
 
Regulamin Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości 

Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej we Wrocławiu 
 
 
 
 
 
 

§1 Postanowienia ogólne 
 
 

 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady i warunki realizacji 

przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki 

Stosowanej, zwany dalej „AIP”, programu wsparcia działalności gospodarczej środowiska 

akademickiego Uczelni pod nazwą „Program AIP”. 

2. Świadczenie pomocy w ramach Programu AIP odbywa się na podstawie niniejszego 

Regulaminu oraz Umowy z Uczestnikiem Programu, o której mowa w § 2 ust. 7 niniejszego 

Regulaminu. 

3. Bezpośredni nadzór nad AIP sprawuje Rektor. 
 
 
 

§2 Słownik 
 
 

 

1. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości – jednostka ogólnouczelniana Wrocławskiej 

Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej, działająca na podstawie Regulaminu 

zatwierdzonego przez Senat Uczelni, której powierzono wykonywanie zadań w ramach 

Programu AIP. 

Program AIP – techniczne i organizacyjne formy działania określone niniejszym 

Regulaminem. 

3. Uczestnik Programu AIP lub Uczestnik Programu – osoba fizyczna, która została przez 

AIP zakwalifikowana do udziału w Programie AIP i podpisała z AIP stosowną Umowę. 

4. Dyrektor AIP – osoba umocowana przez Rektora WWSIS, po zasięgnięciu opinii senatu 

Uczelni, spośród kandydatów przedstawionych przez Radę Nadzorującą AIP, do kierowania 

AIP oraz wykonywania innych, określonych pełnomocnictwem czynności. 

5. Rada Nadzorująca AIP – organ nadzorujący AIP, którego skład i kompetencje określa 

regulamin. 

6. Start-up – przedsięwzięcie gospodarcze prowadzone w ramach Programu AIP. 



7. Umowa – umowa regulująca prawa i obowiązki AIP oraz Uczestnika Programu, której 

integralną część stanowi niniejszy Regulamin. 

 
 

 

§3 Zakres pomocy świadczonej przez AIP 
 
 

 

1. W ramach Programu AIP, AIP oferuje formy wsparcia określone w niniejszym 

Regulaminie w zakresie działalności gospodarczej utworzonej i prowadzonej przez 

Uczestnika Programu AIP (dalej: Start-up) wg jego pomysłu biznesowego. AIP nie jest 

odpowiedzialny za uzyskanie określonych wyników finansowych, uzyskanie zysku z 

działalności w ramach Start-upu, zrealizowanie określonego stopnia rozwoju lub uzyskanie 

innych rezultatów zakładanych przez Uczestnika Programu AIP. Uczestnik Programu AIP 

przyjmuje do wiadomości, że działalność wykonywana w ramach Start-up’u obciążona jest 

ryzykiem utraty zdolności finansowej, ryzykiem niezależnych zdarzeń rynkowych i 

makroekonomicznych oraz ryzykiem operacyjnym. 

2. W ramach Programu AIP, AIP oferuje następujące formy wsparcia działalności 

gospodarczej Uczestnika Programu AIP w ramach posiadanych możliwości, jeżeli uzna je za 

niezbędne dla funkcjonowania Start-upu: 

– udzielanie informacji w zakresie podjęcia i funkcjonowania działalności gospodarczej, 
 
– korzystanie z doradztwa biznesowego oraz literatury, 
 
– wspomaganie kontaktów i współpracy biznesowej, 
 
– wspomaganie w działaniach marketingowych oraz promocji w mediach, 
 
– wsparcie w pozyskiwaniu dofinansowania na inwestycje, 
 
– wsparcie przydzielonego opiekuna, 
 
– udział w kursach dokształcających, warsztatach, konferencjach, seminariach, szkoleniach, 

warsztatach itp. 

– korzystanie z pomieszczeń biurowych oraz wyposażenia biurowego AIP, 
 
– korzystanie z sal wykładowych, laboratoryjnych oraz konferencyjnych, 
 
– obsługa księgowa oraz kadrowo–płacowa, 
 
– obsługa prawno–administracyjna. 
 
3. Uczestnik Programu AIP współdziała w rozwoju Start-upu z AIP, w szczególności poprzez 

konsultacje, udział w spotkaniach, opracowywanie strategii działania, pozyskiwanie 

Klientów, możliwych rynków zbytu na usługi lub towary wytworzone w ramach Start-upu 



oraz potencjalnych dostawców towarów i usług. 
 

4. Rozliczenia finansowe działalności prowadzonej w ramach Start-upu prowadzone będą na 

wyodrębnionym rachunku bankowym. 

5. Uczestnik Programu ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za swoje 

działania w ramach działalności Start-upu. W przypadku skierowania do AIP przez osobę 

trzecią roszczeń w związku z działaniami Uczestnika Programu AIP, Uczestnik Programu 

AIP ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz AIP. 

6. Niniejszy Regulamin nie upoważnia Uczestnika Programu AIP do składania oświadczeń 

woli w imieniu i na rzecz AIP, w szczególności poprzez dokonywanie rozporządzeń lub 

zaciąganie zobowiązań (w tym podejmowania czynności przygotowawczych zmierzających 

do dokonania rozporządzenia lub zaciągnięcia zobowiązania). 

7. Uczestnik Programu AIP zobowiązany jest zwolnić AIP z odpowiedzialności wobec osób 

trzecich wynikających z reprezentowania AIP wbrew zapisom ust. 6. 

8. Uczestnik Programu AIP zobowiązany będzie pokryć koszty zastępstwa procesowego, 

koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia 

sprawy w przypadku ich wymagalności w związku z działaniami Uczestnika Programu AIP 

wbrew zapisom ust. 6. 

9. W przypadku dochodzenia roszczeń wobec AIP przez osobę trzecią lub stawiania 

zarzutów naruszenia prawa przez AIP, Uczestnik Programu AIP niezwłocznie po uzyskaniu 

informacji od AIP jest zobowiązany do złożenia potrzebnych wyjaśnień oraz pomocy w 

ramach prowadzonych postępowań. Uczestnik Programu AIP jest ponadto zobowiązany do 

niezwłocznego poinformowania AIP o każdym przypadku dochodzenia wobec AIP roszczeń 

w przypadku wejścia w posiadanie takich informacji. 

10. Uczestnik Programu AIP jest zobowiązany do dbania o mienie AIP, w szczególności 

poprzez przeciwdziałanie wszelkim szkodom grożącym mieniu AIP. Uczestnik Programu 

AIP zobowiązany jest ponadto do zapobiegania sytuacjom powodującym kierowanie roszczeń 

wobec AIP. 

11. AIP rekomenduje Uczestnikowi Programu AIP uczestnictwo w zajęciach i spotkaniach 

organizowanych przez Dyrektora AIP. 

 

 

§4 Rekrutacja uczestników 
 
 

 

1. Uczestnikami Programu AIP mogą być osoby fizyczne nieprowadzące działalności 



gospodarczej oraz niebędące członkami organów jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej lub organów zarządczych osób prawnych, osoby 

posiadające udziały lub akcje spółek kapitałowych, z wyłączeniem podmiotów 

uczestniczących w rynku zorganizowanym w rozumieniu ustawy o instrumentach 

finansowych. 
 

2. Wsparcie w ramach Programu AIP nie obejmuje swoim zakresem następujących projektów: 

 

a) które nie uzyskały pozytywnej oceny Dyrektora AIP; 
 

b) uciążliwych dla innych projektów realizowanych w AIP; 
 

c) naruszających dobre obyczaje lub normy moralne; 
 

d) mogących spowodować szkodę dla środowiska naturalnego; 
 

f) których realizacja wymaga stosowania prawa obcego lub ewentualny spór wynikły w 

trakcie realizacji projektu nie będzie rozpoznawany przez polski sąd powszechny, chyba że 

Dyrektor AIP udzieli zgody na wsparcie takiego projektu. 

 

 

§5 Zasady przyznawania dostępu do Programu AIP 
 
 

 

1. Wybór Uczestników Programu AIP odbywa się w drodze konkursu. 
 

2. Osoba zainteresowana udziałem w Programie AIP składa formularz zgłoszeniowy do 

Dyrektora AIP. Wzór formularza zgłoszeniowego znajduje się na stronie internetowej 

www.horyzont.eu. Dyrektor AIP dokonuje wstępnej oceny wniosku pod kątem spełniania 

warunków formalnych udziału w Programie AIP. 
 
3. Wnioski aplikacyjne opiniowane są przez Radę Nadzorującą AIP, a następnie 

kwalifikowane do dalszej części postępowania w formie prezentacji. W skład Rady 

Nadzorującej wchodzą: Rektor–Założyciel, Rektor, Kanclerz. 
 
4. Osoba zainteresowana przedstawia projekt przedsięwzięcia w formie prezentacji 

multimedialnej przed Radą Nadzorującą AIP oraz Dyrektorem AIP. Po zakończeniu prezentacji 

projektów przedsięwzięć odbywa się dyskusja, w której uczestniczą członkowie Rady 

Nadzorującej AIP, Dyrektor AIP oraz osoba zainteresowana udziałem w Programie AIP. 
 
5. Po zakończeniu dyskusji odbywa się niejawna narada członków Rady Nadzorującej oraz 

Dyrektora AIP, a następnie głosowanie. Decyzja o zakwalifikowaniu osoby zainteresowanej 



do udziału w Programie AIP zapada zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości 

głosów decyduje głos Dyrektora AIP. W uzasadnionych sytuacjach podjęcie decyzji może 

zostać odroczone do 30 dni. 
 

6. Z czynności o których mowa w ust. 4, sporządza się nagranie video. 
 

7. Decyzja o zakwalifikowaniu osoby zainteresowanej do Programu AIP jest podejmowana 

po dokonaniu analizy informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym, a w szczególności 

planu biznesowego, który powinien zawierać między innym dane w zakresie uwarunkowań 

rynkowych, prognoz finansowych oraz potencjalnych korzyści i zagrożeń związanych z 

pomysłem biznesowym. Decyzja, o której mowa w zdaniu poprzednim jest ostateczna. 

 

 

§6 Zasady funkcjonowania Start-upu 
 
 

 

1. Uczestnik Programu AIP jest uprawniony do 55% zysku uzyskanego w ramach 

działalności Start-upu, natomiast AIP do pozostałych 45% – jako opłata stała pokrywająca 

koszty wsparcia działalności przez AIP w zakresie usług określonych w § 3 ust. 2. Na zysk 

składa się kwota przychodu pomniejszona o koszty związane z funkcjonowaniem Start-upu, 

ponoszone przez Uczestnika Programu AIP, w szczególności: 
 

a) należności publicznoprawne (m.in. podatki, składki na ubezpieczenia społeczne); 
 

b) koszty obsługi księgowej poza AIP; 
 

c) koszty obsługi kadrowo – płacowej poza AIP; 
 

d) koszty obsługi prawno–administracyjnej poza AIP; 
 

e) koszty prowadzenia rachunku bankowego; 
 

f) kwoty wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach Start-upu; 
 

g) zobowiązania AIP powstałe w związku z funkcjonowaniem Start-upu; 
 

h) kwoty przeznaczone na pokrycie roszczeń osób trzecich związanych z działalnością 

Start-upu, w tym zasądzone roszczenia osób trzecich związane z działalnością Start-

upu; 
 

i) inne powstałe zobowiązania oraz wydatki dokonane w ramach działalności Start-upu. 
 

2. W przypadku braku zysku w ramach prowadzonej działalności, AIP nie pobiera  opłat za 



usługi wsparcia działalności, o których mowa § 3 ust. 2. 
 

3. AIP nie jest zobowiązany do pokrycia straty wynikającej z działalności gospodarczej 

prowadzonej przez Uczestnika. 
 
4. Uczestnik jest zobowiązany do rozwoju działalności prowadzonej w ramach Start-upu. 
 

Uczestnik powinien w szczególności przedstawić na żądanie AIP sprawozdania w zakresie 

m.in.: analizy funkcjonowania działalności w ramach Start-upu, przeszkód w 

funkcjonowaniu Start-upu oraz czynników wpływających na rozwój działalności, analizy 

realizacji przyjętych założeń, a także planów dalszego rozwoju. 
 

5. Uczestnik Programu zobowiązany jest wypełniać obowiązki względem AIP, w 

szczególności wyznaczone mocą Regulaminu, decyzją Rady Nadzorującej AIP lub 

Dyrektora AIP. Uczestnik Programu AIP zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień w 

zakresie wszelkich zagadnień dotyczących funkcjonowania Start-upu. 
 

6. Uczestnik Programu zobowiązany jest do przestrzegania wewnętrznych procedur 

obowiązujących w ramach Programu AIP, w szczególności dotyczących obiegu i 

archiwizacji dokumentów. Naruszenie postanowień procedur stanowi istotne naruszenie 

niniejszego Regulaminu. Doręczenie treści wewnętrznych procedur może nastąpić drogą 

elektroniczną. 
 

7. Po 5 latach funkcjonowania Start-upu AIP rezygnuje z zysków i zobowiązuje się do 

sprzedania udziałów Start-upowi, a uzyskane ze sprzedaży środki przeznacza na rzecz 

dalszego rozwoju AIP. 

 

 

§7 Przekształcenia 
 
 

 

1. Z chwilą osiągnięcia rocznego przychodu z tytułu działalności gospodarczej Uczestnika 

Programu AIP powyżej kwoty 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) jest on 

zobowiązany przekształcić prowadzoną działalność w spółkę prawa handlowego, w formie 

określonej przez AIP, w której 51% udziałów obejmie AIP. AIP oraz Uczestnik Programu AIP 

zawrą umowę przedwstępną spółki z chwilą zakwalifikowania do udziału Programie AIP. 
 
2. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Programu AIP zobowiązania wynikającego z 

ust. 1, AIP będzie uprawnione do żądania zapłaty odszkodowania w wysokości poniesionych 

strat oraz utraconych zysków od Uczestnika Programu AIP, jak również 



wykorzystania dodatkowych uprawnień przewidzianych przepisami prawa. 
 

3. AIP może odmówić objęcia udziałów w spółce w przypadku negatywnych rokowań co do 

dalszej współpracy. 

4. AIP może zwolnić Uczestnika Programu AIP z obowiązku przekształcenia działalności 

prowadzonej w ramach Programu AIP w przypadku określonym w ust. 3. 

 
 

 

§8 Aplikacja do funduszu inwestycyjnego 
 

 

1. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w przypadku projektu przygotowanego w 

ramach organizowanych przez Wrocławską Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej 

warsztatów biznesowych, a następnie złożonego w ramach aplikacji do funduszu 

inwestycyjnego zachowuje 51 % udziałów w podmiocie (będzie to podmiot prawa 

handlowego, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna). Pozostałe udziały 

rozkłada się pomiędzy pomysłodawców a fundusz inwestycyjny, przy czym fundusz nie może 

uzyskać więcej niż 30 % udziałów. 

 
 

 

§9 Zakończenie uczestnictwa w Programie AIP 
 
 

 

1. AIP oraz Uczestnik Programu AIP są uprawnieni do wypowiedzenia Umowy z 

zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 

Wypowiedzenie Umowy powoduje rozpoczęcie czynności likwidacyjnych Start-upu. 

2. Postępowanie likwidacyjne obejmuje zakończenie bieżących spraw w ramach działalności 

Start-upu, spieniężenie majątku Start-upu, ściągnięcie wymagalnych wierzytelności oraz 

zaspokojenie zobowiązań powstałych w związku z działalnością Start-upu. 

3. Środki pieniężne i inne składniki majątku pozostałe po zakończeniu likwidacji Start-upu 

przysługują Uczestnikowi Programu AIP. 

4. Uczestnik Programu AIP zobowiązany jest do pokrycia wymagalnych zobowiązań Start-

upu, jeżeli środki pieniężne pozostałe po okresie likwidacji Start-upu nie wystarczają na ich 

pokrycie. 

5. W przypadku, gdy po zakończeniu likwidacji Start-upu osoba trzecia wystąpi z 

wymagalnym roszczeniem wobec AIP, Uczestnik Programu zobowiązany jest do pokrycia 



ewentualnych roszczeń. 
 

6. W przypadku ujawnienia okoliczności mających wpływ na wynik oraz decyzję podjętą w 

ramach likwidacji Star-tupu, następuje otwarcie likwidacji na nowo. Do likwidacji otwartej na 

nowo stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu. 

7. Decyzję o zakończeniu likwidacji Start-upu, jak również otwarciu likwidacji na nowo, 

podejmuje AIP. 

 

§10 Przepisy dyscyplinarne 
 
 

 

1. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Programu AIP, postanowień niniejszego 

Regulaminu albo innych procedur obowiązujących w ramach Programu, AIP wzywa do 

Uczestnika Programu AIP do zaprzestania naruszeń oraz dopełnienia obowiązku. Koszt 

każdorazowego wezwania wynosi 10 zł (słownie: dziesięć złotych). 

2. W przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego w wezwaniu, AIP jest 

uprawniony do rozwiązania Umowy. 

 

§11 Postanowienia końcowe 
 
 

 

1. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. O zmianach Regulaminu 

Uczestnicy zostaną poinformowani w formie elektronicznej co najmniej na 14 dni przed ich 

wejściem w życie. 

2. W przypadku zmiany Regulaminu, Uczestnik Programu ma prawo rozwiązania Umowy, w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia odpowiedniego zawiadomienia o zmienionej treści 

Regulaminu. 

3. AIP może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 
 

a) rażącego naruszenia postanowień Umowy (w tym Regulaminu) przez Uczestnika 

Programu AIP lub przepisów prawa; 

b) sprowadzenia szkody lub niebezpieczeństwa powstania szkody w mieniu AIP; 
 

c) wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko AIP w związku z 

działalnością prowadzoną w ramach Start-upu; 

d) naruszenia dóbr osobistych AIP przez Uczestnika Programu AIP. 
 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego. 



5. Uczestnik Programu AIP zobowiązuje się nie prowadzić działalności konkurencyjnej dla 

działalności prowadzonej w ramach Programu AIP w okresie uczestniczenia w Programie 

AIP oraz w ciągu 2 lat po jego zakończeniu, zgodnie z Umową. Za przestrzeganie zakazu 

konkurencji po zakończeniu Umowy Uczestnikowi Programu AIP przysługuje comiesięczne 

odszkodowanie w wysokości 5 % średniego miesięcznego zysku wypracowanego w ramach 

działalności Start-upu w ostatnich 2 latach działalności. W przypadku nieprzestrzegania 

zakazu konkurencji Uczestnik Programu AIP zobowiązany będzie do zapłaty kary na rzecz 

AIP w wysokości dwukrotności zysku wypracowanego w ramach działalności Start-upu w 

ostatnich trzech miesiącach jego funkcjonowania. Zapłata kary umownej nie pozbawia AIP 

możliwości dochodzenia odszkodowania z tytułu szkody przewyższającej wysokości kary 

przewidzianej w zdaniu poprzednim, w tym także w zakresie utraconych korzyści. Celem 

zaspokojenia z tytułu kary umownej AIP będzie uprawnione do zajęcia zysku 

wypracowanego w ramach działalności AIP w pełnej wysokości. AIP może zwolnić 

Uczestnika Programu AIP z zakazu konkurencji. 

6. Uczestnik AIP przenosi autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w ramach 

działalności Start-upu oraz wyłączne autorskie prawa zależne, uregulowane szczegółowo 

ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 

83) oraz prawa uregulowane ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności 

przemysłowej (Dz. U. 2001 Nr 49 poz. 508), na zasadach określonych w Umowie. W 

przypadku gdyby prawa określone w niniejszym ustępie, powstałe w ramach działalności 

Start-upu, przysługiwały Uczestnikowi Programu AIP, Uczestnik jest zobowiązany do ich 

nieodpłatnego przeniesienia na rzecz AIP najpóźniej z chwilą zakończeniu Umowy. AIP 

przysługuje pierwszeństwo nabycia praw, o których mowa w zdaniu 1. Wcześniejsze 

przeniesienie praw, o których mowa w zdaniu poprzednim na podmiot trzeci, jest nieważne. 

Uczestnik Programu AIP składa oświadczenie, że w ramach działalności Start-upu nie narusza 

praw osób trzecich. W razie naruszenia praw, o których mowa w zdaniu poprzednim, 

Uczestnik Programu AIP ponosi pełną odpowiedzialność (w tym odszkodowawczą) wobec 

osób trzecich oraz AIP. 



 

Umowa  
świadczenia pomocy w ramach Programu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Wrocławskiej 

Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej („Umowa”) 
 

zawarta we Wrocławiu, dnia ………………………… pomiędzy: 
 

AKADEMICKIM INKUBATOREM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WWSIS reprezentowanym przez: 
 

…………………………………………………… - Dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości  działającego  
na podstawie stosownego pełnomocnictwa, zwanym dalej „AIP” 

 

a 

Panem/Panią ……………………………………, zam…………………………, posiadającym/ą numer PESEL,  
…………………………………., 
zwanym/ą dalej „Uczestnikiem Programu”, 
 

o następującej treści: 
§1 

 

1.AIP oświadcza, iż prowadzi pod nazwą „Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości WWSIS” program 
pomocy osobom fizycznym, zwany dalej „Programem AIP”.  
2.Cele oraz podstawowe zasady Programu AIP określone są „Regulaminem Programu AIP WWSIS”, którego 
treść opublikowana jest na stronie internetowej........., zwanym dalej „Regulaminem”. 
 

§2  
1.Strony uzgadniają, iż Uczestnik Programu będzie korzystał ze świadczeń Programu AIP. 
2.Jednocześnie Uczestnik Programu oświadcza, iż w ramach Programu AIP będzie prowadzić 
przedsięwzięcie określone jako (nazwa): ......................................., którego główne założenia określone są 
we wniosku o przyznanie pomocy złożonym przez Uczestnika Programu.  
3.Świadczenia ze strony AIP będą wykonywane począwszy od dnia …....................….. 
4.Uczestnik Programu zobowiązuje się do realizowania przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt. 2, w sposób 
zgodny z prawem, wedle swojej najlepszej wiedzy oraz z zachowaniem należytej staranności wymaganej w 
obrocie gospodarczym.  
5.Uczestnik Programu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia. 
 

§3  
Strony uzgadniają, że regulacja ich wzajemnych praw i obowiązków opiera się o postanowienia Regulaminu 

oraz niniejszej Umowy. 
 

§4  
Regulamin, Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 stanowią integralną część niniejszej Umowy. 
 

§5  
1.Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres ........... 
2.Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia skutkującego na koniec miesiąca.  
3.W przypadku niewywiązywania się Uczestnika Programu z postanowień niniejszej Umowy oraz 

Regulaminu, AIP przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
 

§6  
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową oraz Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 



§7  
Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 
 

§8  
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych na tle niniejszej Umowy jest sąd właściwy 

dla siedziby AIP. 
 

§9  
Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Uczestnika Programu i jeden dla AIP. 
 

 

Akceptuję warunki Umowy i 
Regulaminu AIP Uczestnik Programu 

 

……………………………………….. 
……………………..………………… 

 

 

Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 prawa autorskie.  
2. Załącznik nr 2 zakaz konkurencji. 



 
Załącznik nr 1 do umowy świadczenia pomocy w ramach Programu Akademickiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej zawartej we Wrocławiu w 
dniu __________ 

 

§ 1 
 

1. AIP nabywa wszystkie prawa autorskie do utworów wykonanych przez Uczestnika Programu w 

związku z Umową na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności na następujących polach: 

 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich 

egzemplarzy, w tym techniką drukarską, drukiem offsetowym, drukiem folii 

samoprzylepnych, sitodrukiem, kalkomanią, nadrukami na materiałach innych niż papier i 

folia, rysunków, grafiki, malarstwa, fotografii cyfrowej, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, analogową i optyczną na następujących nośnikach: 

kliszy fotograficznej, fotografii cyfrowej, CD, video CD, CD-I, CD-Plus, ulepszony CD, foto-CD-

portfolio, CD-DA, EBG (elektroniczna książka graficzna), EBXA, CD-Rom, MD, dyskach 

laserowych, dyskach kart magnetycznych, DAT, DVD, DCC, fot-CD, CD-Rom-XA, dyskietkach 

komputerowych, chipach układu elektronicznego, MOD, MP3, CD-SD, HD-CD, HDTV, mini-

dyskach, taśmach magnetycznych; 
 

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w tym 

zwielokrotnionych technikami opisanymi pod pkt. a) powyżej; 
 

c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym: wielokrotne wprowadzenie do pamięci 

komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, baz danych, wielokrotne 

wprowadzanie do sieci multimedialnych, wielokrotne wystawienie i wyświetlanie w kinach, 

teatrach, multikinach, multipleksach, na lotniskach, stacjach, w barach, pubach, 

restauracjach, domach użyteczności publicznej, dyskotekach, halach, stadionach, pokazach 

otwartych i zamkniętych, dla ograniczonej publiczności, w tym na statkach, w autobusach, 

samolotach, klubach, wielokrotne nadanie za pomocą wizji lub przez stację naziemną, 

analogowo lub cyfrowo, w szczególności: za pomocą fal Hertza, lasera, mikrofal, TV o 

wysokiej rozdzielczości, na wielu kanałach i platformach cyfrowych, telewizji interaktywnej, 

programów na zamówienie, abonamentów indywidualnych, płatnej telewizji – za kanał, 

program, za odtwarzanie, video, video z kodowanego nadajnika naziemnego, telewizji 

bezpłatnej, systemów z dekoderem, niezależnie od nadawcy, systemu, oraz powiązań 

prawnych i faktycznych pomiędzy nadawcą a odbiorcami, wielokrotne nadanie za 

pośrednictwem satelity analogowego lub cyfrowego, w szczególności: fal Hertza, lasera, 

mikrofal, TV o wysokiej rozdzielczości, na wielu kanałach i platformach cyfrowych, telewizji 

interaktywnej, programów na zamówienie, abonamentów indywidualnych, płatnej telewizji 
 

– za kanał, program, za odtwarzanie, video, video z kodowanego nadajnika naziemnego, 



 
telewizji bezpłatnej, systemów z dekoderem, niezależnie od nadawcy, systemu, oraz 

powiązań prawnych i faktycznych pomiędzy nadawcą a odbiorcami, wielokrotne 

równoczesne integralne nadanie utworu nadawanego przez stację telewizyjną, analogowo 

lub cyfrowo, przy użyciu jakichkolwiek środków technicznych naziemnych lub satelitarnych, 

jak i przewodowych lub bezprzewodowych, eksploatację w internecie, na stronie www., 

odpłatnie lub nieodpłatnie, na zamówienie, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub 

satelitarnych, przewodowych klub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych, 

eksploatację przy wykorzystaniu multimedialnych platform cyfrowych; 

 

§ 2 
 

Uczestnik Programu udziela AIP zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian, skrótów, rozszerzeń i 

przeróbek utworu, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi 

utworami/dziełami. Jeżeli w wyniku dokonywanych zmian i przeróbek, powstanie opracowanie w 

rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, AIP ma prawo do korzystania, 

rozporządzania i rozpowszechniania każdego z opracowań utworu w ramach wynagrodzenia 

stanowiącego świadczenia z Programu AIP, na wszelkich polach eksploatacji . 

 

§ 3 
 

AIP ma prawo korzystać i rozpowszechniać utwór oraz jego opracowania – bez oznaczania ich 

imieniem i nazwiskiem Uczestnika Programu. Uczestnik Programu zobowiązuje się nie wykonywać 

swoich praw osobistych do utworów i opracowań nabytych przez AIP na podstawie Umowy i 

upoważnia AIP do wykonywania jego autorskich praw osobistych, w szczególności prawa do 

oznaczania utworu lub opracowania nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępnienia go 

anonimowo, prawa do nienaruszalności treści i formy utworu lub opracowania oraz jego rzetelnego 

wykorzystania, prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu lub opracowania 

publiczności i prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu lub opracowania. Uczestnik 

Programu nieodwołalnie upoważnia AIP do wykonywania jego autorskich praw osobistych, z prawem 

do dalszego udzielania upoważnień. 

 

§ 4 
 
Przeniesienie praw i udzielenie zezwoleń i zgód nie jest ograniczone terytorialnie. 
 
 

§ 5 
 
Przejście praw autorskich powoduje przejście na AIP własności egzemplarza utworu. 
 
 

§ 6 
 

AIP ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń, 

zgód i upoważnień. Zezwolenia te, zgody i upoważnienia są nieodwołalne i nie są uzależnione od 

żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia. 



§ 7 
 

W przypadku, jeżeli AIP będzie chciała nabyć od Uczestnika Programu prawa, zezwolenia, zgody lub 

upoważnienia w szerszym zakresie, niż określone w Umowie, w szczególności co do pól eksploatacji 

nieznanych w dniu zawarcia Umowy, wskutek czego prawa te zostałyby naruszone przez AIP, 

Uczestnik Programu zobowiązuje się przenieść te prawa na AIP z odpowiednim zastosowaniem 

postanowień niniejszego załącznika w terminie 7 dni od daty zgłoszenia naruszenia tych praw AIP, za 

łącznym wynagrodzeniem w wysokości 100,00 PLN (słownie: sto złotych), i jednocześnie zrzec się 

roszczeń związanych z tym naruszeniem. Uczestnik Programu zobowiązuje się nie zbywać 

przedmiotowych praw osobom trzecim bez wcześniejszego złożenia AIP oferty sprzedaży tych praw 

za podaną wyżej cenę. Ponadto, w każdym przypadku przysługuje AIP prawo pierwokupu 

przedmiotowych praw za podaną wyżej cenę. 

 

§ 8 
 

AIP nabywa prawa autorskie i inne zezwolenia i zgody, o którym mowa w Umowie, do utworów 

stworzonych przez Uczestnika Programu w związku z Umową, innych niż programy komputerowe, z 

chwilą przyjęcia utworu. Z chwilą przyjęcia utworu, innego niż program komputerowy, AIP nabywa 

również własność przedmiotu, na którym utwór utrwalono. Przyjęcie utworu może nastąpić w sposób 

wyraźny lub dorozumiany (jeżeli AIP nie złoży wyraźnego oświadczenia o nieprzyjęciu danego utworu 

w ciągu 7 dni od dnia otrzymania od Uczestnika Programu powiadomienia o powstaniu danego 

utworu lub od chwili powzięcia w inny sposób wiadomości o takim utworze). 

 

§ 9 
 

AIP nie jest zobowiązana do rozpowszechniania/udostępniania publiczności utworów stworzonych 

przez Uczestnika Programu. 

 

§ 10 
 

 

Uczestnik Programu niniejszym udziela AIP pełnomocnictwa, z prawem substytucji, do podejmowania 

wszelkiego rodzaju działań związanych z nabyciem, rejestracją lub utrzymaniem przez AIP praw 

własności intelektualnej określonych w Umowie. 

 

§ 11 
 

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie w jakim prawa do 

własności intelektualnej stworzonej przez Uczestnika Programu w wyniku lub w związku z Umową, 

nie przejdą na AIP na podstawie Umowy, AIP nabywa w takim zakresie, oraz w ramach 

wynagrodzenia stanowiącego świadczenia z Programu AIP, wszelkie takie prawa do własności 

intelektualnej, z chwilą jej stworzenia, a jeżeli nie będzie to możliwe, w innym najwcześniejszym 

możliwym terminie. 



§ 12 
 

Celem postanowień Umowy oraz intencją Stron jest nabycie przez AIP praw własności intelektualnej 

powstałych w wyniku lub w związku z Umową, w najszerszym możliwym zakresie, w szczególności 

nabycie całości praw autorskich. W przypadku, gdyby takie nabycie wymagało podjęcia dodatkowych 

czynności faktycznych lub prawnych, Uczestnik Programu zobowiązuje się niezwłocznie podjąć takie 

czynności we współpracy z AIP. Obowiązek ten dotyczy w szczególności wszelkich obowiązków w 

zakresie rejestracji przed polskimi i obcymi organami publicznymi, jak również potwierdzenia lub 

dookreślenia pól eksploatacji, o których mowa w § 1 powyżej. 

 

§ 13 
 

Postanowienia niniejszego załącznika stosuje się odpowiednio do praw pokrewnych, powstałych w 

ramach lub w związku z Umową oraz praw autorskich do programów komputerowych stworzonych 

przez Uczestnika Programu w ramach lub w związku z Umową i praw do wizerunku Uczestnika 

Programu. 

 

§ 14 
 

Postanowienia niniejszego załącznika mają odpowiednie zastosowanie do stworzonych przez 

Uczestnika Programu wytworów niematerialnych niemających cech utworu w rozumieniu ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (pomysłów, koncepcji, metod, idei, zbiorów informacji itp.), 

a w szczególności wszelkich przejawów działalności Uczestnika Programu niestanowiących 

przedmiotu prawa autorskiego samoistnie. 

 

§ 15 
 

Uczestnik Programu niezwłocznie zawiadomi i dostarczy AIP wszystkie projekty wynalazcze (w tym 

wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe) oraz utwory, jak również inną własność 

intelektualną, stworzone przez Uczestnika Programu w związku z Umową. Ani w czasie świadczenia 

usług na rzecz AIP, ani w miejscu świadczenia usług na rzecz AIP, ani przy użyciu mienia należącego do 

AIP, Uczestnik Programu nie będzie tworzyć ani modyfikować projektów wynalazczych oraz utworów 

lub innych przedmiotów praw własności intelektualnej, które nie byłyby wynikiem wykonywania 

obowiązków Uczestnika Programu na podstawie Umowy. 

 

§ 16 
 

Prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy jak również prawa z 

rejestracji wzoru przemysłowego, stworzonych przez Uczestnika Programu w wyniku lub w związku z 

Umową, przysługuje AIP. 

 

§ 17 
 

Na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Strony 

uzgadniają, że poza wynagrodzeniem stanowiącym świadczenia z Programu AIP, Uczestnik Programu 

nie ma prawa do jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia za korzystanie przez AIP z 



 
wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, stworzonych przez Uczestnika Programu 

w wyniku lub w związku z Umową. Strony uzgadniają ponadto, że z wyjątkiem wynagrodzenia 

stanowiącego świadczenia z Programu AIP, Uczestnik Programu nie ma prawa do jakiegokolwiek 

dodatkowego wynagrodzenia z tytułu przejścia na AIP praw autorskich lub utworów stworzonych 

przez Uczestnika Programu w wykonaniu Umowy, lub z tytułu przejścia jakichkolwiek innych praw 

własności intelektualnej (wynagrodzenie to jest zawarte w wynagrodzeniu stanowiącym świadczenia 

z Programu AIP). 

 

§ 18 
 

Uczestnik Programu oświadcza, że na dzień podpisania Umowy nie służą mu wobec AIP żadne 

roszczenia dotyczące praw własności intelektualnej. Tym samym Uczestnik Programu zrzeka się 

roszczeń ewentualnie istniejących w tym dniu. Uczestnik Programu potwierdza, że AIP przysługują 

wszelkie prawa określone w Umowie w stosunku do wszelkich stworzonych przez Uczestnika 

Programu utworów i dzieł w trakcie trwania współpracy pomiędzy Stronami. 

 

§ 19 
 

Uczestnik Programu zobowiązuje się nie naruszać praw własności intelektualnej, w szczególności 

praw nabytych od Uczestnika Programu przez AIP zgodnie z Umową. Uczestnik Programu oświadcza i 

zapewnia, że przejście całości praw do własności intelektualnej stworzonej przez Uczestnika 

Programu w wyniku lub w związku z wykonywaniem Umowy, rozpowszechnianie takiej własności 

intelektualnej oraz korzystanie z niej przez AIP nie naruszy praw osób trzecich. Uczestnik Programu 

zapewnia ponadto, że takie prawa nie są obciążone na rzecz osób trzecich. 

 

§ 20 
 

Uczestnik Programu nie będzie bez uprzedniej właściwej zgody przenosił, rozpowszechniał lub 

ujawniał, a w szczególności kopiował (lub zezwalał na to osobom trzecim) jakiejkolwiek własności 

intelektualnej AIP, bez względu na nośnik na którym byłaby ona zapisana, włączając w to jakiekolwiek 

fotografie, projekty graficzne, makiety, artykuły, filmy, nagrania video lub elementy cyfrowe, 

zawierających treści audiowizualne filmów kinowych, programów telewizyjnych, animacji i innych 

programów, jak również treści marketingowych i promocyjnych związanych z powyższymi. 

 

§ 21 
 

Uczestnik Programu zgadza się podjąć wszelkie niezbędne kroki celem ochrony praw własności 

intelektualnej AIP. 

 

§ 22 
 

W razie naruszenia postanowień niniejszego załącznika przez Uczestnika Programu, AIP ma prawo 

żądać od Uczestnika Programu zapłaty kary umownej w wysokości 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy 

złotych), w przypadku naruszenia z winy nieumyślnej, za każdy akt naruszenia lub w wysokości 50.000 



 
zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), w przypadku naruszenia z winy umyślnej, za każdy akt 

naruszenia. 

 

§ 23 
 

AIP jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na 

zasadach ogólnych. 
 
 
 

 

Uczestnik Programu  
AIP 

 

……………………..………………… ……………………………………….. 



Załącznik nr 2 do umowy świadczenia pomocy w ramach Programu Akademickiego Inkubatora 

Przedsiębiorczości Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej zawartej we Wrocławiu w 

dniu __________ 

 

 

§ 1 
 
 
1. Uczestnik Programu AIP zobowiązuje się nie prowadzić działalności konkurencyjnej dla 

działalności prowadzonej w ramach Programu AIP w okresie uczestniczenia w Programie AIP oraz 

w ciągu 2 lat po jego zakończeniu, zgodnie z Umową i Regulaminem. 
 
2. Za przestrzeganie zakazu konkurencji po zakończeniu Umowy Uczestnikowi Programu AIP 

przysługuje comiesięczne odszkodowanie w wysokości 5 % średniego miesięcznego zysku 

wypracowanego w ramach działalności Startup`u w ostatnich 2 latach działalności. 
 
3. W przypadku nieprzestrzegania zakazu konkurencji Uczestnik Programu AIP zobowiązany będzie 

do zapłaty kary na rzecz AIP w wysokości dwukrotności zysku wypracowanego w ramach 

działalności Startup`u w ostatnich trzech miesiącach jego funkcjonowania. 
 
4. Zapłata kary umownej nie pozbawia AIP możliwości dochodzenia odszkodowania z tytułu szkody 

przewyższającej wysokości kary przewidzianej w zdaniu poprzednim, w tym także w zakresie 

utraconych korzyści. 
 
5. Celem zaspokojenia z tytułu kary umownej AIP będzie uprawnione do zajęcia zysku 

wypracowanego w ramach działalności AIP w pełnej wysokości. 
 
6. AIP może zwolnić Uczestnika Programu AIP z zakazu konkurencji. 
 

 

§ 2 
 
 

1. Podjęciem działalności konkurencyjnej w rozumieniu § 1 jest w szczególności: 
 
 

(a) prowadzenie, bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie lub niesamodzielnie, odpłatnie lub 

nieodpłatnie, jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności AIP, w 

szczególności na własny rachunek w formie indywidualnej działalności gospodarczej, jako 

wspólnik w spółce cywilnej lub innej spółce osobowej lub jako członek spółdzielni; 

 
(b) wykonywanie pracy w ramach umowy o pracę lub świadczenie usług w ramach umowy zlecenia 

lub na podstawie innego stosunku prawnego, bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie lub 

niesamodzielnie, odpłatnie lub nieodpłatnie, na rzecz podmiotu prowadzącego działalność 

konkurencyjną w stosunku do działalności AIP; 



(c) bezpośrednio lub pośrednio posiadanie, nabywanie lub obejmowanie udziałów lub akcji lub 

uczestniczenie na innej podstawie w przedsiębiorstwach prowadzących działalność 

konkurencyjną w stosunku do działalności AIP; 

 

(d) obejmowanie stanowisk w organach 

spółkach handlowych, spółdzielniach 

konkurencyjną w stosunku do AIP; 

 

 

zarządzających, nadzorujących lub kontrolujących w lub 

innych podmiotach, prowadzących działalność 

 
 

(e) działanie w charakterze pełnomocnika lub w innym podobnym charakterze na rzecz podmiotu 

prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do działalności AIP. 

 
§ 3 

 
 

1. Działalnością konkurencyjną względem AIP w rozumieniu załącznika jest działalność, która w 

jakiejkolwiek części jest tożsama lub zbliżona swym charakterem do działalności prowadzonej 

przez AIP, a której wykonywanie przez Uczestnika Programu może spowodować zmniejszenie 

lub utratę przychodów przez AIP, zarówno obecnych jak i potencjalnych. 

 

2. Dla zakwalifikowania czynności wykonywanych przez Uczestnika Programu do działalności 

konkurencyjnej w rozumieniu niniejszego załącznika nie ma znaczenia, czy ta działalność ma 

przymiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i 

czy Uczestnik Programu ma przymiot przedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy. 

 
3. Niezależnie od powyższego, w czasie obowiązywania zakazu konkurencji Uczestnik Programu nie 

może bez zgody AIP udzielonej pod rygorem nieważności na piśmie świadczyć pracy w ramach 

stosunku pracy lub świadczyć pracy lub towarów lub usług na jakiejkolwiek innej podstawie na 

rzecz podmiotu, który jest lub był lub może być klientem AIP, a więc osobą, na rzecz której AIP 

wykonuje (wykonywał) swoją działalność w rozumieniu ust. 1 powyżej. 

 

4. Uczestnik Programu zobowiązuje się w czasie obowiązywania zakazu konkurencji do 

udostępniania AIP (lub osobie przez niego umocowanej), na jego żądanie, wszelkiej 

dokumentacji związanej z prowadzoną przez siebie działalnością. 

 
§ 4 

 
 

1. Uczestnik Programu, niezależnie od obowiązków wynikających z § 1 - § 3 niniejszego załącznika 

zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności i informacji, o których 

dowiedział się w związku z wykonywaniem powierzonych mu obowiązków, bez względu na to, 

czy AIP oznaczył je jako poufne i których ujawnienie mogłoby narazić AIP na szkodę. 



2. W szczególności Uczestnik Programu zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji 

dotyczących stosowanych przez AIP technologii, organizacji pracy, kosztorysów, a także 

wszelkich poufnych danych dotyczących jego uczestników. 

 
 
 

§ 5 
 
 
1. Wszelkie obowiązki i zakazy ustanowione w niniejszej Umowie mają odpowiednie zastosowanie 

nie tylko do działalności wykonywanej przez Uczestnika Programu osobiście, ale także do: 

 

a) działalności prowadzonej przez podmioty, których Uczestnik Programu jest wspólnikiem, 

udziałowcem, akcjonariuszem, partnerem, komplementariuszem, komandytariuszem, 

prokurentem, pełnomocnikiem, likwidatorem lub członkiem organu, 

b) działalności prowadzonej przez małżonka Uczestnika Programu, z tym że w zakresie 

działalności prowadzonej przez małżonka Uczestnika Programu, AIP nie może bez ważnej 

przyczyny odmówić udzielenia zgody na taką działalność 

 
2. Uczestnik Programu gwarantuje zaniechanie osób trzecich opisanych powyżej i jest obowiązany 

powiadomić AIP w terminie 7 dni o prowadzeniu działalności konkurencyjnej przez podmioty, za 

które gwarantuje. 

 
§ 6 

 
 

Strony ustalają, że AIP będzie przysługiwać prawo do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji po 

rozwiązaniu Umowy w terminie 2 lat od rozwiązania Umowy z Uczestnikiem Programu. 

 

§ 7 
 
 

Zmiany i uzupełnienia niniejszego załącznika wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 

§ 8 
 
 

Załącznik sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 



 

 

Uczestnik Programu AIP 
 
 
 
 

……………………..………………… ……………………………………….. 



 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

(wzór)  
o przyjęcie do Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości  

Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej 

 

nr ewidencyjny ...............................................(nadaje AIP WWSIS) 
 
1.Dane wnioskodawcy  

………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………..…………………………………………… 

Imię i Nazwisko Nr. dow. osobistego 

…………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………..…………………………………………… 

PESEL NIP 

Adres Zameldowania:  

…………………………………………………………..…………………………………………… …………………………………………………………..…………………………………………… 

Miasto Ulica 

…………………………………………………………..…………………………………………… …………………………………………………………..…………………………………………… 

Kod pocztowy Nr lokalu 

Adres korespondencyjny:  

…………………………………………………………..…………………………………………… …………………………………………………………..…………………………………………… 

Miasto Ulica 

…………………………………………………………..…………………………………………… …………………………………………………………..…………………………………………… 

Kod pocztowy Nr lokalu 

Dane ogólne:  

…………………………………………………………..…………………………………………… …………………………………………………………..…………………………………………… 

Wykształcenie Uczelnia (wydział, kierunek, rok studiów) 

…………………………………………………………..…………………………………………… …………………………………………………………..…………………………………………… 

Status (student, doktorant, absolwent, pracownik) Obywatelstwo 

…………………………………………………………..…………………………………………… …………………………………………………………..…………………………………………… 

Telefon e-mail 

1. Biznes plan  

2. Oświadczenie o niekaralności  

3. Informacja o uzyskanej pomocy publicznej  

4. Inne (np. listy intencyjne, pozwolenia, koncesje etc.)   



 
Potwierdzam autentyczność danych 

 
zawartych w podaniu: 
 

 
............................................  
miejscowość, data 

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

podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika wnioskodawcy 
 

 
2. Opis przedsięwzięcia 

 
Skrótowy opis przedsięwzięcia (rodzaj działalności, opis produktu lub świadczonych usług) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Planowane wydatki/potrzeby inwestycyjne/uwarunkowania rynkowe związane z uruchomieniem działalności gospodarczej: 

 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Wizja firmy w przyszłości (zatrudnienie, rozwój, prognozy finansowe, potencjalne korzyści i zagrożenia): 
 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Dotychczasowe doświadczenie zawodowe, z uwzględnieniem kursów/ staży/ praktyk: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Opisać w kilku zdaniach sposoby dotarcia do klientów : 
 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Opisać sposoby radzenia sobie z konkurencją (przeanalizować przewagi konkurencyjne własnego produktu/usługi) : 

 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Planowane źródła finansowania: 
 
 
 
 

 
……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 

 
Rodzaj Wysokość w PLN 



 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Środki własne 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Kredyty/pożyczki 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Inne 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Suma 

 
 
 
 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 

Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej do celów związanych z rekrutacją do AIP WWSIS i udzieleniem pomocy w zakresie 

planowanego rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz celów statystycznych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, 

Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883 z późniejszymi zmianami). 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

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

miejscowość, data 
 
podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika wnioskodawcy 
 

 
 
 

 
Oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym 
 
 
 
 

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

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

miejscowość, data 
 
podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika wnioskodawcy 


