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Miejsce spotkania 
Platforma TEAMS 

Data i godzina spotkania  
23.03.2022, godz. 16:00 – 17:15. 

Uczestnicy 
Uczestnicy spotkania - członkowie Rady Nadzorującej 

• Maria Belka 

• Jarosław Sroka  

• Piotr Łęgowski 

Uczestnicy spotkania – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, inQUBE Uniwersytecki Inkubator 

Przedsiębiorczości  

• Bartłomiej Nita, Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu 

• Jan Jakub Cendrowski, Dyrektor inQUBE Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości 

Spotkanie było prowadzone przez Jarosława Srokę, Przewodniczącego Rady. 
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Poruszone kwestie 
 

1. Aktualna sytuacja inkubatora. W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Rady,  dyrektor 

inQUBE udzielił informacji na temat: 

• sytuacji kadrowo-personalnej inkubatora (zdaniem dyrektora jest ona zadowalająca) 

• sytuacji budżetowej (zdaniem dyrektora jest ona zadowalająca i pozwala realizować 

misję inkubatora) 

 

2. Podsumowanie działalności inkubatora w pierwszym kwartale 2022r. Do najważniejszych 

inicjatyw zrealizowanych w pierwszym kwartale dyrektor zaliczył: 

• Organizację licznych webinarów, indywidualnych konsultacji eksperckich                    

i warsztatów online. Od stycznia do marca odbyło się łącznie ok. 50 tego typu 

wydarzeń. Znaczna część z nich poświęcona była zmianom związanym z Polskim 

Ładem. Część z prelekcji zgromadziła nawet kilkusetosobowe audytorium.  

• Zainicjowanie programu Design Your Future -  indywidualnego programu wsparcia 

merytorycznego i mentoringowego  dla studentów, którego uczestnicy poznają 

główne różnice pomiędzy prowadzeniem własnego biznesu a pracą “na etacie”. 

Istotą programu są indywidualne sesje z Maciejem Klaczyńskim –  pracownikiem 

inQUBE, doradcą w dziedzinie przedsiębiorczości, doświadczonym przedsiębiorcą                 

i wieloletnim pracownikiem branży startupowej. Uczestnicy sesji mają szanse 

dowiedzieć się m.in., czy mają kompetencje sprzyjające rozwojowi własnej firmy / 

startupu oraz jak zacząć budowę biznesu. 

• Realizację projektu „Let’s start-up the bridge between India and Poland”. Projekt 

został zrealizowany przez inQUBE we współpracy z Executive MBA UEW oraz Athena 

School of Management w Indiach.  W skład międzynarodowych teamów 

projektowych weszli studenci/słuchacze wspomnianych uczelni/kierunków. inQUBE 

pozyskał m.in. 8 mentorów do tego projektu. Podczas Demo Day międzynarodowe 

teamy zaprezentowały 5 pomysłów na innowacyjne biznesy, których myślą 

przewodnią było szeroko rozumiane „sustainability”. 

• Realizację programu  mentoringowo-inkubacyjnego Akademia Fintech, którego 

partnerami były m.in. Alior Bank, TrasactionLink  i Innovo Venture Partners. 

Zadaniem pracujących z 3-osobowych zespołach uczestników było opracowanie 

pomysłu na startup z branży fintech oraz przygotowanie jego prezentacji 

inwestorskiej.  Studenci wzięli także udział w licznych spotkaniach i warsztatach                   

z ekspertami reprezentującymi w/w firmy. Podczas Demo Day 5 drużyn 

zaprezentowało swoje pomysły na innowacyjny biznes. Część pomysłów będzie 

rozwijana we współpracy z inQUBE i Alior Bank. 

• Uczestnictwo inQUBE w programie „Cowork dla Ukrainy”, którego istotą jest 

zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnych ukraińskich firm przez wrocławskie 

instytucje otoczenia biznesu. Inicjatorem akcji jest Agencja Rozwoju Aglomeracji 

Wrocławskiej. 
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• Realizację badania ankietowego, którego celem było ustalenie głównych potrzeb 

studentów korzystających z oferty inQUBE, a także wizerunku inQUBE wśród tej 

grupy docelowej. Badanie zakończyło się w połowie marca. Wyniki pozwalają 

stwierdzić, że cele wizerunkowe założone przez inQUBE w połowie 2021 r., są 

realizowane.  

 

3. Plany na drugi kwartał roku 2022. Do najważniejszych i najbardziej perspektywicznych 

inicjatyw dyrektor zaliczył: 

• Konkurs dla startupów „Zagraj o mentoring”, realizowany we współpracy z 

InCredibles i Kulczyk Investments. 

• Współpracę z Orange Polska przy programie mentoringowym dla startupów                  

• Organizację przez inQUBE w kooperacji z Think Tankiem Uniwersytetu 

Ekonomicznego oraz Dolnośląskim Funduszem Rozwoju, konferencji biznesowej 365 

Timing Congress. Tegoroczna edycja będzie poświęcona bezpieczeństwu 

energetycznemu i innowacjom technologicznym w tym obszarze. 

• Organizację dużego networkingowego wydarzenia stacjonarnego poświęconego 

finansowaniu startupów. Partnerem wydarzenia będzie SpeedUp VC. 

 

4. Sytuacja Uniwersytetu Ekonomicznego w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Bartłomiej 

Nita, Prorektor ds. Finansów i Rozwoju, nakreślił problemy i wyzwania związane m.in.  

z koniecznością zapewnienia finansowania i ciągłości nauki dla studentów z Ukrainy. 

Prorektor opisał także działania charytatywne i pomocowe podejmowane przez UEW na 

rzecz studentów z Ukrainy oraz ich rodzin. 

 


