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Regulamin Rady Programowej 

Inkubatora Technologicznego PPN-T AEROPOLIS 

§ 1 

1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania Rady Programowej Inkubatora  

Technologicznego Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS, 

zwanej dalej „Radą”.  

2. Rada jest organem opiniodawczo – doradczym Rzeszowskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A (RARR S.A.). 

3. Inkubator Technologiczny PPN-T AEROPOLIS  jest częścią Podkarpackiego Parku 

Naukowo–Technologicznego AEROPOLIS Rzeszowskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A.. 

§ 2 

1. Członków Rady powołuje i odwołuje w drodze uchwały Zarząd RARR S.A. na okres 

kadencji trwającej 2 lata.  

2. Kandydatów na członków Rady na wniosek Prezesa Zarządu RARR S.A. zgłaszają w 

formie rekomendacji: 

1) Marszałek Województwa Podkarpackiego, 

2) Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

3) Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

4) Zarząd RARR S.A. 

3. Kandydatem do Rady może być osoba: 

1) znająca uwarunkowania i zasady funkcjonowania PPN-T AEROPOLIS, 

2) dysponująca wiedzą i doświadczeniem w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i 

uwarunkowań gospodarczych województwa podkarpackiego. 

4. Członkostwo w Radzie może być odwołane na skutek złożenia rezygnacji lub 

cofnięcia rekomendacji, o której mowa w ust. 2. 

5. Członkostwo w Radzie wykonywane jest dobrowolnie i społecznie.  
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§ 3 

1. Rada sprawuje funkcję opiniodawczo - doradczą we wszelkich sprawach związanych  

z zarządzaniem Inkubatorem Technologicznym  PPN-T AEROPOLIS.  

 

2. Do kompetencji Rady należy w szczególności:   

1) wyrażanie opinii i składanie oświadczeń w zakresie zgodności przedsięwzięć 

gospodarczych realizowanych lub planowanych do realizacji z celami 

działania Inkubatora Technologicznego PPN-T oraz PPN-T . 

2) wyrażanie opinii w sprawie tworzenia oferty Inkubatora Technologicznego 

oraz oczekiwań przedsiębiorców w powyższym zakresie, 

3) wyrażanie opinii w sprawie inicjowania przedsięwzięć gospodarczych  

z udziałem Inkubatora Technologicznego, 

4) opiniowanie spraw wniesionych przez członków Rady, 

5) opiniowanie spraw wniesionych przez RARR S.A. 

3. Rada może korzystać z opinii i ekspertyz odpowiednich specjalistów.  

 

§ 4 

1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje i otwiera Prezes RARR SA.  

i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego Rady.  

2. Rada wybiera spośród swego grona Przewodniczącego i Zastępcę.  

3. Do wyboru Przewodniczącego i Zastępcy wymagana jest zwykła większość głosów, 

przy obecności co najmniej połowy członków Rady.  

4. Przewodniczący Rady kieruje pracą Rady oraz reprezentuje Radę na zewnątrz.  

 

§ 5 

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący na wniosek Prezesa Zarządu RARR S.A. 

nie rzadziej niż raz na kwartał, a w przypadku wpływu wniosków w miarę potrzeb. 

2. Członkowie Rady uczestniczą w posiedzeniach osobiście bądź przez swoich 

Przedstawicieli ustanowionych w drodze pełnomocnictwa pisemnego.  

3. Przedstawiciel Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego RARR S.A. 

(PPNT) uzgadnia z Przewodniczącym Rady termin, miejsce i porządek obrad 

posiedzenia Rady. 
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4. O terminie posiedzenia Rady jej członków zawiadamia pracownik PPNT przesyłając 

drogą elektroniczną informację zawierającą termin, miejsce i porządek obrad, co 

najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.  

5. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności jego 

Zastępca lub inny członek Rady wskazany przez Przewodniczącego.   

6. Na wniosek członków Rady za zgodą Przewodniczącego w posiedzeniach Rady 

mogą brać udział inne osoby właściwe ze względu na omawianą sprawę, bez prawa 

do głosowania.  

7. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni na 

posiedzeniu Członkowie Rady. 

8. Protokół powinien zawierać w szczególności: porządek obrad, listę osób obecnych na 

posiedzeniu, opinie, oświadczenia i wnioski przedstawione przez Radę wraz z 

wynikiem głosowania.  

9. Protokół przyjmuje się na kolejnym posiedzeniu, zgodnie z porządkiem obrad. 

10. Opinie przyjmują formę odrębnego dokumentu i po podpisaniu przez członków Rady 

przekazywane są do Zarządu RARR S.A.. 

11. Obsługę techniczną Rady zapewnia RARR S.A. 

 

§ 6 

1. Dla ważności podejmowanych decyzji wymagana jest przynajmniej połowa głosów 

członków Rady uczestniczących w głosowaniu. 

2. Opinie Rady podejmowane są większością głosów członków Rady, a w razie 

równości głosów przeważa głos Przewodniczącego posiedzenia 

3. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu opinii Rady, przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

4. W przypadku podejmowania opinii przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość, jeden lub więcej członków Rady łączą się  

z Przewodniczącym posiedzenia poprzez łącza telefoniczne, internetowe lub inne 

łącza pozwalające na identyfikację osób. 

5. Przewodniczący posiedzenia odczytuje lub przekazuje w formie elektronicznej 

członkom Rady treść opinii, po czym osoby te składają swój głos w formie 

ustnej lub w formie elektronicznej. 

6. Opinia podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość dla ważności wymaga podpisania przez Przewodniczącego posiedzenia.  

7. Podejmowanie opinii przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania 

się na odległość nie dotyczy decyzji osobowych podejmowanych przez Rade.  
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§ 7 

Każdy z członków Rady zobowiązany jest, w okresie pełnienia funkcji w Radzie oraz w 24 

miesiące po wygaśnięciu mandatu członka Rady, do zachowania poufności wszelkich 

informacji dotyczących działalności Rady, których ujawnienie może narazić na uszczerbek 

interesy Inkubatora Technologicznego AEROPOLIS, w szczególności informacji dotyczących 

potencjalnych inwestorów.  

 

§ 8 

Niniejszy regulamin obowiązuje z dniem przyjęcia przez Radę Programową Inkubatora 

Technologicznego PPN-T AEROPOLIS. 


