
UNIWERSYTET  
MIKOŁAJA KOPERNIKA 

W TORUNIU 
UCHWAŁA Nr 48 

 
Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
z dnia 15 kwietnia 2014 r. 

 
Regulamin Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 
Na podstawie art. 86 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 3 uchwały Nr 114 
Senatu UMK z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia Akademickiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości 
 

u c h w a l a   się co następuje: 
 

§ 1 
1. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP) Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, zwany dalej "Inkubatorem" jest podległą rektorowi 
ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną 

2. Zadaniem Inkubatora jest wykonywanie zadań doradczych, usługowych i 
administracyjnych mających na celu:  
1) efektywne wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego 

Uniwersytetu, 
2) aktywizowanie społeczności akademickiej i absolwentów Uniwersytetu do 

podejmowania działalności gospodarczej, 
3) przygotowywanie opinii, ekspertyz i prowadzenie prac badawczych na rzecz 

rozwoju nauki i gospodarki, 
4) prowadzenie rejestru technologii o potencjale komercyjnym tworzonych na 

Uniwersytecie, 
5) prowadzenie rejestru badań o potencjale komercyjnym tworzonych na 

Uniwersytecie, 
6) prowadzenie rejestru zgłoszeń patentowych, zgłoszeń o udzielenie prawa 

ochronnego lub prawa z rejestracji oraz udzielonych patentów, prawa 
ochronnych i praw z rejestracji, 

7) prowadzenie rejestru projektów racjonalizatorskich i rozwiązań o charakterze 
know-how stworzonych przez pracowników na Uniwersytecie, 

8) udział w wystawach, targach i konferencjach związanych z rozwojem 
przedsiębiorczości. 

3. W celu realizacji zadań Inkubator współpracuje z innymi jednostkami 
organizacyjnymi Uniwersytetu, a w szczególności z Centrum Transferu 



Technologii UMK Sp. z o.o. oraz rzecznikiem patentowym. 
   

§ 2 
1. W Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości działa Rada Nadzorująca, dalej 

zwana "Radą". 
2. Rada jest kolegialnym organem doradczym, opiniującym, wspomagającym i 

kontrolującym działanie Inkubatora. 
3. Radę w składzie określonym w § 2 uchwały Nr 114 Senatu Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia 
Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości powołuje rektor na okres czterech 
lat. 

4. Przewodniczący Rady, w porozumieniu z dyrektorem Inkubatora, zwołuje 
posiedzenia Rady Inkubatora, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

5. Przewodniczący Rady ma prawo zwoływać posiedzenia w trybie nagłym, poza 
harmonogramem, osobiście lub na wniosek dwóch trzecich członków Rady. 

6. Rada podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał zwykłą większością głosów w 
głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów o ostatecznym wyniku 
głosowania decyduje głos oddany przez przewodniczącego. 

7. Rektor może odwołać Radę lub jej poszczególnych członków przed upływem 
kadencji. 

 
§ 3 

Do zadań Rady należy w szczególności: 
1) opiniowanie projektów dotyczących struktury organizacyjnej Inkubatora, 
2) opiniowanie projektów planów finansowych Inkubatora, 
3) zatwierdzanie planów działalności Inkubatora, 
4) zatwierdzanie sprawozdań dyrektora z działalności Inkubatora, 
5) wyrażanie opinii w innych sprawach dotyczących funkcjonowania Inkubatora 

przedstawionych przez jego dyrektora. 
 

§ 4 
1. Dyrektora Inkubatora zatrudnia i zwalania rektor po zasięgnięciu opinii Senatu. 
2. Zastępcę dyrektora Inkubatora zatrudnia i zwalnia rektor. 
3. Kandydatów na stanowiska dyrektora i zastępcy dyrektora Inkubatora przedstawia 

Rada. 
4. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Inkubatora. 
5. Dyrektor jest odpowiedzialny za pracę Inkubatora przed rektorem oraz przed Radą. 

 
§ 5 

1.  Dyrektor kieruje działalnością Inkubatora, a w szczególności: 
1) określa strukturę organizacyjną Inkubatora, 
2) opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia rektorowi regulamin pracy 

Inkubatora, 
3) zarządza mieniem i dysponuje środkami finansowymi Inkubatora, 



4) przygotowuje plany działalności i plany finansowe Inkubatora, 
5) zapewnia warunki do prawidłowej realizacji zadań Inkubatora, 
6) występuje z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących Inkubatora, 
7) wykonuje inne czynności związane z działalnością Inkubatora przewidziane 

przepisami prawa, 
8)  podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Inkubatora, nie 

zastrzeżonych do kompetencji innych organów. 
2. Dyrektor wykonuje zadania określone w ust. 1 przy pomocy jednego zastępcy. 
3. Dyrektor, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez rektora, może 

reprezentować Uniwersytet w sprawach związanych z zakresem działania 
Inkubatora. 

 
§ 6 

Osoby zatrudnione w Inkubatorze i członkowie Rady przed przystąpieniem do 
wykonywania powierzonych im funkcji są zobowiązane do podpisania klauzuli 
poufności. 
 

§ 7 
1. Koszty działalności Inkubatora będą pokrywane z: 

1) grantów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, 
2) dotacji i darowizn od osób fizycznych i prawnych, 
3) wpływów z tytułu usług świadczonych odpłatnie na rzecz pracowników, 

studentów i doktorantów oraz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, 
4) wpływów z tytułu usług świadczonych odpłatnie na rzecz osób i instytucji 

spoza Uniwersytetu, 
5) środków będących w dyspozycji rektora, a w szczególności pochodzących z 

części przychodów z komercjalizacji dóbr intelektualnych. 
2. Środki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się w całości na działalność 

Inkubatora. 
3. Inkubator dysponuje posiadanymi środkami finansowymi zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 
 

§ 8 
Traci moc uchwała Nr 13 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 
26 lutego 2008 Regulamin Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernia w Toruniu. 
 

§ 9 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2014 r. 

                   Przewodniczący Senatu 
 
 

     prof. dr hab. Andrzej Tretyn 
                                                                                            R e k t o r 


