Załącznik do Zarządzenia Nr 36/2021 Rektora UKSW
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

REGULAMIN
Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
- Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Akademickiej

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§1
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie pod nazwą Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Akademickiej, zwany dalej „Centrum” działa w formie jednostki ogólnouczelnianej
na podstawie:
1) przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.);
2) Statutu UKSW;
3) innych aktów wewnętrznych UKSW.
§2
Regulamin określa:
1) zadania Centrum;
2) strukturę Centrum;
3) działalność Centrum.
Rozdział 2
Zadania Centrum

§3
Centrum tworzy się w celu wspierania działalności gospodarczej pracowników
Uczelni, doktorantów i studentów, w szczególności w celu promowania w środowisku
akademickim idei przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej.
§4
1. Do zadań Centrum należy w szczególności:
1) organizowanie konferencji, szkoleń, kursów, warsztatów i seminariów;

2) działalność consultingowa związana z prowadzeniem działalności
gospodarczej;
3) wydawanie informatorów, poradników oraz materiałów szkoleniowych i
konferencyjnych;
4) wsparcie administracyjno-prawne związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej;
5) udostępnianie przestrzeni biurowej, w tym sprzętów biurowych oraz sieci
Internet w celu prowadzenia działalności gospodarczej;
6) wsparcie w zakresie pozyskiwania środków na prowadzenie działalności
gospodarczej, w tym także w obrębie projektów naukowo-badawczych;
7) pomoc w nawiązywaniu współpracy z partnerami zewnętrznymi.
2. Centrum może współpracować z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności z
podmiotami naukowymi, biznesowymi, administracją publiczną oraz osobami
fizycznymi.
Rozdział 3
Struktura Centrum

§5
1.
2.
3.
4.

Centrum kieruje Dyrektor Centrum, zwany dalej „Dyrektorem”.
Obsługę Dyrektora zapewnia Biuro Centrum.
W Centrum działa Rada Nadzorująca, zwana dalej „Radą”.
Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Rektor.
§6

1. Dyrektora zatrudnia Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu spośród kandydatów
przedstawionych przez Radę. Rektor może w każdym czasie odwołać Dyrektora.
2. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością Centrum;
2) reprezentowanie Centrum – na podstawie właściwych pełnomocnictw
udzielonych przez Rektora;
3) podejmowanie decyzji w zakresie sposobów i form realizacji zadań, o których
mowa w § 4 ust. 1;
4) przygotowywanie planu działalności na każdy kolejny rok akademicki;
5) przygotowywanie sprawozdania z działalności za poprzedni rok akademicki.
§7
1. Rada składa się z trzech członków i w jej skład wchodzą: Prorektor UKSW
wskazany przez Rektora (jako Przewodniczący Rady), pracownik Biura Karier
UKSW, student wskazany przez Zarząd Samorządu Studentów UKSW.
2. Rada jest powoływana na czas trwania kadencji Rektora.
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3. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie.
4. Rada zbiera się przynajmniej raz w roku akademickim.
5. Do zadań Rady należy:
1) przedstawianie Rektorowi kandydatów na stanowisko Dyrektora;
2) opiniowanie sporządzonego przez Dyrektora planu działalności na każdy
kolejny rok akademicki – w terminie do końca października każdego
rozpoczętego roku akademickiego;
3) opiniowanie sporządzonego przez Dyrektora sprawozdania z działalności
za poprzedni rok akademicki – w terminie do końca września
upływającego roku akademickiego.
6. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniu lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji na odległość. Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół, który
podpisuje Przewodniczący Rady.
Rozdział 4
Działalność Centrum

§8
1. Działalność Centrum jest finansowana ze środków UKSW. Centrum może także
pozyskiwać fundusze na własną działalność ze środków zewnętrznych.
2. Działalność realizowana przez Centrum jest otwarta dla pracowników Uczelni,
doktorantów i studentów. Dyrektor może wyrazić zgodę na prowadzenie działalności
przez Centrum na rzecz absolwentów UKSW – na wniosek absolwenta.
3. Dyrektor może określić szczegółowe zasady działania Centrum, w tym między
innymi może ustalić opłatę i jej wysokość za usługi świadczone przez Centrum na
rzecz osób wskazanych w ust. 2.
4. Osoby, o których mowa w ust. 2 działają na własny rachunek i na własne ryzyko.
Centrum nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechanie osób, o których
mowa w ust. 2.
Rozdział 5
Przepisy końcowe

§9
1. Zmian w Regulaminie Centrum dokonuje Senat UKSW na wniosek Rektora lub
Dyrektora.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
przepisy, o których mowa w § 1 niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Senat UKSW.
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