
 

UCHWAŁA Nr 98/2007 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 czerwca 2007 r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian  

do Uchwały Nr 7/2006 Senatu UWr. z dnia 18 stycznia  2006 r. 

dotycz ącej utworzenia Akademickiego Inkubatora Przedsi ębiorczo ści  

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 8 oraz art. 86 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) Senat wprowadza zmiany w Załącznikach nr 1 i 2 do Uchwały 

Nr 7/2006 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 stycznia 2006 r. dotyczącej utworzenia 

Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Wrocławskiego: 

 

§ 1 

 
W Załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany: 

 
� § 1:   

− punkt 1 otrzymuje brzmienie: „Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu 

Wrocławskiego, zwany dalej AIP, jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu 

Wrocławskiego, współpracującą z Biurem Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów 

(Biurem Karier), Ośrodkiem Transferu Wiedzy i Technologii (OTWT) oraz utworzonym we 

Wrocławskim Parku Technologicznym S.A. – Dolnośląskim Akademickim Inkubatorze 

Przedsiębiorczości (DAIP).”; 

− punkt 2 otrzymuje brzmienie: „Działalność AIP prowadzona jest w oparciu o dotację 

Ministerstwa Gospodarki i Pracy na utworzenie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości 

oraz dotację pochodzącą ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego (ZPORR) działanie 2.6. Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy.”; 

� § 2:  

− punkt 2 otrzymuje brzmienie: „stwarzanie specjalnych warunków organizacyjno-technicznych, 

ułatwiających powstawanie nowych i rozwój istniejących mikroprzedsiębiorstw1;, przy czym 

przypis otrzymuje nowe brzmienie:  

„Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które: 

- zatrudnia mniej niŜ 10 pracowników oraz 

- jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 

2 milionów euro.”; 

− w punkcie 5 dopisuje się na końcu zdania słowa: „do szeroko pojętej praktyki społecznej  

i gospodarczej;”; 
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� § 3: 

− pierwsze zdanie zmienia swoje brzmienie na: „AIP Uniwersytetu Wrocławskiego udziela 

pomocy w organizowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej młodym przedsiębiorcom, 

pracownikom Uniwersytetu Wrocławskiego studentom i absolwentom wrocławskich wyŜszych 

szkół publicznych, a w szczególności umoŜliwia:”; 

− wykreśla się punkty 2, 3, 5, 6, 7; 

− dodaje się nowy punkt w brzmieniu:  „Kierowanie i lokowanie wyŜej wymienionych podmiotów 

w Dolnośląskim Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości (DAIP) działającym przy 

Wrocławskim Parku Technologicznym S.A.”, który po zastosowanych zmianach otrzymuje 

numer 6; 

� § 4:  

− w drugim zdaniu po słowach: „Pieniądze zgromadzone na koncie AIP” dodaje się słowa:  

„a pochodzące z pozyskanych środków krajowych lub unijnych”; 

− w punktach 2 i 3 dopisuje się na końcu zdania słowa: „i DAIP”; 

� w tytule: „Zasady przyjmowania przedsiębiorców do AIP” słowo: „przedsiębiorców” zmienia się 

na: „przedsiębiorstw”; 

� § 6:  

− punkt 1 zmienia brzmienie na: „O skorzystanie z pomocy AIP UWr., o której mowa  w § 3 i § 4 

mogą ubiegać się osoby fizyczne lub inne podmioty, które zamierzają prowadzić lub 

prowadzą działalność gospodarczą, zarejestrowaną nie później niŜ 6 miesięcy przed 

wypełnieniem: 

a) Formularza wsparcia biznesowego,  

b)  Deklaracji przystąpienia do DAIP.”; 

− w punkcie 2 dodaje się zdanie: „Inne podmioty powinny być utworzone przez osoby określone 

w punkcie 1 niniejszego paragrafu.”; 

− punkt 4 otrzymuje brzmienie: „Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo pierwszeństwa 

w dostępie do pomocy świadczonej przez AIP studentom, absolwentom i pracownikom 

Uniwersytetu Wrocławskiego.; 

� wykreśla się § 8; 

� dotychczasowy § 9 zmienia numerację na § 8: 

− w punkcie 2 w miejsce słów: „składanego wniosku” wpisuje się: „składanej deklaracji  

o przystąpienie do DAIP”; 

− w punkcie 4 dopisuje się na końcu: „oraz Rady DAIP.”; 

− punkt 5 otrzymuje nowe brzmienie: „Po zakwalifikowaniu podmiotu do pomocy, dany podmiot 

jest rekomendowany przez Dyrektora AIP UWr. do skorzystania z pomocy DAIP lub zostaje 

Mu udzielone wsparcie w ramach oferty AIP UWr.”; 

− wykreśla się punkt 6; 

− punkt 7 zmienia swoje brzmienie na: „Decyzje podejmowane przez Radę Nadzorującą AIP są 

wiąŜące i nie przysługuje od nich odwołanie.” i po zmianach otrzymuje numer 6; 

� wykreśla się tytuł: „Zasady działania przedsiębiorstw w AIP”; 

� wykreśla się § 10; 

� dotychczasowy § 11 zmienia numerację na § 9: 

− w punkcie 1 w miejsce słowa: „pobiera” wpisuje się: „moŜe pobierać”; 
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− w punkcie 2 na końcu zdania dopisuje się: „i stanowić będzie załącznik do Regulaminu.”; 

− w punkcie 3 w miejsce słów: „o których mowa w § 5” wpisuje się: „zgodnie z § 3”; 

� wykreśla się tytuł: „Opuszczanie AIP przez przedsiębiorcę”; 

� wykreśla się § 12; 

� dotychczasowy § 13 zmienia numerację na § 10: 

− w punkcie 1 w miejsce słowa: „przedsiębiorcy” wpisuje się: „podmioty korzystające ze 

wsparcia AIP UWr.”; 

− wykreśla się punkt 2. 

§ 2 

 
W Załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany: 

 
� załącznik otrzymuje nowy, wspólny tytuł: „Regulamin pracy Rady Nadzorującej AIP UWr.”; 

� w punkcie 1 zamiast słowa: „osoby” wpisuje się słowo: „osób”; 

� punkt 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Członków Rady Nadzorującej AIP Uniwersytetu 

Wrocławskiego powołuje i odwołuje Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.”; 

� dotychczasowy punkt 3 zmienia numerację na punkt 4; 

� § 2: 

− w punkcie 3 dopisuje się na końcu zdania: „m.in.: działania promujące AIP i przedsiębiorców, 

pozyskiwanie środków pomocowych w ramach programów krajowych i unijnych, organizacja 

szkoleń, seminariów, kursów, itp.”; 

− punkt 4 otrzymuje brzmienie: „Opiniowanie i ocena wniosków podmiotów zainteresowanych 

prowadzeniem działalności gospodarczej w DAIP lub uzyskaniem wsparcia w ramach AIP 

UWr.; 

− wykreśla się punkt 5. 

§ 3 

 

Jednolity tekst Regulaminu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu 

Wrocławskiego oraz Regulaminu pracy Rady Nadzorującej AIP UWr. stanowią odpowiednio 

Załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Senatu 

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 prof. dr hab. Leszek Pacholski 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 98/2007 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 czerwca 2007 r. 

 

REGULAMIN 
AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSI ĘBIORCZOŚCI 

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 
 

 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
1. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości  Uniwersytetu Wrocławskiego, zwany dalej 

AIP,  jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu Wrocławskiego, współpracującą z 
Biurem Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów (Biurem Karier), Ośrodkiem 
Transferu Wiedzy i Technologii (OTWT) oraz utworzonym we Wrocławskim Parku 
Technologicznym S.A. - Dolnośląskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości 
(DAIP). 
 

2. Działalność AIP prowadzona jest w oparciu o dotację Ministerstwa Gospodarki i 
Pracy na utworzenie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz dotację 
pochodzącą ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego (ZPORR) działanie 2.6. Regionalne strategie innowacyjne i transfer 
wiedzy. 

 
Cel, zakres i sposób działania AIP 

 
§ 2 

 
      Celem działania AIP jest: 
 

1. promowanie i wspieranie przedsiębiorczości w środowisku akademickim  
m. Wrocławia, 

 
2. stwarzanie specjalnych warunków organizacyjno-technicznych, ułatwiających 

powstawanie nowych i rozwój istniejących mikroprzedsiębiorstw1, 
 
3. aktywizacja społeczności akademickiej m. Wrocławia do podejmowania działalności 

gospodarczej (przedsiębiorczość akademicka), 
 
4. aktywne przeciwdziałanie bezrobociu wśród absolwentów szkół wyŜszych poprzez 

wszechstronną pomoc zainteresowanym osobom w tworzeniu mikroprzedsiębiorstw  
i ich działalności w pierwszym okresie funkcjonowania. 

 
5. transfer technologii i komercjalizacja wyników badań naukowych prowadzonych na 

Uniwersytecie Wrocławskim do szeroko pojętej praktyki społecznej i gospodarczej. 
 

6. wspieranie tworzenia firm typu spin-off i start-up przy wykorzystaniu infrastruktury 
znajdującej się we Wrocławskim Parku Technologicznym S.A., 

 
7. pozyskiwanie funduszy z zewnątrz wspierających działalność AIP, 
 
8. prowadzenie konsultacji dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)  

i sektora badawczo-rozwojowego  (B+R), 
 

                                                 
1 Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które: 
- zatrudnia mniej niŜ 10 pracowników oraz 
- jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro. 
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9. koordynowanie działań promujących innowacyjność, 
 

10. udział w sieciach podobnego typu jednostek w kraju i UE. 
 

§ 3 
 

AIP Uniwersytetu Wrocławskiego udziela pomocy w organizowaniu i prowadzeniu 
działalności gospodarczej młodym przedsiębiorcom, pracownikom Uniwersytetu 
Wrocławskiego, studentom i absolwentom wrocławskich wyŜszych szkół publicznych, a w 
szczególności umoŜliwia: 
 
1. Uzyskanie niezbędnych informacji do podjęcia i prowadzenia działalności 

gospodarczej, zwłaszcza w pierwszym okresie funkcjonowania firmy, 
 

2. Organizację spotkań i działań promocyjnych, prezentujących ofertę badawczą, 
szkoleniową i konsultingową Uniwersytetu Wrocławskiego (poprzez np. utworzenie 
baz danych) w środowisku gospodarczym miasta, regionu i kraju, a takŜe poza jego 
granicami, 

 
3. Bezpłatny udział w organizowanych przez AIP konferencjach, seminariach, 

szkoleniach, warsztatach itp., 
 
4. Korzystanie z bezpłatnego doradztwa biznesowego, 
 
5. Korzystanie z literatury fachowej. 

 
6. Kierowanie i lokowanie wyŜej wymienionych podmiotów w Dolnośląskim 

Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości (DAIP) działającym przy Wrocławskim 
Parku Technologicznym S.A. 

 
§ 4 

 
AIP nie jest jednostką nastawioną na zysk, działa według zasady „non profit”.  
Pieniądze zgromadzone na koncie AIP, a pochodzące z pozyskanych środków krajowych 
lub unijnych, mogą być wykorzystane jedynie na działalność regulaminową AIP, a w 
szczególności na: 
 
1. Pokrycie kosztów działalności AIP (opłaty czynszowe i media), 
 
2. Działania promujące AIP i przedsiębiorców, którzy znajdują się w AIP i DAIP, 
 
3. Organizowanie szkoleń, seminariów i kursów dla studentów, absolwentów  

i przedsiębiorców znajdujących się w AIP i DAIP, 
 
4. Zakup materiałów biurowych, sprzętów i urządzeń przeznaczonych na działalność 

AIP. 
 

§ 5 
 

1. Organem wspomagającym i kontrolującym działania AIP jest Rada Nadzorująca AIP, 
w skład, której wchodzą: 

− Kierownik Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów oraz osoba 
przez niego wskazana, 

− dwie osoby wskazane przez JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 

2. Za zarządzanie AIP i realizację usług wymienionych w §3 odpowiedzialny jest 
Dyrektor AIP – którego powołuje i odwołuje JM Rektor po zasięgnięciu opinii senatu, 
spośród kandydatów przedstawionych przez Radę Nadzorującą AIP.  
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Zasady przyjmowania przedsiębiorstw do AIP 
 

§ 6 
 

1. O skorzystanie z pomocy AIP UWr., o której mowa  w § 3 i § 4 mogą ubiegać się 
osoby fizyczne lub inne podmioty, które zamierzają prowadzić lub prowadzą 
działalność gospodarczą, zarejestrowaną nie później niŜ 6 miesięcy przed 
wypełnieniem: 

a) Formularza wsparcia biznesowego,  
b)   Deklaracji przystąpienia do DAIP. 

 
2. Osoba, o której mowa w punkcie 1 powinna być studentem, absolwentem 

wrocławskiej publicznej szkoły wyŜszej lub pracownikiem Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Inne podmioty powinny być utworzone przez osoby określone w 
punkcie 1 niniejszego paragrafu. 

 
3. Zastrzega się, iŜ pierwszeństwo w przyznawaniu pomocy mają studenci i absolwenci, 

którzy prowadzą małe firmy 1 – 9 osobowe o charakterze usługowym, w 
szczególności charakteryzujące się innowacyjnym charakterem proponowanych 
usług z wykorzystaniem tzw. nowych technologii, 

 
4. AIP zastrzega sobie prawo przyznawania pierwszeństwa w dostępie do pomocy 

świadczonej przez AIP studentom, absolwentom i pracownikom Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 

 
§ 7 

 
     W ramach AIP wsparcia nie mogą otrzymać projekty, które: 
 

1. stanowią zagroŜenie dla środowiska przyrodniczego, 
 
2. są sprzeczne z powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi i etycznymi, 
 
3. są sprzeczne z misją i celami Uniwersytetu Wrocławskiego, wymienionymi w Statucie 

Uczelni. 
                                              
                                                                       § 8 

 
1. AIP udziela pomocy na wniosek zainteresowanego podmiotu. 
 
2. Do składanej deklaracji o przystąpienie do DAIP naleŜy obligatoryjnie dołączyć 

skrócony opis planowanego przedsięwzięcia (biznes plan).  
 

3. Przy ocenie projektu pod uwagę będą brane: jakość biznes planów, innowacyjność 
projektów, oryginalność pomysłów, szanse powodzenia i determinacja do 
rzeczywistego załoŜenia firm. Szczegółowe wytyczne, które powinny zostać zawarte 
w biznes planie oraz kryteria oceny tych dokumentów określi Rada Nadzorująca AIP. 

 
4. Ocena wniosku wraz z załączonym biznes planem dokonywana jest przez członków 

Rady Nadzorującej AIP oraz Rady DAIP. 
 
5. Po zakwalifikowaniu podmiotu do pomocy, dany podmiot jest rekomendowany przez 

Dyrektora AIP U.Wr. do skorzystania z pomocy DAIP lub zostaje Mu udzielone 
wsparcie w ramach oferty AIP UWr. 

 
6. Decyzje podejmowane przez Radę Nadzorującą AIP są wiąŜące i nie przysługuje od 

nich odwołanie. 
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§ 9 
 

1. AIP moŜe pobierać od podmiotów opłaty z tytułu korzystania z pomocy AIP. 
 
2. Zasady oraz wysokość pobieranych opłat ustalana będzie przez Radę Nadzorującą 

AIP i stanowić będzie załącznik do Regulaminu. 
 
 
3. Pieniądze pochodzące z opłat mogą być przeznaczone wyłącznie na cele zgodnie z 
       § 3 niniejszego Regulaminu. 

 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 10 
 

1. O zmianach niniejszego Regulaminu podmioty korzystające ze wsparcia AIP UWr. 
powiadamiane będą pisemnie, 30 dni przed wejściem w Ŝycie zmian w Regulaminie. 

 
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 

przepisy  powszechnie obowiązujące. 
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Formularz wsparcia biznesowego w ramach Akademickie go 

Inkubatora Przedsi ębiorczo ści Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Jakiego rodzaju pomocą w ramach działalności Akademickiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości Uniwersytetu Wrocławskiego jest Pani / Pan zainteresowany:* 
 

a) doradztwem prawnym, związanym z rozpoczęciem i prowadzeniem własnego 
przedsiębiorstwa, 

b) korzystaniem z usług księgowych, 
c) doradztwem biznesowym, jakiego rodzaju, proszę sprecyzować: 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
d) udziałem w konferencjach, szkoleniach, warsztatach, spotkaniach w ramach 

Klubu Biznesmena 
e) jakiego rodzaju pomocy potrzebuje Pani/ Pana do realizacji swojego 

przedsięwzięcia 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

 
.......................................... 
           Podpis 

 
 
 

* Prosz ę zakreślić odpowiedni punkt. 
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Deklaracja przyst ąpienia 

do Dolno śląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsi ębiorczo ści 

 

Imię, nazwisko………………………………………………………………………….. 

Adres……………………………………………………………………………………. 

Prowadzona działalność gospodarcza pod nazwą:………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

BranŜa oraz rodzaj działalności gospodarczej według PKD:....................................... 

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

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

Uczelnia………………………………………………………………………………… 

Wydział, kierunek ……………………………………………………………………… 

Telefon…………………………………………………… 

e-mail:……………………………………………………. 

 

Zainteresowany przedkłada Biznes plan zawierający: 

I. Nazwę firmy, branŜę, datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, formę 

organizacyjno - prawną firmy 

II. Cel i misję przedsięwzięcia: 

III. Opis w jaki sposób zidentyfikowano potrzebę, czy istnieje na rynku 

konkurencja, jaka jest róŜnica pomiędzy Pani/Pana pomysłem a 

konkurencją: 

IV. Charakterystykę pomysłu na działalność gospodarczą 

V. Listę właścicieli firmy wraz ze wskazaniem związku właściciela lub właścicieli 

z wyŜszą uczelnią 
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VI. Listę kluczowego personelu wraz z informacją o kompetencjach i 

zakończonych szkoleniach z zakresu zarządzania 

VII. Uzasadnienie dlaczego jest to pomysł innowacyjny, w tym: 

a. Opis planowanych do wykorzystania praw własności intelektualnej wraz 

ze określeniem ich własności. 

VIII. Informację do kogo adresowana jest oferta 

IX. Planowaną strategię marketingową działalności gospodarczej 

X. Harmonogram działania na okres 2 lat 

XI. Szanse i zagroŜenia 

XII. Wykaz i wielkość środków finansowych jakich wymaga Pani/Pana 

przedsięwzięcie i sposób ich pozyskania. 

Oświadczenie Przedsi ębiorcy:  

Zainteresowany oświadcza, Ŝe zapoznał się z Regulaminem Dolnośląskiego 

Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości dostępnym na stronie WPT S.A. 

(www.technologpark.pl) i w przypadku przyjęcia do DAIP zobowiązuje się do jego 

stosowania. 

Wyjaśnienie:  

Rada moŜe podjąć negatywną decyzję odnośnie biznes planu w przypadku, gdy 

stwierdzi Ŝe: 

− wniosek jest niekompletny lub nie są spełnione warunki formalne, 

− firma nie proponuje produktu lub usługi wystarczająco wyróŜniającej się od 

innych tego typu obecnie dostępnych na rynku, 

− przedmiot działalności lub biznes plan jest nierealistyczny, t.zn. 

przedstawiony w biznesplanie opis nie prezentuje  wystarczających 

przesłanek do osiągnięcia sukcesu rynkowego w załoŜonym czasie lub 

przedstawiony plan finansowy oparty jest na nierealistycznych w opinii Rady 

załoŜeniach dotyczących potencjału rynku lub uzyskania płynności 

finansowej. Decyzja Rady Nadzorującej jest ostateczna. 

Podmiot starający się o przyjęcie do DAIP otrzyma odpowiedź o zakwalifikowaniu lub 

odmowie na piśmie w ciągu 21 dni od złoŜenia deklaracji. 

 

 

…………………………………………… 

                           podpis 
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 98/2007 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 czerwca 2007 r. 

 

Regulamin pracy Rady Nadzoruj ącej AIP UWr. 
 

 
1. Dla realizacji zadań, zgodnie z Art.86 pkt 6, Ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o 

szkolnictwie wyŜszym, w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości Uniwersytetu 
Wrocławskiego utworzonym w formie jednostki organizacyjnej uczelni powołuje się Radę 
Nadzorującą AIP w składzie 4 osób. 

2. W skład Rady Nadzorującej AIP wchodzą: 
a) Kierownik Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów, oraz osoba 

przez niego wskazana 
b) 2 osoby wskazane przez JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. 

3. Członków Rady Nadzorującej AIP Uniwersytetu Wrocławskiego powołuje i odwołuje 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. 

4. Spośród członków Rady Nadzorującej AIP Rektor wyznacza jej przewodniczącego. 
 

§ 1 
 

Rada Nadzorująca AIP działa według niniejszego regulaminu. 
 

§ 2 
 

Do zadań Rady Nadzorującej AIP naleŜy: 
1. Zatwierdzanie planu pracy i budŜetu AIP. 
2. Analiza i ocena wykonywania planu pracy AIP i jego budŜetu. 
3. Inspirowanie przedsięwzięć mających na celu udzielanie pomocy w realizacji celów 

regulaminowych AIP, m.in.: działania promujące AIP i przedsiębiorców, pozyskiwanie 
środków pomocowych w ramach programów krajowych i unijnych, organizacja szkoleń, 
seminariów, kursów, itp. 

4. Opiniowanie i ocena wniosków podmiotów zainteresowanych prowadzeniem działalności 
gospodarczej w DAIP lub uzyskaniem wsparcia w ramach AIP UWr. 

 
§ 3 

 
1. Posiedzenie Rady Nadzorującej moŜe zwołać kaŜdy z członków Rady. 
2. W posiedzeniu Rady Nadzorującej AIP uczestniczą jej członkowie oraz z głosem 

doradczym inne zaproszone osoby. 
3. Pracą Rady Nadzorującej kieruje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego 

nieobecności wyznaczony przez Przewodniczącego członek Rady. 
4. Na posiedzeniu Rady rozpatrywane są sprawy (wnioski), które wypłynęły w toku 

działalności AIP w okresie między posiedzeniami. 
5. Rada Nadzorująca wyraŜa swoje stanowisko w formie decyzji podjętej większością 

głosów, a w przypadku zobowiązań finansowych – jednogłośnie. W przypadku 
równowagi głosów decyduje głos przewodniczącego. 

6. Obsługę administracyjną Rady Nadzorującej AIP zapewnia Akademicki Inkubator 
Przedsiębiorczości. 

§ 4 
 

Członkowie Rady Nadzorującej mają obowiązek działać obiektywnie, wnikliwie i starannie 
mając na względzie interes Uniwersytetu Wrocławskiego i instytucji, które reprezentują. 

 
§ 5 

 
KaŜdy członek Rady Nadzorującej otrzymuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego 
przestrzegania. 
 


