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UCHWAŁA  NR  R.0000.40.2021 

 
SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 24 czerwca 2021 r. 

 
 

w sprawie 
 

zatwierdzenia zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr R.0000.160.2019 Senatu Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 17 października 2019 r. 

 
 
Na podstawie § 30 pkt 19 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Senat uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1 
 
1. W załaczniku nr 1 do uchwały Senatu nr R.0000.160.2019 w § 6 dodaje się: 

a)  ust. 9 w brzmieniu: 
W związku z pełnioną funkcją członkowie Rady zobowiązani są do: 
‒ unikania podejmowania wszelkich działań,  które  mogłyby  prowadzić  do  powstania  konfliktu  

interesów, rozumianego jako każdy konflikt pomiędzy interesem prywatnym,  
a wynikającym ze sprawowanej funkcji członka Rady, 

‒ niezwłocznego informowania  Rady  o  zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego 
powstania oraz powstrzymania się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą 
w sprawie, w której w stosunku do ich osoby zaistniał lub może wystąpić konflikt interesów, 

‒ niezwłocznego informowania Rady na  temat  swoich  powiązań  z najemcami, beneficjentami 
(w tym  inkubowanymi przedsiębiorstwami) lub partnerami inQUBE, gdzie przez termin 
„powiązania” rozumie się powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogące mieć 
wpływ na stanowisko członka Rady w sprawie opiniowanej przez Radę, 

‒ przestrzegania zasady zakazu budowania powiązań ekonomicznych lub kapitałowych  
z przedsiębiorstwami inkubowanymi w inQUBE, w szczególności dokonywania inwestycji 
kapitałowych, obejmowania udziałów lub akcji w tych przedsiębiorstwach, udzielania pożyczek 
lub wnoszenia darowizn na ich rzecz. 

b) ust. 10 w brzmieniu: 
Nadzór nad przestrzeganiem przez członków Rady zobowiązań wymienionych w ust. 9 powyżej, 
sprawuje Prorektor do spraw Finansów i Rozwoju, jak również rozstrzyga we wszelkich sprawach 
dotyczących potencjalnego lub zaistniałego konfliktu interesów. W przypadkach stwierdzenia 
zagrożenia naruszenia dobrego imienia UEW lub w przypadku stwierdzenia faktu działania członka 
Rady w warunkach konfliktu interesów, Prorektor do spraw Finansów i Rozwoju może złożyć do 
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Rektora wniosek o odwołanie członka Rady, którego działanie przyczynia się do powstania tego 
zagrożenia lub nosi znamiona konfliktu interesów.  

 
§ 2 

 
Tekst jednolity załącznika do uchwały R.0000.160.2019 z dnia 17 października 2019 r. w sprawie 
zatwierdzenia Regulaminu akademickiego inkubatora przedsiębiorczości pod nazwą inQUBE 
Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości z uwzględnianiem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą 
oraz uchwałą nr R.0000.135.2020 stanowi załącznik do uchwały. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Rektor 
 
 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Załącznik nr 1do uchwały nr R.0000.40.2021  z 24 czerwca 2021 r.  
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Regulamin Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu 

 
§ 1 

 
1. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod nazwą 

inQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości zwany dalej "Inkubatorem” lub „inQUBE”, jest 
jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zwanego dalej UEW, 
utworzoną w celu wsparcia działalności gospodarczej środowiska akademickiego: pracowników 
szkół wyższych, studentów i absolwentów będących przedsiębiorcami lub zamierzających rozpocząć 
działalność gospodarczą oraz przedsiębiorstw w formach MMŚP.  

2. Inkubator jest jednostką działającą w oparciu o postanowienia Statutu Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu i inne przepisy prawa wewnętrznego Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu,  
w tym niniejszy regulamin.  

3. Inkubator, realizując swoje zadania, współpracuje z innymi jednostkami Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, innymi uczelniami oraz m.in. jednostkami badawczymi, parkami 
technologicznymi, centrami  transferu technologii.   

4. Nadzór nad działalnością Inkubatora sprawuje Prorektor do spraw Finansów i Rozwoju. 
 

§ 2  
 

1. O wsparcie Inkubatora może ubiegać się przedsiębiorca lub osoba fizyczna, spółka osobowa, spółka 
kapitałowa, fundacja zwani dalej Wnioskodawcami, spełniająca warunki określone  
w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.   

2. Przedsiębiorcy lub osoby fizyczne, którym przyznano wsparcie oferowane przez Inkubator,   
w dalszej części regulaminu nazywani są Beneficjentami.   

3. Beneficjentami nie mogą zostać osoby fizyczne lub inne podmioty gospodarcze, które zostały 
skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa gospodarcze.  
 

§ 3 
  

Inkubator realizuje swoje zadania poprzez funkcjonujące w jego ramach:  
1. InQUBE Startup House;   
2. Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji;   
3. InQUBE Consulting. 

 
 
  

§ 4  
 

Zadania realizowane przez Inkubator są określone w regulaminie organizacyjnym UEW.  
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§ 5  

 
1. Koszty działalności Inkubatora są pokrywane z przychodów, darowizn, subwencji i dotacji 

otrzymywanych przez UEW, jak również ze środków programów krajowych, unijnych   
i międzynarodowych. 

2. Środki pozyskiwane przez Inkubator można wykorzystać wyłącznie na działania określone 
niniejszym regulaminem, m. in. na: pokrycie kosztów utrzymania i rozwoju Inkubatora, 
wynagrodzenia, nagrody, ekspertyzy, doradztwo i konsultacje, działania promocyjne i 
upowszechniające oraz organizację konferencji, szkoleń, seminariów i kursów związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej.  
 

§ 6  
 

1. Liczącą co najmniej pięć osób Radę Nadzorującą inQUBE zwaną dalej Radą powołuje na okres do 
końca swojej kadencji Rektor. Członków Rady odwołuje Rektor.  

2. Członkowie Rady wybierają z własnego grona Przewodniczącego.  
3. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego lub na wniosek Rektora / Dyrektora 

inQUBE.   
4. Członkowie Rady biorą udział w posiedzeniach wyłącznie osobiście.  
5. Spotkania Rady odbywają się przynajmniej raz na kwartał.  
6. Do zadań Rady należy:  

‒ opiniowanie kandydatów na stanowisko Dyrektora inQUBE, 
‒ opiniowanie zakresu obowiązków Dyrektora inQUBE, 
‒ opiniowanie strategii rozwoju jednostek, o których mowa w § 3,  
‒ opiniowanie sprawozdania z działalności Inkubatora za rok poprzedni, 
‒ opiniowanie innych strategicznych decyzji podejmowanych przez Dyrektora inQUBE 

przedstawianych Radzie.  
7. Rada wydaje opinie w formie uchwał, podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady.  
8. Rada może podejmować decyzje poprzez pisemne głosowanie w trybie obiegowym lub przy 

wykorzystaniu komunikatorów elektronicznych.  
9. W związku z pełnioną funkcją członkowie Rady zobowiązani są do: 

‒ unikania podejmowania wszelkich działań, które mogłybyprowadzić do powstania konfliktu 
interesów, rozumianego jako każdy konflikt pomiędzy interesem prywatnym, a wynikającym ze 
sprawowanej funkcji członka Rady, 

‒ niezwłocznego informowania  Rady  o  zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego 
powstania oraz powstrzymania się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą  
w sprawie, w której w stosunku do ich osoby zaistniał lub może wystąpić konflikt interesów, 

‒ niezwłocznego informowania Rady na  temat  swoich  powiązań  z najemcami, beneficjentami  
(w tym  inkubowanymi przedsiębiorstwami) lub partnerami inQUBE, gdzie przez termin 
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„powiązania” rozumie się powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogące mieć 
wpływ na stanowisko członka Rady w sprawie opiniowanej przez Radę, 

‒ przestrzegania zasady zakazu budowania powiązań ekonomicznych lub kapitałowych  
z przedsiębiorstwami inkubowanymi w inQUBE, w szczególności dokonywania inwestycji 
kapitałowych, obejmowania udziałów lub akcji w tych przedsiębiorstwach, udzielania pożyczek 
lub wnoszenia darowizn na ich rzecz. 

10. Nadzór nad przestrzeganiem przez członków Rady zobowiązań wymienionych w ust. 9 powyżej, 
sprawuje Prorektor do spraw Finansów i Rozwoju, jak również rozstrzyga we wszelkich sprawach 
dotyczących potencjalnego lub zaistniałego konfliktu interesów. W przypadkach stwierdzenia 
zagrożenia naruszenia dobrego imienia UEW lub w przypadku stwierdzenia faktu działania członka 
Rady w warunkach konfliktu interesów, Prorektor do spraw Finansów i Rozwoju może złożyć do 
Rektora wniosek o odwołanie członka Rady, którego działanie przyczynia się do powstania tego 
zagrożenia lub nosi znamiona konfliktu interesów. 

 
§ 7  

 
1. Dyrektora inQUBE, po zaopiniowaniu kandydata przez Senat, zatrudnia Rektor.  
2. W oparciu o udzielone przez Rektora pełnomocnictwo Dyrektor inQUBE reprezentuje UEW   

w sprawach związanych z Inkubatorem.   
3. Dyrektor inQUBE kieruje bieżącą działalnością Inkubatora, i realizuje strategię poszczególnych 

jednostek inQUBE w obszarze, który został wskazany w regulaminie organizacyjnym UEW,   
w szczególności:  
‒ do końca października każdego roku opracowuje i przedstawia Radzie do zaopiniowania roczny 

plan działalności Inkubatora,  
‒ odpowiada za wykonanie przyjętego rocznego planu,  
‒ do końca kwietnia każdego roku opracowuje i przedkłada Radzie do zaopiniowania 

sprawozdania z działalności Inkubatora za rok poprzedni,  
‒ opracowuje regulaminy wymagane do prawidłowego funkcjonowania Inkubatora,  
‒ podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu się Wnioskodawcy do pomocy udzielanej przez 

Inkubator,   
‒ podejmuje decyzję o zawarciu lub rozwiązaniu umowy z Beneficjentem,  
‒ odpowiada za przestrzeganie przez Inkubator przepisów prawa, w tym prawa wewnętrznego 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,  wyznacza zakres obowiązków pracownikom 
Inkubatora.  

‒ wykonuje inne zadania zlecone przez Prorektora ds. Finansów i Rozwoju.  
 

§ 8  
 

1. Zasady działania Beneficjenta w Inkubatorze określa umowa podpisana z Dyrektorem inQUBE.  
2. Beneficjent działa na własny rachunek i własne ryzyko. Inkubator nie ponosi odpowiedzialności za 

działania lub ich zaniechanie przez Beneficjenta wobec osób trzecich.  
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3. Od Beneficjenta pobierane są opłaty z tytułu korzystania z pomocy Inkubatora zgodne   
z Cennikiem usług.   

4. Dyrektor inQUBE może żądać od Beneficjenta okazania dokumentów umożliwiających dokonanie 
kontroli i czynności nadzorczych.  

 
§ 9  

  
Rektor w drodze zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Rady, zatwierdzi Cennik usług świadczonych przez 
Inkubator. 
 

§ 10 
  

1. Zmian w niniejszym Regulaminie dokonuje Senat UEW. Beneficjent zostanie poinformowany   
o zmianach wprowadzonych do niniejszego Regulaminu.  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Senat.  
  
  
  

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


