REGULAMIN
AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ
§1
Podstawę prawną działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych
Technologii Politechniki Białostockiej, stanowią następujące akty prawne:
1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t.2012 poz. 572 z późn.
zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
2. Statut Politechniki Białostockiej;
3. Uchwała Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 29 listopada 2012 roku r. W sprawie
wyrażenia zgody na utworzenie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych
Nowych Technologii Politechniki Białostocki;
4. Umowa nr UDA-RPPD.01.01.00-20-002/10-01 z dnia 17 lipca 2011 roku pn. ,,Akademicki
Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej
jako instrument na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki i
regionu” realizowana w ramach RPOWP.
§2

Postanowienia ogólne
1. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki
Białostockiej jest instrumentem wspierania rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym,
działającym przy Politechnice Białostockiej i powstał w ramach projektu realizowanego w
ramach RPOWP nr umowy UDA-RPPD.01.01.00-20-002/10-01. Działalność Inkubatora
umożliwi wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni. W ramach
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Inkubatora podejmowane będą działania zmierzające do rozwoju przedsiębiorczości
akademickiej, przyczyniające się do powstania nowych przedsiębiorstw, które po okresie
inkubacji będą mogły samodzielnie funkcjonować na rynku.
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) Regulaminie – oznacza to Regulamin Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości
i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej zwanego dalej Inkubatorem,
2) Radzie Programowej – oznacza to Radę Programową Inkubatora, organ nadzorczy
Inkubatora,
3) Rezydencie – oznacza to najemcę lokalu biurowego w Inkubatorze,
4) Nierezydencie – oznacza to firmę inkubowaną bez zapewnienia lokalu biurowego,
5) Lokatorach – oznacza to Rezydenta lub Nierezydenta,
6) Uczelni – oznacza to Politechnikę Białostocką,
7) Zarządcy – oznacza to podmiot, któremu Politechnika Białostocka przekazała w
zarządzanie Inkubator na podstawie odrębnej umowy,
2. Inkubator jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Politechniki Białostockiej.
§3

Działalność Inkubatora
1. Celem działalności Inkubatora jest rozwój przedsiębiorczości akademickiej opartej na
innowacyjnych i nowoczesnych technologiach poprzez wspieranie przedsiębiorczości
studentów, doktorantów, absolwentów oraz kadry naukowej Politechniki Białostockiej
i pozostałych uczelni wyższych województwa podlaskiego. Zadaniem Inkubatora jest:
1) tworzenie korzystnych warunków organizacyjno-technicznych do powstania i rozwijania
przedsiębiorczości, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, oferujących produkty lub
usługi będące efektem wdrożenia wynalazków, nowych technologii lub innej działalności,
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2) podnoszenie innowacyjności gospodarki regionu poprzez wdrażanie wyników badań
naukowych,
3) aktywizowanie społeczności akademickiej województwa podlaskiego do podejmowania
działalności gospodarczej,
4) inspirowanie współpracy środowiska naukowego i gospodarczego regionu,
5) aktywne przeciwdziałanie bezrobociu wśród absolwentów Uczelni poprzez wszechstronną
pomoc zainteresowanym osobom w tworzeniu mikroprzedsiębiorstw i wspomaganiu ich
działalności w pierwszym okresie funkcjonowania,
6) opracowanie baz danych i mechanizmów, sprzyjających transferowi wiedzy i nowych
technologii ze środowiska akademickiego do gospodarki regionu,
7) promowanie Politechniki Białostockiej jako centrum wdrażania nowych technologii i
nowoczesnych metod zarządzania w regionie północno – wschodniej Polski,
8) promowanie działalności innowacyjnej oraz przedsiębiorczości poprzez organizowanie
konferencji, seminariów, szkoleń, kursów, warsztatów, targów, wystaw, itp.,
9) pozyskiwanie funduszy wspierających działalność Inkubatora,
10) prowadzenie strony internetowej Inkubatora.
2. Oferta Inkubatora obejmuje następujące elementy:
1) wynajem powierzchni biurowych z dostępem do Internetu,
2) dostęp do pomieszczeń socjalnych, wyposażonych w sprzęt AGD,
3) dostęp do usług biurowych,
4) dostęp do urządzeń biurowych,
5) usługi monitoringu oraz utrzymania czystości pomieszczeń wynajmowanych,
6) udostępnianie sali konferencyjnej i pracowni szkoleniowych stworzonych w ramach
Inkubatora,
7) korzystanie z pomieszczeń konferencyjnych, szkoleniowych i laboratoriów należących do
Politechniki Białostockiej, na zasadach obowiązujących w Uczelni,
8) dostęp do usług doradczych,
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9) pomoc administracyjno – prawną, w tym pomoc w przygotowywaniu umów i
dokumentów związanych z prowadzoną działalnością,
10) pomoc w nawiązaniu współpracy z jednostkami organizacyjnymi Uczelni, pozostałymi
szkołami wyższymi oraz środowiskiem biznesu,
11) wsparcie w zakresie transferu technologii,
12) informację i promocję firmy Lokatora na stronie internetowej Inkubatora,
13) prawo do korzystania z nazwy „Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych
Nowych Technologii Politechniki Białostockiej”, pod warunkiem jednoczesnego podania
nazwy własnej firmy Lokatora,
14) pomoc w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych,
15) możliwość uczestniczenia w organizowanych przez Inkubator konferencjach i szkoleniach,
16) udział w spotkaniach biznesowych i promocyjnych.
§4

Finanse
1. Inkubator jest finansowany z opłat Lokatorów oraz ze środków zewnętrznych.
2. Wszelkie przychody pochodzące ze źródeł zewnętrznych, mogą być wykorzystane wyłącznie

na pokrycie kosztów działalności Inkubatora.
3. Nadwyżka kosztów nad przychodami pokrywana jest z przyszłych przychodów.
4. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na działalność Inkubatora.
5. Szczegółowe zasady rozliczeń finansowych określa odrębna umowa o współpracy zawarta

pomiędzy Uczelnią a Zarządcą.
§5

Rada Programowa
1. Działania Inkubatora nadzoruje Rada Programowa zwana dalej Radą.
2. Radę powołuje Rektor.
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3. Przewodniczącym Rady jest Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy.
4. Skład Rady tworzą:
1) Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy PB,
2) kierownik Biura ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych,
3) pracownik Biura Karier PB,
4) przedstawiciel Kwestora PB,
5) przedstawiciel samorządu doktorantów PB,
6) przedstawiciel samorządu studenckiego PB,
7) po jednym przedstawicielu z każdego wydziału Uczelni.
5. Kadencja Rady jest wspólna i trwa 2 lata i rozpoczyna się od daty jej powołania. W
posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym Dyrektor Inkubatora oraz
inne zaproszone osoby.
6. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy jej regulaminowego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
7. Przedstawiciela wydziału Uczelni wskazuje dziekan danego wydziału.
8. Uchwały Rady Programowej dotyczą w szczególności:
1) ustalenia rocznego planu działalności Inkubatora,
2) zaopiniowania rocznego planu finansowego Inkubatora,
3) przyjęcia sprawozdania rocznego Zarządcy z wykonanej działalności oraz ocena wyników
finansowych Inkubatora,
4) rozpatrywania i opiniowania spraw wniesionych przez Zarządcę Inkubatora;
5) zatwierdzenia i dokonywania zmian w „Zasadach rekrutacji i funkcjonowania
Akademickiego

Inkubatora

Przedsiębiorczości i Wybranych

nowych

Technologii

Politechniki Białostockiej”,
6) przedstawienia kandydatów na stanowisko Dyrektora,
7) przedstawienia wniosków o wszelkie zmiany dotyczące Regulaminu.
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9. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, nie rzadziej niż raz na kwartał.
10. W sprawach niecierpiących zwłoki Rada Programowa może odbyć nadzwyczajne posiedzenie
na wniosek Zarządcy lub dwóch członków Rady.
11. Z posiedzenia Rady Programowej sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący
Rady i protokolant.
12. Podjęte przez Radę uchwały przekazywane są Rektorowi w terminie 14 dni od dnia ich
podjęcia.
§6

Zarządzanie Inkubatorem
1. Uczelnia może zlecić zarządzanie Inkubatorem podmiotowi, zwanemu dalej Zarządcą, na
zasadach określonych niniejszym regulaminem oraz odrębną umową o współpracy.
2. Dyrektora Inkubatora powołuje Rektor, spośród kandydatów przedstawionych przez Radę
Programową po zasięgnięciu opinii Senatu.
3. Dyrektora Inkubatora odwołuje Rektor na wniosek Rady Programowej lub z własnej
inicjatywy, po zasięgnięciu opinii Senatu.
4. Do zadań i obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1) realizacja zadań statutowych Inkubatora,
2) realizacja wskaźników zapisanych w umowie o dofinansowanie projektu z dnia 15 lipca
2011 roku nr UDA-RPPD.01.01.00-20-002/10-00,
3) zarządzanie i nadzór nad mieniem oraz finansami Inkubatora,
4) przygotowanie projektów strategii rozwoju i budżetu Inkubatora,
5) koordynacja działań, służących terminowej realizacji oraz rozliczeniu projektów
współfinansowanych ze środków zewnętrznych w szczególności z funduszy Unii
Europejskiej,
6) koordynacja współpracy z jednostkami organizacyjnymi Politechniki Białostockiej,
7) pozyskiwanie środków finansowych.
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§7

Zasady funkcjonowania Lokatorów w ramach Inkubatora
1. Szczegółowy zakres praw i obowiązków

Lokatorów określono w ,,Zasadach rekrutacji i

funkcjonowania Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych
Technologii Politechniki Białostockiej”.
2. O zmianach niniejszego regulaminu Lokatorzy powiadamiani będą pisemnie, na 30 dni przed
wejściem w życie zmian w Regulaminie.
§8

Przepisy końcowe
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Senat Politechniki
Białostockiej.
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