia następującego po dacie próby 
doręczenia (w tym m.in. w przypadku, gdy potwierdzenie odbioru 
wróciło z danego adresu z adnotacją „nie odebrane przez adresata”, 
„adresat nieznany”, „adresat odmówił odbioru” lub dowolnym innym 
znakiem o podobnej treści). 

19.3. Any and all notices made under or in relation to the 
Agreement and sent by mail with the acknowledgement of receipt shall 
be deemed delivered on the 14th (fourteenth) day following the date of 
the attempt of delivery (including without limitation the cases where the 
acknowledgment of receipt returns from a given address with assign 
“not picked up by the addressee”, “addressee unknown”, “the 
addressee refused delivery”, or any other sign having similar content). 

20. POUFNOŚĆ 20. CONFIDENTIALITY 

Strony zobowiązują się zachować w poufności po zawarciu Umowy, a 
także nie ujawniać bezpośrednio lub pośrednio żadnej osobie trzeciej 
(innej niż doradcy Stron zobowiązani do zachowania poufności na 
zasadach nie mniej rygorystycznych niż te wskazane w Umowie) 
informacji poufnych uzyskanych w wyniku zawarcia lub wykonywania 
Umowy lub dostarczonych przez Stronę lub w jej imieniu w trakcie 
negocjacji prowadzących do zawarcia Umowy, a które dotyczą Stron, 
przedmiotu lub postanowień Umowy. Niniejsze postanowienie co do 
poufności nie ma zastosowania, gdy: 

The Parties undertake to each other, to keep confidential at all times 
after concluding the Agreement and not directly or indirectly disclose 
to any third party (other than their advisors obliged to keep 
confidentiality on terms no less restrictive than the ones set forth in 
the Agreement) confidential information received or obtained as a 
result of entering into or performing the Agreement, or supplied by or 
on behalf of a Party in the negotiations leading to the conclusion of the 
Agreement and which relates to the Parties, the subject matter or 
provisions of the Agreement. This prohibition does not apply if: 

(a) informacje znajdowały się w domenie publicznej, zanim zostały 
dostarczone Stronie lub, w przypadku gdy po dostarczeniu tych 
informacji Stronie, dostały się do domeny publicznej w inny sposób 
niż w wyniku (a) naruszenia przez tę Stronę niniejszego Punktu, lub 
(b) naruszenia zobowiązania do zachowania poufności przez osobę 
ujawniającą, jeżeli takie naruszenie było znane tej Stronie, lub 

(a) the information was in the public domain before it was furnished 
to the relevant Party or, after it was furnished to that Party, it 
entered the public domain otherwise than as a result of: (a) a 
breach by that Party of this Clause; or (b) a breach of a 
confidentiality obligation by the discloser, where the breach was 
known to that Party; or 

(b) ujawnienie jest konieczne w celu zastosowania się do 
obowiązujących przepisów prawa, wymogów regulacyjnych lub 
uzyskania zgód regulacyjnych zawsze z zastrzeżeniem pozwoleń w 
ramach mających zastosowanie przepisów prawa lub 
profesjonalnych doradców Stron, lub 

(b) disclosure is necessary in order to comply with applicable 
legislation, regulatory requirements or to obtain other regulatory 
clearances or consents always subject to the permission of the 
applicable laws or to the Parties’ professional advisors; or 

(c) któraś ze Stron wykorzysta w celach marketingowych, wyłącznie 
korzystnych dla obu Stron, informację o istnieniu relacji 
biznesowej na podstawie niniejszej umowy z drugą Stroną, również 
przy wykorzystaniu logotypów Stron lub innych znaków 
identyfikujących Strony, na co Strony niniejszym wyrażają zgodę. 

(c) any of the Parties uses for marketing purposes, exclusively for the 
benefit of both Parties, information on the existence of a business 
relationship under this Agreement with the other Party, also using 
the logotypes of the Parties or other signs identifying the Parties, 
to which the Parties hereby agree. 

Zobowiązanie do zachowania poufności wskazane w niniejszym Punkcie 
będzie obowiązywało Strony także w ciągu 3 (trzech) lat od daty 
rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. 

The Parties shall be bound by the confidentiality undertaking set forth 
in this Clause also until the lapse of a period of 3 (three) years as of the 
date of termination or expiry of the Agreement. 

21. KOSZTY 21. COSTS 

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, każda Strona ponosi swoje 
własne koszty w związku z przygotowaniem i negocjowaniem Umowy 
oraz w związku z innymi czynnościami przewidzianymi Umową, w tym 
koszty swoich doradców w związku z negocjacjami i podpisaniem 
Umowy.  

Each Party shall bear its own costs in connection with the preparation 
and negotiation of the Agreement and in connection with the other 
actions contemplated by the Agreement, including costs of its advisors 
related to negotiations and conclusion of the Agreement, unless 
otherwise stated in the Agreement. 

22. REKRUTACJA I ZATRUDNIENIE 22. RECRUTIMENT AND EMPLOYMENT 

W okresie obowiązywania Umowy oraz przez okres 6 miesięcy od jej 
zakończenia, żadna ze Stron nie może zachęcać do podjęcia pracy ani 
oferować zatrudnienia lub innej formy współpracy, pracownikom, bądź 
współpracownikom kontraktowym drugiej Strony. W przypadku 
naruszenia przez którąkolwiek ze stron tego zobowiązania i 
zatrudnienia jednego lub większej liczby pracowników lub 
współpracowników drugiej strony, strona naruszająca zapłaci drugiej 
stronie karę umowną za każdą taką przejętą osobę, w wysokości kwoty 
stanowiącej równowartość pięćdziesięciu procent (50%) rocznego 
wynagrodzenia, jakie ta osoba otrzymywać będzie od strony 
naruszającej. 

During the term of the Agreement and for the period of 6 months from 
its completion, neither of the Parties may encourage people to take up 
employment or offer employment or other forms of cooperation to 
employees or contract staff of the other Party. If any of the parties 
breaches this obligation and employs one or more employees or 
associates of the other Party, the infringing Party shall pay the other 
Party a contractual penalty for each such person taken over, in the 
amount equivalent to fifty percent (50%) of the annual remuneration 
that the person will receive from the infringing Party. 

23. SANKCJE 23. SANCTIONS 

23.1. Klient niniejszym oświadcza, że ani Klient, jego spółki 
zależne lub z nim powiązane ani, według najlepszej wiedzy Klienta, 
żaden z ich dyrektorów, urzędników, agentów, podmiotów 
powiązanych lub innych podmiotów działających w imieniu Klienta: 

23.1. The Client hereby declares that neither the Client, its 
subsidiaries or affiliates nor, to the best of the Client's knowledge, any 
of their directors, officers, agents, related entities or other entities 
acting on the Client's behalf: 

(a) nie podlegają obecnie jakimkolwiek sankcjom (gospodarczym) 
administrowanym lub egzekwowanym przez Stany Zjednoczone, 

(a) are not currently subject to any (economic) sanctions administered 
or enforced by the United States, the United Nations, the 
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Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską lub 
jakimkolwiek innym podobnym sankcjom nałożonym przez 
jakikolwiek inny organ, rządowy lub inny („Sankcje”);  

European Union or any other similar sanctions imposed by any 
other body, governmental or other ("Sanctions"); 

(b) nie są obecnie przedmiotem dochodzenia lub postępowania, które 
może skutkować nałożeniem Sankcji; 

(b) are not subject to any investigation or proceeding which may result 
in the imposition of Sanctions; 

(c) nie prowadziły w ciągu ostatnich 5 lat działalności biznesowej w 
kraju lub na terytorium, które było, lub którego rząd był w tym 
czasie przedmiotem Sankcji; 

(c) in the last 5 years did not conduct business operations in the 
country or territory which was or whose government was subject 
to Sanctions at that time; 

(d) nie są obecnie w sprzeczności i w okresie ostatnich 5 lat nie 
zaangażowały się w jakiekolwiek postępowanie stanowiące 
naruszenie lub obejście Sankcji lub ułatwienie, umożliwienie, 
pomoc w jakimkolwiek naruszeniu lub obejściu Sankcji. 

(d) are not currently contradictory and within the last 5 years they 
have not committed themselves to any proceedings that violate or 
circumvent Sanctions or facilitate, enable, help in any violation or 
circumvention of Sanctions. 

23.2. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego ujawnienia BL 
wszelkich zmian w powyższych okolicznościach, które wystąpiły w 
okresie obowiązywania niniejszej Umowy. 

23.2. The Client undertakes to promptly disclose to BL any 
changes in the above circumstances that occurred during the term of 
this Agreement. 

23.3. W przypadku, gdy którekolwiek z oświadczeń zawartych w 
niniejszym Punkcie 23.1. powyżej okaże się nieprawdziwe lub Klient 
nie ujawni nowych okoliczności w sposób określony powyżej, BL jest 
uprawniona do wypowiedzenia niniejszej Umowy w trybie 
natychmiastowym (bez okresu wypowiedzenia) bez uszczerbku dla 
dochodzenia kar umownych czy odszkodowania przez BL. 

23.3. In the event that any of the statements contained in Clause 
23.1. above turns out false or the Client will not disclose new 
circumstances in the manner specified above, BL is entitled to terminate 
this Agreement immediately (without notice) without prejudice to the 
investigation of contractual penalties or compensation by BL. 

24. JĘZYK 24. LANGUAGE 

Umowa została sporządzona w dwóch wersjach językowych – polskiej 
i angielskiej. W przypadku rozbieżności między polską a angielską 
wersją językową, wiążąca jest wersja polska. 

The Agreement has been concluded in Polish and English language 
counterparts. In case of any discrepancy between the Polish and the 
English language versions, the Polish language version shall prevail. 

25. PRAWO WŁAŚCIWE, ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 25. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION 

25.1. Prawem właściwym dla Umowy będzie prawo polskie. Do 
kwestii nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa polskiego.  

25.1. The Agreement shall be governed by the Polish law. The 
binding provisions of the Polish law shall apply for issues not regulated 
in the Agreement. 

25.2. W przypadku jakiegokolwiek sporu powstałego w związku z 
Umową, Strony dołożą należytych starań w celu osiągnięcia 
polubownego porozumienia. Jeżeli spór powstały na podstawie 
Umowy lub w związku z nią nie zostanie rozwiązany na drodze 
polubownej w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powstania 
przedmiotowego sporu, wówczas wszelkie spory wynikające z Umowy 
lub w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 
według siedziby BL. 

25.2. In case of any dispute arising under the Agreement, the 
Parties shall use their reasonable best efforts to reach an amicable 
settlement. If the dispute arising out of or in connection with the 
Agreement cannot be settled amicably within 30 (thirty) days from the 
date on which the dispute arose, then any and all disputes arising out 
of or in relation to the Agreement shall be settled by the common court 
having jurisdiction over the registered office of BL. 
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Tabela Opłat Dodatkowych w centrach biznesowych Business Link 
Additional Fees Table in Business Link business centers 

Lokalizacje: 
Locations: Warszawa Astoria, Poznań Maraton, Kraków High5ive, Wrocław Green2Day 

 
  

Zawiadomienie w formie email lub sms o nieopłaceniu w 
terminie faktury za Usługi 
Notice in the form of an e-mail or text message in respect of 
default on an invoice for Services 

za zdarzenie 
per instance 20 pln 

    
Opłata dodatkowa za wysłanie wezwania do zapłaty 
w przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia 
Additional fee for a dunning letter in the case of default on 
fees 

za monit 
per dunning letter 50 pln 

    
Opłata dodatkowa za wydanie karty w przypadku jej 
zagubienia, poważnego zniszczenia lub utraty, za brak zwrotu 
karty, kluczy do szafek lub innych przedmiotów, do wydania 
których Klient jest zobowiązany w przypadku rozwiązania 
Umowy lub za ponowne aktywowanie karty dezaktywowanej 
z winy Klienta 
Additional fee for issuing a new card if the old one has been 
lost or seriously damaged, for failure to return a card, keys 
to lockers or other items that must be returned by the Client 
if the Agreement is terminated, or for reactivating the card 
that has been deactivated due to reasons attributable to the 
Client 

za każdy niezwrócony 
przedmiot 

per each non-returned 
item 

50 pln 

    
Opłata dodatkowa z tytułu bezumownego korzystania 
z Miejsca do Pracy 
Additional fee for non-contractual use of a Workstation 

za godz. za Miejsce do 
Pracy 

per hour for a 
Workstation 

50 pln 

    
Opłata dodatkowa za brak przedstawienia kopii stosownego 
prawidłowego oraz należycie opłaconego wniosku lub 
wniosków złożonych przez Klienta do właściwych rejestrów 
lub ewidencji o wykreślenie adresu Centrum Biznesowego 
jako Siedziby Klienta z właściwego rejestru przedsiębiorców 
lub ewidencji działalności gospodarczej oraz wszelkich innych 
rejestrów, w których adres Centrum Biznesowego został 
wskazany jako adres Siedziby Klienta (punkt 5.1.7. OWU) 
Additional fee for failure to produce copies of respective, 
correct and duly paid motion(s) filed by the Client to 
respective registers or records to delete the address of the 
Business Center as the Client’s Registered Seat from the 
given register of entrepreneurs or record of businesses as 
well as any other registers disclosing the address of the 
Business Center as the Client’s Registered Seat (clause 5.1.7 
GTC) 

każdorazowo w przypadku 
niespełnienia obowiązku 

per each failure to comply 
700 pln 

    
Opłata dodatkowa za niedopełnienie obowiązku wykreślenia 
adresu Centrum Biznesowego z rejestrów administracyjnych 
i sądowych, pomimo upływu terminu umownego na 
dokonanie tych czynności (punkt 5.1.7. OWU) 
Additional fee for failure to discharge the obligation to have 
the address of the Business Center deleted from 
administrative and court registers despite the elapse of the 
contractual time limit for such actions (clause 5.1.7 GTC) 

miesięcznie 
monthly 2 500 pln 
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Zastrzeżenie:  Podane kwoty są wartościami netto, nie zawierającymi podatku VAT. 
Disclaimer:  The prices mentioned herein are net, not including VAT. 

Opłata dodatkowa za przechowywanie przesyłek, o których 
mowa w punkcie 2.7.11.(a) Opisu i warunków świadczenia 
usług, powyżej 5 dni roboczych  
Additional fee for keeping parcels referred to in clause 
2.7.11.(a) of the General Terms of Services longer than 5 
business days 

dziennie 
per day 5 pln 

    
Opłata dodatkowa za przechowywanie przesyłek, o których 
mowa w punkcie 2.7.11.(b) Opisu i warunków świadczenia 
usług, powyżej 1 dnia roboczego od chwili zawiadomienia 
Additional fee for keeping parcels referred to in clause 
2.7.11.(b) of the General Terms of Services longer than 
1 business day from the moment of giving notice 

dziennie 
per day 10 pln 

    
Opłata dodatkowa za przechowywanie przesyłek, o których 
mowa w punkcie 2.7.11.(c) Opisu i warunków świadczenia 
usług, powyżej 1 dnia roboczego od chwili dostarczenia 
Additional fee for keeping parcels referred to in clause 
2.7.11.(c) of the General Terms of Services longer than 
1 business day from the moment a parcel is delivered 

dziennie 
per day 10 pln 

    
Opłata dodatkowa za przechowywanie przesyłek nie 
mieszczących się w skrytce indywidualnej Klienta, o których 
mowa w punkcie 2.7.12.(a) Opisu i warunków świadczenia 
usług, powyżej 1 dnia roboczego 
Additional fee for keeping parcels not fitting into the Client’s 
individual postal box referred to in clause 2.7.12.(a) of the 
General Terms of Services for a period longer than 
1 business day 

dziennie 
per day 15 pln 

    
Opłata dodatkowa z tytułu przygotowania aneksu do umowy 
na wniosek Klienta 
Additional fee for preparation of an annex to the agreement 
at the Client’s request 

każdorazowo 
per instance 200 pln 

   
Opłata dodatkowa z tytułu przygotowania dokumentów 
związanych z cesją praw i obowiązków Klienta z Umowy na 
rzecz innego podmiotu (pod warunkiem uprzedniego 
uzyskania zgody BL na taką cesję) 
Additional fee for preparation of documents related to the 
assignment of the Client’s rights and obligations under the 
agreement to another entity (subject to prior consent of BL to 
such assignment) 

każdorazowo 
per instance 200 pln 

    
Opłata dodatkowa z tytułu wznowienie umowy w przypadku 
jej rozwiązania z winy Klienta 
Additional fee for renewal of the agreement in the event of 
termination due to the Client’s fault 

każdorazowo 
per instance 500 pln 

   
Opłata dodatkowa z tytułu wydanie duplikatu umowy 
Additional fee for issuing a duplicate of the agreement 

każdorazowo 
per instance 100 pln 

   
Opłata dodatkowa z tytułu zmiany użytkownika karty 
Additional fee for change of a card user 

każdorazowo 
per instance 50 pln 

   
    


