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UCHWAŁA  NR  R.0000.57.2016 
 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 
WE WROCŁAWIU 
z dnia 29 września 2016 r. 

 
w sprawie 

 
uruchomienia akademickiego inkubatora przedsiębiorczości pod nazwą  

Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości 
 
 
 
Na podstawie § 28 ust. 17 statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Senat uchwala  
co następuje:  
 

§ 1 
 

Senat zgadza się na utworzenie w formie jednostki ogólnouczelnianej akademickiego inkubatora 
przedsiębiorczości działającego na podstawie regulaminu będącego załącznikiem do niniejszej uchwały.  
 

§ 2 
 

Akademicki inkubator przedsiębiorczości tworzy się w celu wsparcia działalności gospodarczej środowiska 
akademickiego lub pracowników uniwersytetów i studentów będących przedsiębiorcami lub zamierzających 
rozpocząć działalność gospodarczą.  
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Rektor 
 
 

Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
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Załącznik do uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nrR.0000.57.2016 

Regulamin Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

§ 1  

1. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod 
nazwą Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości zwany dalej "Inkubatorem” lub „UIP”, 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 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 i uczelni dolnośląskich.  

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

§ 2 

1. O pomoc 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 pomoc oferowaną 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 

Do zadań Inkubatora należy: 

1. Promowanie i wspieranie w środowisku akademickim idei przedsiębiorczości oraz aktywizacja 
społeczności akademickiej do podejmowania działalności gospodarczej. 

2. Stwarzanie warunków organizacyjnych i technicznych ułatwiających powstawanie nowych i rozwój 
istniejących przedsiębiorstw z sektora MMŚP, między innymi poprzez: 

o udostępnianie przestrzeni biurowej dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz organizacji 
spotkań biznesowych,  

o zapewnianie urządzeń służących podstawowej obsłudze biurowej, 
o udostępnianie infrastruktury i łączy telekomunikacyjnych o wysokiej przepustowości. 

3. Wsparcie biznesowe, doradztwo, konsulting udzielane Beneficjentom w zakresie uruchamiania 
działalności gospodarczej i prowadzenia oraz rozwoju już istniejącej, w tym w obszarze: marketingu, 
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księgowości, finansów, własności intelektualnej, przepisów prawa, podatków, transferu i 
komercjalizacji technologii, nawiązywania i podtrzymywania kontaktów biznesowych.  

4. Wsparcie Beneficjentów w procesie pozyskiwania zewnętrznych funduszy na rozwój działalności 
gospodarczej (np. dotacje, sponsorzy, organizacja spotkań biznesowych, kojarzenie partnerów 
biznesowych). 

5. Wsparcie w zakresie promowania działalności gospodarczej prowadzonej przez Beneficjentów. 
6. Organizacja konferencji, szkoleń, seminariów, kursów, warsztatów związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej oraz kursów podnoszących kwalifikacje i przekwalifikujących 
kierowanych do Beneficjentów. 

7. Popularyzacja i upowszechnianie przedsiębiorczości, nauki, edukacji i osiągnięć badawczych, np. 
poprzez organizację konferencji. 

8. Współpraca z podmiotami IOB z kraju i zagranicy. 
9. Prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych i PR Inkubatora, w tym upowszechnianie 

informacji o ofercie Inkubatora. 
10. Promocja oferty badawczej, doradczej i szkoleniowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

oraz upowszechnianie osiągnięć naukowych pracowników, doktorantów i studentów UEW. 
11. Pozyskiwanie zewnętrznych funduszy na rozwój działalność Inkubatora. 
12. Realizacja projektów badawczych. 

§ 4 

1. Koszty działalności Inkubatora są pokrywane z przychodów, darowizn, dotacji, jak również ze 
środków programów krajowych, unijnych i międzynarodowych. 

2. Inkubator jest jednostką działającą w zgodnie z zasadą „non profit”.  
3. Środki Inkubatora 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. 

§ 5 

1. Trzyosobową Radę Nadzorująca Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości zwaną dalej 
Radą powołuje na okres swojej kadencji Rektor. Członków Rady odwołuje Rektor. 

2. Członkowie Rady wybierają z własnego grona Przewodniczącego. 
3. Członkom Rady mogą zostać zwrócone udokumentowane wydatki związane z ich uczestnictwem w 

pracach Rady, np. zwrot kosztów podróży. 
4. Posiedzenia Rady może zwoływać każdy z jej członków, a ponadto Przewodniczący na wniosek 

Rektora lub Dyrektora UIP. W posiedzeniach mogą brać udział z głosem doradczym osoby 
zaproszone przez członków Rady.  

5. Do zadań Rady należy: 
 opiniowanie rocznego planu działalności Inkubatora, 
 opiniowanie taryfikatora opłat za pomoc udzielną przez Inkubator, 
 opiniowanie sprawozdania z działalności Inkubatora za rok poprzedni, 
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 opiniowanie Regulaminu współpracy Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości z 
Przedsiębiorcami (Beneficjentami) oraz innych regulaminów wymaganych do 
prawidłowego funkcjonowania Inkubatora, 

 przedstawianie Rektorowi kandydatur na stanowisko Dyrektora UIP, 
 wydawanie opinii na temat zakresu obowiązków Dyrektora UIP. 

6. W razie nierzetelnego wykonywania zadań określonych niniejszym Regulaminem Rektor może 
odwołać członka Rady. 

7. Rada wydaje opinie w formie uchwał, podejmowanych zwykłą większością głosów. 
8. Rada może podejmować decyzje poprzez pisemne głosowanie w trybie obiegowym lub przy 

wykorzystaniu komunikatorów elektronicznych.  
9. Od decyzji Rady nie przysługuje odwołanie. 

§ 6 

1. Rektor zatrudnia Dyrektora UIP, wybierając na to stanowisko osobę spośród kandydatów 
zaproponowanych przez Radę i zaopiniowanych przez Senat. Dyrektora UIP odwołuje Rektor. 

2. W oparciu o udzielone przez Rektora pełnomocnictwo Dyrektor UIP reprezentuje UEW w sprawach 
związanych z Inkubatorem.  

3. Dyrektor UIP kieruje bieżącą działalnością Inkubatora, a w szczególności: 
 do końca października każdego roku opracowuje i przedstawia Radzie do zaopiniowania 

roczny plan działalności Inkubatora, 
 do końca października każdego roku opracowuje i przedstawia Radzie do zaopiniowania 

taryfikator opłat za pomoc udzielną przez 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 Regulamin Współpracy Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości z 

Przedsiębiorcami (Beneficjentami) oraz inne 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, 
 wykonuje obowiązki, które po zaczerpnięciu opinii u członków Rady, ustala Rektor, 
 wyznacza zakres obowiązków pracownikom Inkubatora. 

§ 7 

1. Inkubator udziela pomocy na podstawie wniosku, do którego Wnioskodawca załącza opis 
planowanego przedsięwzięcia oraz biznes plan.  

2. Ocena wniosku i załączników dokonywana jest przez Dyrektora UIP. 

§ 8 
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1. Zasady działania Beneficjenta w Inkubatorze określa umowa podpisana z Dyrektorem UIP. 
2. Beneficjent działa na własny rachunek i własne ryzyko. Inkubator nie ponosi odpowiedzialności za 

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

opłat.  
4. Dyrektor UIP może żądać od Beneficjenta okazania dokumentów umożliwiających dokonanie kontroli 

i czynności nadzorczych. 

§ 9 

Zakończenie świadczenia pomocy przez Inkubator następuje w sytuacjach: 
1. Wygaśnięcia umowy zawartej przez Beneficjenta z Dyrektorem UIP, 
2. Wypowiedzenia lub rozwiązania umowy, o której mowa powyżej. 

§ 10 

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

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy 
prawne w tym przepisy prawa UEW. 

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

Rektor 
 
 

Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


