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     Załącznik do Uchwały Nr 0012.  .VI.2020 Senatu 
            Akademii Kaliskiej z dnia 19.11.2020 roku 
 
 
 

Regulamin Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Akademii Kaliskiej  
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego  

 
Tekst jednolity  

uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałami Senatu 
 

1) Nr 0012.342.V.2019 Senatu PWSZ w Kaliszu z dnia 19 grudnia 2019 roku 
2) Nr 0012.    .VI. Senatu Akademii Kaliskiej z dnia …. listopada 2020 roku 

 
Postanowienia ogólne 

 
§1 

 
1. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Akademii Kalskiej im. Prezydenta Stanisława 

Wojciechowskiego, zwany dalej AIP Akademii Kaliskiej działa na podstawie przepisów 
zawartych w Rozdziale 6  art. 148 ust. 1,2,3,6,7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), Statutu Akademii Kaliskiej im. 
Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego zwanej dalej Akademią Kaliską oraz niniejszego 
Regulaminu. 

2. Regulamin określa warunki i zasady działalności AIP Akademii Kaliskiej. 
3. AIP Akademii Kaliskiej w formie jednostki ogólnouczelnianej działa na podstawie 

Regulaminu zatwierdzonego przez Senat Akademii Kaliskiej. 
4. AIP Akademii Kaliskiej  jest jednostką o charakterze informacyjno – szkoleniowym 

działającą w strukturze Akademii Kaliskiej, podległą Rektorowi Akademii Kaliskiej, która 
została wpisana w schemat organizacyjny Akademii Kaliskiej. 

5. Działalnośd AIP Akademii Kaliskiej prowadzona jest w siedzibie Akademii Kaliskiej ,  62-800 
Kalisz, ul. Nowy Świat 4. 

6. AIP Akademii Kaliskiej współpracuje ściśle ze wszystkimi wydziałami Akademii Kaliskiej 
oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni, zwłaszcza z Samorządem Studenckim, 
Studenckimi Kołami Naukowymi, a także z innymi uczelniami, instytucjami, samorządem 
terytorialnym oraz  podmiotami gospodarczymi. 

7. Bezpośredni nadzór nad AIP Akademii Kaliskiej  sprawuje Prorektor ds. Nauki. 
8. Pracami AIP Akademii Kaliskiej kieruje Dyrektor, którego powołuje Rektor Akademii 

Kaliskiej po zasięgnięciu opinii Senatu, spośród kandydatów przedstawionych przez Radę 
Nadzorującą AIP Akademii Kaliskiej. 

9. W przypadku okresowego braku możliwości pełnienia swojej funkcji przez Dyrektora AIP  
Akademii Kaliskiej, Rektor może w drodze zarządzenia, po zaopiniowaniu przez Senat, na 
ten okres - powoład osobę do pełnienia obowiązków Dyrektora AIP. 
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Cel i zakres działania AIP Akademii Kaliskiej 
 

§2 
1. Celem funkcjonowanie AIP Akademii Kaliskiej  jest wsparcie działalności gospodarczej 

środowiska akademickiego, pracowników  i studentów Akademii Kaliskiej będących 
przedsiębiorcami.   

2. Ideą funkcjonowania AIP Akademii Kaliskiej jest ponadto wykorzystanie potencjału 
intelektualnego i technicznego Akademii Kaliskiej oraz transfer wyników prac 
naukowych  do gospodarki. 

3. Do podstawowych zadao AIP Akademii Kaliskiej należy : 
a) tworzenie korzystnych warunków dla rozwijania przedsiębiorczości 

środowiska akademickiego Akademii Kaliskiej, 
b) promocja przedsiębiorstwa i samozatrudnienia wśród studentów, 

pracowników i społeczności akademickiej Akademii Kaliskiej, 
c) wsparcie doradcze w zakresie tworzenia własnej działalności gospodarczej 

z obszarów: finansów, rachunkowości, zarządzania, marketingu, prawa 
gospodarczego, 

d) podnoszenie kwalifikacji zawodowych studentów i pracowników Akademii 
Kaliskiej w obszarze przedsiębiorczości oraz zasad tworzenia i funkcjonowania 
przedsiębiorstwa na rynku, 

e) realizacja szeregu szkoleo i projektów w tym edukacyjnych w obszarze 
otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej, 

f) pomoc w poszukiwaniu partnerów gospodarczych i pozyskiwaniu pierwszych 
kontaktów biznesowych, 

g) pomoc w pozyskiwaniu informacji nt. funduszy na rozwój działalności 
gospodarczej z różnych źródeł tj. funduszy paostwowych, samorządowych, 
UE, kredytów bankowych, pożyczek itp.,  

h) pomoc organizacyjno-techniczna, 
i) nawiązywanie wszechstronnej współpracy z przedsiębiorstwami 

i  przedsiębiorcami, instytutami naukowo-badawczymi, szkołami,  instytucjami 
otoczenia biznesu, samorządem terytorialnym oraz wszelkimi organizacjami 
zainteresowanymi współpracą w obszarze rozwoju przedsiębiorczości, 

j) nawiązanie i utrzymywanie stałej współpracy z partnerami AIP Akademii 
Kaliskiej tj. Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości z ośrodkiem 
Enterprise Europe Network, Regionalną Izbą Gospodarczą w Kaliszu, Klastrem 
Spożywczym Południowej Wielkopolski, Wielkopolskim Klastrem Lotniczym, 
Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu oraz innymi , 

k) aktywizacja partnerów poprzez tworzenie lepszego dostępu do fachowego 
doradztwa,  

l) współpraca i wymiana informacji z Akademickimi Inkubatorami 
Przedsiębiorczości  w innych uczelniach, 

m)  gromadzenie oraz udostępnianie literatury fachowej, broszur branżowych, 
folderów firm,   linków itp.,  

n) tworzenie warunków organizacyjnych sprzyjających rozwojowi karier 
studentów Akademii Kaliskiej, 

o) opracowanie mechanizmów sprzyjających transferowi wiedzy i innowacji ze 
środowiska akademickiego Akademii Kaliskiej do gospodarki, 
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p) inicjowanie i współtworzenie mechanizmów sprzyjających procesom 
potencjalnej komercjalizacji  prac naukowo-badawczych oraz rozwiązao z 
zakresu ochrony własności intelektualnej. 

4. W celu sprawnej realizacji zadao Rektor Akademii Kaliskiej lub upoważniona przez 
Rektora Akademii Kaliskiej osoba może powierzyd  poszczególnym pracownikom działów 
administracji oraz pracownikom Akademii Kaliskiej wykonanie  określonych zadao, prac, 
czynności na rzecz AIP  Akademii Kaliskiej . 

5. AIP Akademii Kaliskiej  działa zgodnie z obowiązującymi w Akademii Kaliskiej zasadami 
merytorycznymi, etycznymi, organizacyjnymi i prawnymi. 

6. Akademia Kaliska wyposaża AIP Akademii Kaliskiej w niezbędny sprzęt oraz uwzględnia 
środki finansowe do bieżącej, podstawowej działalności w wysokości ustalonej przez 
Rektora Akademii Kaliskiej na każdy rok akademicki.  

7. Akademia Kaliska udostępnia bezpłatnie AIP Akademii Kaliskiej sale służące do 
prowadzenia konferencji, szkoleo i innych działao promujących jego działalnośd.  

 
 

Organy AIP Akademii Kaliskiej 
§3 

1. Organem wspomagającym, doradczym, opiniującym i nadzorującym działania AIP 
Akademii Kaliskiej jest Rada Nadzorująca, którą zarządzeniem powołuje Rektor Akademii 
Kaliskiej. 

2. Skład i kompetencje Rady Nadzorującej określa Regulamin Rady Nadzorującej.  
3. Rada Nadzorująca wybiera ze swojego składu przewodniczącego. 
4. Członkowie Rady Nadzorującej nie pobierają wynagrodzenia za swoja pracę. 

 
 

Zakres kompetencji Dyrektora AIP Akademii Kaliskiej 
§4 

Do obowiązków i  kompetencji Dyrektora AIP Akademii Kaliskiej należą w szczególności: 
a) zarządzanie i kierowanie bieżącą działalnością AIP Akademii Kaliskiej, 
b) podejmowanie decyzji dotyczących wniosków o udzielenie pomocy i ich realizacja 

przez AIP Akademii Kaliskiej, 
c) przygotowanie planu i  budżetu AIP Akademii Kaliskiej na dany rok akademicki  

i przedstawienie go do akceptacji Rektorowi Akademii Kaliskiej, 
d) sporządzanie minimum raz w roku kalendarzowym sprawozdania z działalności AIP 

Akademii Kaliskiej i po zaopiniowaniu sprawozdania przez Radę Nadzorującą, 
przedstawienie go Prorektorowi ds. Nauki, 

e) inicjowanie i nadzorowanie rozwoju współpracy z jednostkami gospodarczymi, 
samorządowymi, organizacjami otoczenia biznesu, instytutami naukowo-
badawczymi oraz innymi organizacjami zainteresowanymi wspieraniem rozwój 
innowacyjności i przedsiębiorczości  w regionie, 

f) nawiązanie i utrzymywanie ścisłej współpracy  z partnerami AIP Akademii Kaliskiej 
o których mowa w treści §2 ust. 2 lit. j, 

g) koordynacja prac na rzecz studentów i pracowników korzystających z pomocy AIP 
Akademii Kaliskiej, 

h) promocja i budowa sieci kontaktów zewnętrznych. 
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Partnerzy AIP Akademii Kaliskiej 

 
§5 

Partnerami AIP Akademii Kaliskiej mogą byd jednostki administracji publicznej i sfery 
prywatnej wspierające działania AIP Akademii Kaliskiej w zakresie promowania i kreowania 
właściwego klimatu dla rozwoju i powstawania przedsiębiorstw oraz tworzenia warunków 
sprzyjających przedsiębiorczości.  

 
 

Zasady przyznawania pomocy przez AIP Akademii Kaliskiej 
 

§6 
1. AIP Akademii Kaliskiej świadczy nieodpłatne usługi. 
2. AIP Akademii Kaliskiej udziela pomocy na wniosek zainteresowanego studenta lub 

pracownika Akademii Kaliskiej ( załącznik nr 1 Regulaminu AIP Akademii Kaliskiej). 
3. Świadczenie pomocy odbywa się po uprzedniej analizie złożonego wniosku oraz jego 

merytorycznej ocenie przez Dyrektora AIP Akademii Kaliskiej. Udzielenie pomocy 
uzależnione jest od możliwości wynikających z potencjału wewnętrznego  Akademii 
Kaliskiej. 

4. Odpowiedź na wniosek udzielana jest w terminie dwóch tygodni od daty jego 
złożenia. Dopuszcza się możliwośd wydłużenia terminu w przypadku powstania 
okoliczności uzasadniających dłuższy termin weryfikacji wniosku. 

5. AIP Akademii Kaliskiej udziela pomocy studentom  i pracownikom Akademii Kaliskiej 
przede wszystkim w obszarze tworzenia, organizacji i prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej poprzez: 
a) organizację szkoleo, konferencji, warsztatów i seminariów w zakresie: 

 zasad tworzenia , prowadzenia i organizacji własnej firmy, 

 zasad i możliwości pozyskiwania funduszy na otwieranie działalności 
gospodarczej oraz  finansowanie własnych przedsięwzięd , 

 zasad prowadzenia negocjacji gospodarczych, 

 zasad autoprezentacji i sztuki przemawiania, 

 efektywnego zarzadzania czasem,  

 zasad sporządzania biznesplanów, 

 zasad prowadzenia rozliczeo podatkowych, 

 zasad i organizacji pracy biurowej, 

 nauki biznesowego języka obcego itp. 
b) organizację dla studentów i pracowników Akademii Kaliskiej spotkao z rządowymi, 

samorządowymi i pozarządowymi organizacjami oraz instytucjami w celu wymiany 
informacji, wiedzy i  doświadczeo, 

c) aktywne doradztwo ekonomiczne i prawne w szczególności w zakresie: finansów, 
rachunkowości, zarządzania, marketingu, prawa gospodarczego, 

d) udostępnianie informacji w zakresie wolnych terenów i lokali dla celów 
prowadzenia działalności gospodarczej,  

e) pomoc w poszukiwaniu partnerów gospodarczych, 
f) szeroko rozumianą  pomoc w obszarze rozwijania przedsiębiorczości społeczności 

akademickiej. 
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§ 7 

W ramach AIP Akademii Kaliskiej w Kaliszu nie mogą byd realizowane projekty, które: 
a) stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego,  
b) są sprzeczne z powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi i etycznymi,  
c) są niezgodne ze zwyczajami stosowanymi w obrocie gospodarczym,  
d) są sprzeczne z misją i celami Akademii Kaliskiej.  

 
Postanowienia koocowe 

§8 
1. O zmianach niniejszego Regulaminu partnerzy współpracujący aktywnie z AIP Akademii 

Kaliskiej będą powiadamiani poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej 
Akademii Kaliskiej z minimalnym wyprzedzeniem 14 dni  licząc od daty umieszczenia 
informacji do dnia wejścia w życie  zmian w Regulaminie. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 
powszechnie obowiązujące. 

3. Regulamin jak i zmiany do niniejszego regulaminu są wprowadzane w życie Uchwałą 
Senatu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała : mgr Małgorzata Spychalska 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu AIP  Akademii Kaliskiej 

Kalisz, dnia………………………… 

    

Wnioskodawca: 

Imię i nazwisko pracownika / studenta………………………………………………………… 

Dział …………………………………… Wydział……………………………………………. 

Specjalnośd……………………………....tel……………………..email……………………….. 

 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości   
Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego  
ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz 

 

Wniosek o udzielenie pomocy nieodpłatnej 

 Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie pomocy przez AIP AK  w zakresie: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez 
AIP Akademii Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Nowy Świat 4 zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz. 922).  
 

 

Podpis wnioskodawcy 

 
 

 

 

 


