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Miejsce spotkania 

Platforma TEAMS 

Data i godzina spotkania  

20.06.2022, godz. 16:00 – 17:00. 

Uczestnicy 

Uczestnicy spotkania - członkowie Rady Nadzorującej 

• Jarosław Sroka, Przewodniczący 

• Maria Belka, Członkini 

• Michał Kramarz, Członek 

Uczestnicy spotkania reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz inQUBE 

Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości  

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

Wrocławiu 

• Jan Jakub Cendrowski, Dyrektor inQUBE Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości 
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Spotkanie było prowadzone przez Jarosława Srokę, Przewodniczącego Rady. 

Poruszone kwestie 

Zmiany w Radzie Nadzorujacej. W związku z rezygnacją Piotra Łęgowskiego z zasiadania w radzie, 

dyrektor inQUBE zaproponował powołanie w miejsce ustępującego członka (oraz z jego 

rekomendacji) Aleksandry Brzozowskiej, pełniącej na co dzień funkcje Head of Knowledge Network  

w Ringier Axel Springer Polska oraz Członkini Zarządu w Fundacji Digital Poland.  Przewodniczący 

Rady oraz obecni Członkowie Rady zaakceptowali kandydaturę. Dyrektor zobowiązał się do udzielenia 

Aleksandrze Brzozowskiej wszelkich informacji dotyczących działalności Rady oraz inkubatora.  

 

Podsumowanie działalności inkubatora w drugim kwartale 2022r. Do najważniejszych inicjatyw 

zrealizowanych w pierwszym kwartale dyrektor zaliczył: 

o Organizację webinarów, indywidualnych konsultacji eksperckich i warsztatów online. Od 

kwietnia do czerwca odbyło się łącznie ok. 50 tego typu wydarzeń.  

o Kontynuacja programu Design Your Future -  indywidualnego programu wsparcia 

merytorycznego i mentoringowego  dla studentów. Jego 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. 

o Organizacja przez inQUBE w kooperacji z Think Tankiem Uniwersytetu Ekonomicznego oraz 

Dolnośląskim Funduszem Rozwoju, konferencji biznesowej 365 Timing Congress. 

Wydarzenie było poświęcone bezpieczeństwu energetycznemu i innowacjom 

technologicznym w tym obszarze. Zespół InQUBE kompleksowo zorganizował wydarzenie, 

wykując zadania związane z m.in. promocją, aranżacją przestrzeni, w której odbył się event, 

cateringiem, obsługą medialną, a także techniczną wydarzenia, w tym realizacją transmisji w 

Internecie. Wśród panelistów było wielu przedstawicieli startupów (pełna lista panelistów 

dostępna jest tutaj: https://365timing.pl/agenda/ ). Warto nadmienić, że jeden z paneli 

dotyczył kondycji dolnośląskiego ekosystemu startupowego. Tło dyskusji stanowiła wstępna 

wersja raportu, który powstaje w ramach współpracy inQUBE/Uniwersytetu 

Ekonomicznego z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju. Koniec prac nad raportem planowany 

jest na początek lipca. 

https://365timing.pl/agenda/
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o Współpraca z Orange Polska przy programie mentoringowym dla startupów  5G Challenge 

by inQUBE and Orange. Konkurs adresowany jest do wszystkich startupów, których pomysły 

(rozwiązania produktowe, technologiczne lub usługowe) mogą potencjalnie znaleźć 

zastosowanie w obszarach biznesowych/technologicznych wskazanych przez Orange, w 

szczególności rozwiązania wykorzystujące, implementujące lub rozwijające technologię 

mobilną 5G.  

o Zainicjowanie nowego cyklu wydarzeń pod hasłem „Śniadanie networkingowe inQUBE”.  

W maju zorganizowano pierwsze z nich, poświęcone finansowaniu startupów. Partnerem 

wydarzenia był fundusz SpeedUp VC / Seedstone Incubation Fund. Celem inicjatywy jest 

wsparcie rozwoju oraz integracja lokalnego ekosystemu startupowego. W wydarzeniu wzięło 

udział ok. 40 wybranych gości – przedstawicieli startupów, a także przedstawicieli organizacji 

biznesowych. Wśród penelistów znaleźli się Artur Trzebiński (UEW), Maciej Frankowicz 

(Shape VC), Krzysztof Górka (DFR Inwestycyjny), Arkadiusz Piechocki (SpeedUp Venture 

Capital Group), Piotr Karwatka (Catch the Tornado), Anna Andrych (PayEye), Dominik Marzec 

(Wrocławski Park Technologiczny). 

o Partnerstwo w konferencji TEDxUEWroc, organizowanej przez Samorząd Studentów 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Motywem przewodnim wydarzenia była 

„niewidzialna ręka”. 

o Partnerstwo w międzynarodowym festiwalu startupowym Wolves Summit 2022. Udział w 

wydarzeniu umożliwił pracownikom inQUBE efektywny networking, rekrutację startupów do 

aktualnie realizowanych przez inQUBE konkursów  i programów, a także promocję marki 

inQUBE oraz UEW (stoisko, ekspozycja logo na nośnikach eksponowanych podczas 

wydarzenia, promocja w Internecie). 

o Rekrutacja do wrocławskiej edycji programu Incredibles, która jest organizowana przez 

inQUBE pod hasłem „Zagraj o mentoring”. Decyzją kapituły konkursu w finale konkursu 

weźmie udział 9 startupów wybranych z 34 zgłoszonych przedsięwzięć. Finał odbędzie się 

stacjonarnie siedzibie inQUBE. 

o Najciekawsze akademickie startupy, które skorzystały ze wsparcia inQUBE w drugim 

kwartale: 

o PlayMarker.pro (finalista Zagraj o mentoring), marketplace dla świata piłkarskiego, 

oferujący Transfer od A do Z - Dopasowuje profil zawodnika do klubu, ułatwiając 

proces zakupu zawodnika przez klub, przy wykorzystaniu autorskiego algorytmu 

statystycznego PlayMaker Score. 

o FixTheOld - zielona platforma do zakupu rzeczy pre-owned  z kategorii 

outdoor/treking/wspinaczka/ alpinizm/skitour oraz ich serwisu 
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o Sober (So Be Responsible) – startup umożliwiający ponowne wykorzystanie 

używanej odzieży 

o Simply – rozwiązanie umożliwiające subskrypcję dowolnego artykułu z dowolnego 

sklepu 

o AfinNet - innowacyjne wykorzystanie narzędzia Excel. 

o LinkRoom - platforma handlu algorytmicznego (forma handlu na rynkach 

kapitałowych (akcje, kryptowaluty, surowce itp.) polegająca na automatycznej 

realizacji transakcji przez wyspecjalizowane oprogramowanie.  

Plany na kolejny kwartał 

o Aktywizacja najemców, czyli firm, które korzystają z oferty biurowej i coworkowej inQUBE. 

o Organizacja kolejnego śniadania networkingowego, tym razem we współpracy z Wolves 

Summit. Wśród prelegentów będą: Grzegorz Krzos z UEW, Alena Hloba (Wolves Summit), 

Tomasz Rusak (Biotreco), Bartłomiej Postek (Funmedia), Paweł Raja ( Urvis Bike), Karolina 

Wilk-Tryjanowska (Demium Startups S.L.). Termin: 30.06. 

o Kampania studiów podyplomowych Startup Excellence 

o Autorski i szyty na miarę program mentoringowy dla startupów związanych z inQUBE – w 

czerwcu i lipcu prowadzone są rozmowy rekrutacyjne z kandydatami do tego programu 

o Uruchomienie nowej wersji strony www. 

o Uruchomienie produkcji cyklu podcastów tematycznie związanych ze branżą startupową i 

innowacjami technologicznymi, jako nowy sposób na promocję marki i oferty inQUBE. 


