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Wpïyw akademickich inkubatorów
przedsiÚbiorczoĂci na rozwój lokalnej
industrializacji i innowacyjnoĂci
Budowanie innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki na poziomie lokalnym i regionalnym wymaga obecnoĂci na rynku mïodych przedsiÚbiorców majÈcych wyjÈtkowe
umiejÚtnoĂci oraz zaawansowanÈ wiedzÚ, którÈ mogÈ wdraĝaÊ w procesie tworzenia
nowoczesnych dóbr. Tego typu dziaïalnoĂÊ wspomaga sfera instytucjonalna w postaci
akademickich inkubatorów przedsiÚbiorczoĂci. Ich istnienie przyczynia siÚ do lepszego
zagospodarowania potencjaïu intelektualnego miejscowego Ărodowiska uczelnianego,
dziÚki czemu zarówno studenci, jak i naukowcy mogÈ zakïadaÊ nowe Þrmy oraz
tworzyÊ wartoĂciowe miejsca pracy. Celem artykuïu jest omówienie koncepcji
akademickich inkubatorów przedsiÚbiorczoĂci.
Kluczowe sïowa: inkubator, przedsiÚbiorczoĂÊ, uczelnia, Þrma, innowacyjnoĂÊ.

Wprowadzenie
O sile wspóïczesnej gospodarki decyduje zaawansowana technologia. Na jej bazie
wytwarzane sÈ coraz bardziej innowacyjne produkty. Tego typu sytuacja przekïada siÚ na
konkurencyjnoĂÊ kraju. Jako przykïad moĝna wymieniÊ rozwiniÚte pañstwa Unii Europejskiej. MajÈ one trzykrotnie wyĝszy – od naszego kraju – wskaěnik eksportu produktów
wytwarzanych przy uĝyciu najnowoczeĂniejszych technologii. W ich przypadku ksztaïtuje
siÚ on na poziomie 15%, natomiast w Polsce – 5%. Porównanie to wskazuje, iĝ funkcjonujÈcy w naszym kraju sektor przemysïowy wytwarza zwykle towary o Ărednim poziomie
zaawansowania technologicznego. W przypadku coraz silniejszej walki konkurencyjnej na
zagranicznych rynkach nie rokuje to dobrze dla polskiego eksportu (Kowalski 2013, s. A4).
Sytuacja ta wymaga poszukiwania przez wïadze publiczne skuteczniejszych rozwiÈzañ
w tym wzglÚdzie. Waĝne zadanie ma do speïnienia sfera wspierania przedsiÚbiorczoĂci
oraz wspomagania technologicznego. Szczególnie istotny jest dostÚp do zasobów najnowszej i nieprzeciÚtnej wiedzy, gdyĝ ma miejsce zjawisko jej ciÈgïego dezaktualizowania
siÚ pod wpïywem rywalizacji krajowych i zagranicznych oĂrodków naukowych i Þrm.
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Zïoĝonym wyzwaniom wspóïczesnego rynku moĝe sprostaÊ akademicka przedsiÚbiorczoĂÊ. CzÚsto zdarza siÚ, iĝ przedsiÚbiorczoĂÊ bywa postrzegana jako pewien walor
czïowieka. W tym konkretnym przypadku mamy do czynienia ze zbiorem jego wïaĂciwoĂci
oraz cech charakterologicznych. To sprawia, iĝ nie moĝna jej przekazywaÊ innym osobom. Wiemy z doĂwiadczenia, ĝe trudno jest takĝe jej siÚ nauczyÊ. Podobnie jak charakter
ksztaïtuje siÚ w ciÈgu ĝycia (Olearnik 2009, s. 21).
NiepewnoĂÊ wspóïczesnego rynku sprawia, iĝ studenci, absolwenci oraz naukowcy
potrzebujÈ wsparcia instytucjonalnego, aby wcielaÊ w ĝycie Ămiaïe i rzutkie pomysïy dotyczÈce tworzenia biznesu oraz komercjalizacji wyników wïasnych prac naukowo-badawczych. Rozwijany w jej ramach sektor maïych i Ărednich przedsiÚbiorstw moĝe stanowiÊ
impuls do dalszego rozwoju gospodarczego danego miasta i regionu, w którym funkcjonujÈ. Dlatego wspieranie tego typu przedsiÚbiorczoĂci powinno byÊ priorytetem dla pañstwa.

PrzedsiÚbiorczoĂÊ akademicka na Ăwiecie
FunkcjonujÈce na rynku usïug edukacyjnych szkoïy wyĝsze od dawna sÈ postrzegane
przez róĝne sektory gospodarki jako instytucje, które zasadniczo nie przejawiajÈ chÚci, aby
ksztaïcÈcy siÚ w ich murach studenci oraz wykïadowcy prowadzili wïasny biznes. Dzieje
siÚ tak, poniewaĝ tego typu Þrmy mogÈ byÊ konkurencyjne wobec stawianych przez uczelniÚ zadañ dydaktycznych oraz prowadzonych w niej prac badawczych (Matusiak, Guliñski,
red. 2010, s. 43). Co wiÚcej, od dawna panuje takĝe opinia, iĝ zakïadanie i prowadzenie
przez naukowców wïasnych przedsiÚbiorstw oraz podejmowanie przez nich komercjalizacji ich wynalazków koliduje z wykonywanymi przez nich badaniami (Matusiak 2006, s.108).
Wspóïczesna przedsiÚbiorczoĂÊ akademicka przekreĂla wymieniony wczeĂniej poglÈd,
iĝ praca dydaktyczna i badawcza na uczelni moĝe kolidowaÊ z prowadzeniem prywatnego
biznesu (Matusiak 2006, s. 108). DziÚki temu tworzÈ siÚ nowe miejsca pracy oraz rozwija
siÚ lokalna industrializacja. Wielu studentów oraz absolwentów ma zagwarantowanÈ w ten
sposób pracÚ i nie musi chodziÊ do przedsiÚbiorców i urzÚdów pracy.
Koncepcja akademickich inkubatorów przedsiÚbiorczoĂci wspiera zakïadanie innowacyjnych przedsiÚbiorstw przez studentów, doktorantów, absolwentów oraz pracowników naukowych i dydaktycznych (Pluta-Olearnik 2009b, s.18). Co wiÚcej, wpisuje siÚ ona
w dziaïalnoĂÊ uniwersytetu przedsiÚbiorczego, którego celem jest przeksztaïcanie wiedzy
teoretycznej w gotowe materialne produkty i usïugi sïuĝÈce wzrostowi konkurencyjnoĂci
pañstwa. Naleĝy jednak pamiÚtaÊ, iĝ nie wszyscy naukowcy oraz studenci sÈ urodzonymi
biznesmenami. Wprawdzie w historii pojawiali siÚ tacy wynalazcy, jak: Bell, Edison oraz
Dell, ale byïy to osobowoĂci wielkiego formatu, które naleĝaïy do nielicznego grona osób
dziaïajÈcych jednoczeĂnie jako przedsiÚbiorcy oraz wynalazcy (Wissema 2005, s.12).
AnalizujÈc literaturÚ dotyczÈcÈ stref dynamicznego rozwoju na Ăwiecie, moĝna dostrzec udane dziaïania w zakresie ïÈczenia funkcji naukowej z biznesowÈ. W 1881 roku
Horacy Darwin z Uniwersytetu w Cambridge w Wielkiej Brytanii utworzyï przedsiÚbiorstwo, które rozpoczÚïo wytwarzanie aparatury naukowej dla brytyjskich uczelni wyĝszych. W latach póěniejszych rozszerzyïo asortyment wyrobów o aparaturÚ dla przemysïu
(Benko 1993, s. 117).
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Udane przedsiÚwziÚcie w obszarze biznesu zaobserwowano w 1886 roku. Wówczas
to z laboratorium Þzyki na Uniwersytecie Cambridge odszedï W.G. Pye i zaïoĝyï wïasnÈ
ÞrmÚ. Zajmowano siÚ w niej tworzeniem oraz produkcjÈ aparatury naukowej (Benko 1993,
s. 117). W taki sposób naukowcy pracujÈcy na róĝnych uczelniach wyĝszych w Ăwiecie zakïadali wïasne biznesy, realizowali marzenia oraz zarabiali pieniÈdze, dziÚki którym stawali
siÚ bogaci i sïawni.
Idea silnego zaangaĝowania Ărodowiska akademickiego w dziaïalnoĂÊ wytwórczÈ nasiliïa siÚ po drugiej wojnie Ăwiatowej. Symbolem nowego podejĂcia w tym wzglÚdzie staïa
siÚ znana na caïym Ăwiecie Dolina Krzemowa na Zachodzie oraz „Naucznyj gorodok” na
Wschodzie. Ten ostatni byï radzieckim kompleksem ïÈczÈcym sferÚ przemysïowÈ z naukowÈ (Matusiak 2010c, s. 27).
Oprócz naukowców, akademicka przedsiÚbiorczoĂÊ pozostaje takĝe domenÈ studentów. W 1938 roku David Packard i William Hewlett z Uniwersytetu Stanford w Stanach
Zjednoczonych zaïoĝyli ÞrmÚ, która staïa siÚ w kolejnych dziesiÚcioleciach znana na caïym
Ăwiecie. Reprezentowaïa branĝÚ high-tech. Od ich nazwisk pochodzi nazwa wspomnianego przedsiÚbiorstwa (Benko 1993, s.68).
David Packard oraz William Hewlett kreowali swoje wynalazki w garaĝu (Glinka, Gudkova 2011, s. 20). Z kolei Larry Page oraz Sergey Brin rozpoczÚli przygodÚ z internetem
w akademiku. Poznali siÚ w 1995 roku na Uniwersytecie Stanford. Rok póěniej opracowali
wyszukiwarkÚ noszÈcÈ na poczÈtku nazwÚ BackRub. W 1998 roku zaïoĝyli ÞrmÚ Google,
która staïa siÚ znana na caïym Ăwiecie (Google 2014).
Ogromny wpïyw na rozwój akademickiej przedsiÚbiorczoĂci w USA ma korzystny dla
niej system prawny. PrzyjÚcie przez tamtejszy Kongres, pod koniec 1980 roku, uchwaïy
senatorów Bircha Bayha i Boba Dole’a przyczyniïo siÚ do gwaïtownego rozwoju przedsiÚbiorczoĂci w Ărodowisku uczelnianym. DziÚki niej naukowcy, którzy realizowali badania
ze Ărodków publicznych, mogli patentowaÊ i komercjalizowaÊ wïasne wyniki badañ. Przyczyniïa siÚ ona do powstania w Stanach Zjednoczonych tysiÚcy Þrm wysokich technologii
(Narodowy Program… 2009, s. 7).
Wspóïczesnych nauczycieli oraz studentów, którzy tworzÈ wïasne Þrmy naukowe oraz
technologiczne okreĂla siÚ mianem „technostarterów”. SÈ to grupy ludzi, które funkcjonujÈc na rynku, mogÈ eksploatowaÊ zaawansowane technologie oraz wdraĝaÊ nowoczesne
rozwiÈzania techniczne. Zalicza siÚ ich do grona przedsiÚbiorców, którzy podejmujÈ dziaïania celem stosowania w praktyce gospodarczej okreĂlonej koncepcji technicznej bÈdě
technologii (Wissema 2005, s.10).
PrzedsiÚbiorczoĂÊ akademickÈ moĝna wspieraÊ, promujÈc jÈ w rodzimych Ărodowiskach uczelnianych lub, jak to uczyniïy wïadze brazylijskie, wysyïaÊ mïodych ludzi na studia zagraniczne w ramach programu „Nauka bez granic”, aby ksztaïcili siÚ na wiodÈcych
uniwersytetach w róĝnych pañstwach na kuli ziemskiej oraz mogli broniÊ doktoraty w priorytetowych dla gospodarki dziedzinach. Tego typu dziaïanie stwarza nadziejÚ, iĝ wracajÈc
do ojczyzny, zaangaĝujÈ siÚ w przemiany gospodarcze (Wywiad… 2014, s. 12).

156

Jan Boguski

Instytucjonalizacja przedsiÚbiorczoĂci
PoczÈtki instytucjonalizacji przedsiÚbiorczoĂci na Ăwiecie siÚgajÈ drugiej poïowy XX
stulecia. Na ten okres przypada etap uruchamiania lokalnych programów oraz rozwój
usïug na rzecz ich wspierania (Matusiak, red. 2010).
Dzieje maïego i Ăredniego biznesu pokazujÈ, iĝ pierwszy inkubator przedsiÚbiorczoĂci
zostaï utworzony w Stanach Zjednoczonych. Miaïo to miejsce w 1959 roku w opuszczonej
fabryce Massey Ferguson w Batavia w Nowym Jorku (Wiggins, Gibson 2003). Inicjatywa
ta zapoczÈtkowaïa rozwój tego typu instytucji w USA, a nastÚpnie w róĝnych krajach Zachodniej Europy. W nastÚpnych latach zaczÚto wprowadzaÊ inkubatory takĝe na innych
kontynentach.
Do 1980 roku na terenie Stanów Zjednoczonych funkcjonowaïo zaledwie 12 inkubatorów. W 1985 roku ich liczba wzrosïa do 40. Na przeïomie XX i XXI wieku byïo ich w USA 850
(Wiggins, Gibson 2003). JeĂli chodzi o Ăwiat, trudno oszacowaÊ liczbÚ wdraĝanych programów. Podaje siÚ tylko informacjÚ o ponad 9 tys. funkcjonujÈcych inkubatorów przedsiÚbiorczoĂci (Matusiak, red. 2010).
Realizowana w wielu krajach Ăwiata przedsiÚbiorczoĂÊ akademicka koncentruje siÚ na
prowadzeniu przez naukowców i studentów dziaïalnoĂci skierowanej na przeksztaïcanie
wykonywanych na uczelniach badañ w gotowe produkty. Jest to moĝliwe dziÚki wykorzystaniu miejscowego Ărodowiska uczelnianego. Tego typu dziaïalnoĂÊ prowadzi do wzrostu
innowacyjnoĂci i konkurencyjnoĂci gospodarki krajowej (Lisiñski 2010, s. 25).
Wspóïczesne inkubatory przedsiÚbiorczoĂci moĝna postrzegaÊ na dwóch poziomach:
1) jako narzÚdzia niekomercyjne, które wspomagajÈ zakïadanie oraz rozwój nowych
przedsiÚbiorstw, umoĝliwiajÈc ich powstawanie i start we wczesnych okresach rozwoju
nowego biznesu;
2) jako przestrzeñ, na którÈ skïadajÈ siÚ róĝne pomieszczenia wyposaĝone w odpowiednie
media przystosowane do prowadzenia dziaïalnoĂci wytwórczej albo usïugowej po korzystnych stawkach Þnansowych (Kozak, Pyszkowski, Szewczyk 2001, s. 19).

PrzedsiÚbiorczoĂÊ akademicka w Polsce – jej cele i zadania
Angaĝowanie pracowników naukowo-dydaktycznych w dziaïalnoĂÊ przemysïowÈ zaczÚïo siÚ w naszym kraju w poïowie lat osiemdziesiÈtych XX wieku. Jako pierwsza zapoczÈtkowaïa to Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (Matusiak 2010c, s. 27).
W latach 1990–1991 zaczÚïy powstawaÊ w Polsce pierwsze inkubatory innowacji oraz
przedsiÚbiorczoĂci. Jako przykïad moĝna wymieniÊ m.in. Wielkopolskie Centrum Innowacji i PrzedsiÚbiorczoĂci w Poznaniu. Inicjatywy te miaïy charakter lokalny. Byïy wspierane
przez kierownictwa szkóï wyĝszych oraz wïadze miejskie i wojewódzkie (Historia… 2014).
W 1998 roku na Uniwersytecie Warszawskim uruchomiono Uczelniany OĂrodek Transferu Technologii. Zostaï zaïoĝony w celu lepszego wykorzystania potencjaïu miejscowej
uczelni w róĝnych sektorach gospodarki. Szczególnie chodziïo o wspieranie dziaïañ na
rzecz wdraĝania w praktyce gospodarczej wyników prac miejscowych pracowników nauki
(Uchwaïa… 1998).
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W ramach Uczelnianego OĂrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
zaczÈï dziaïaÊ pierwszy program preinkubacji pomysïów biznesowych dla studentów pt.
Student z Pomysïem (Zasiadïy 2005, s.13–14). W 2004 roku nastÈpiï wzrost zainteresowania wspomnianymi inicjatywami wĂród uczelni wyĝszych oraz studentów naleĝÈcych do
Forum Business Centre Club (Matusiak 2010b, s. 27). W tym samym roku Ministerstwo
Gospodarki i Pracy ogïosiïo konkurs na akademickie inkubatory przedsiÚbiorczoĂci (Matusiak 2006, s. 370).
Znaczenie inkubatorów przedsiÚbiorczoĂci znalazïo swoje odzwierciedlenie w regulacjach prawnych. Zgodnie z UstawÈ z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyĝszym postrzegano je jako instytucje, które wspierajÈ dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ prowadzonÈ
przez miejscowe Ărodowiska akademickie (Ustawa… 2005). OkreĂlono je jako jednostki
ogólnouczelniane, które kïadïy nacisk na wspomaganie wykïadowców, pracowników badawczych oraz studentów bÚdÈcych przedsiÚbiorcami. Zgodnie z nowelizacjÈ wspomnianej ustawy (z dnia 11 lipca 2014 roku, „Dziennik Ustaw” 2014, poz. 1198) rektor uczelni
publicznej – po zasiÚgniÚciu opinii senatu – zatrudnia dyrektora akademickiego inkubatora
przedsiÚbiorczoĂci. W przypadku szkoïy niepublicznej czyni to organ wymieniony w jej
statucie.
Inkubatory przedsiÚbiorczoĂci sÈ instytucjami, które wspierajÈ nowe Þrmy. W zwiÈzku
z tym przedkïadajÈ im dogodne oferty, które sprowadzajÈ siÚ m.in. do:
– wydzielania im lokali na dziaïalnoĂÊ biznesowÈ,
– Ăwiadczenia róĝnych usïug doradczych,
– niesienia pomocy w zdobywaniu Ărodków Þnansowych,
– oÞarowywania pomocy w nawiÈzywaniu kontaktów handlowych (Pluta-Olearnik 2009b,
s. 18).
Poza inkubatorami w literaturze poĂwiÚconej przedsiÚbiorczoĂci mamy do czynienia
z preinkubatorami. Te ostatnie instytucje najczÚĂciej powstajÈ w ramach szkóï wyĝszych.
Zalicza siÚ je do wyspecjalizowanych jednostek, które zajmujÈ siÚ obsïugÈ przedsiÚbiorców na poczÈtkowym etapie zakïadania Þrmy (Matusiak 2011, s. 209). WspomagajÈ
studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz absolwentów na rynkach. SïuĝÈ
pomocÈ podczas wyboru najbardziej obiecujÈcych koncepcji rynkowych. Pomysïy sÈ najpierw analizowane, a potem doskonalone. W ten sposób rosnÈ ich szanse powodzenia.
W ramach wspomnianych instytucji ma miejsce stymulowanie idei biznesowych oraz formuïowanie siÚ studenta jako przedsiÚbiorcy (CieĂlik i in. 2011).
Podstawowymi celami zakïadanych na Ăwiecie inkubatorów przedsiÚbiorczoĂci sÈ
m.in.:
– zagospodarowanie nieruchomoĂci poprzemysïowych, tak aby zostaïy przystosowane
do prowadzenia aktualnej dziaïalnoĂci gospodarczej,
– tworzenie nowych miejsc pracy,
– rozwój lokalnej industrializacji,
– oĝywienie gospodarcze regionu.
Wspóïczesna przedsiÚbiorczoĂÊ akademicka dotyczy róĝnych aspektów dziaïalnoĂci gospodarczej. KluczowÈ rolÚ odgrywajÈ:
– tworzenie Þrm akademickich typu spin-off oraz spin-out,
– komercjalizacja efektów badawczych na uczelniach wyĝszych (Lisiñski 2010, s. 25).
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Akademickie inkubatory przedsiÚbiorczoĂci w Polsce
Promocja akademickiej przedsiÚbiorczoĂci sprawiïa, iĝ w 2011 roku funkcjonowaïo
w naszym kraju ponad 130 róĝnego typu programów zajmujÈcych siÚ inkubacjÈ przedsiÚbiorczoĂci (Matusiak, red. 2010). Naleĝy zaznaczyÊ, iĝ wiele z nich byïo akademickimi
inicjatywami dotyczÈcymi przedsiÚbiorczoĂci.
WĂród preinkubatorów naleĝy m.in. wyróĝniÊ:
• Akademicki Inkubator PrzedsiÚbiorczoĂci na Uniwersytecie Zielonogórskim,
• DolnoĂlÈski Akademicki Inkubator PrzedsiÚbiorczoĂci we Wrocïawskim Parku Technologicznym,
• Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Technologicznego w Rzeszowie,
• Poznañski Akademicki Inkubator PrzedsiÚbiorczoĂci Stowarzyszenia Poznañski Akademicki Inkubator PrzedsiÚbiorczoĂci (Stowarzyszenie Organizatorów OĂrodków… 2014).
W ramach Fundacji Akademickie Inkubatory PrzedsiÚbiorczoĂci dziaïajÈ w naszym kraju m.in.:
• Akademicki Inkubator PrzedsiÚbiorczoĂci w Szkole Gïównej Handlowej w Warszawie,
• Akademicki Inkubator PrzedsiÚbiorczoĂci na Uniwersytecie Rzeszowskim,
• Akademicki Inkubator PrzedsiÚbiorczoĂci Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie,
• Akademicki Inkubator PrzedsiÚbiorczoĂci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
• Akademicki Inkubator PrzedsiÚbiorczoĂci Uniwersytetu Gdañskiego (Stowarzyszenie
Organizatorów OĂrodków… 2014).
Zakïadane w Ărodowisku akademickim inkubatory przedsiÚbiorczoĂci sÈ waĝnym
ogniwem modelu uniwersytetu trzeciej generacji oraz wsparcia przedsiÚbiorczoĂci akademickiej (Matusiak 2010a). Tego typu sytuacja dowodzi, iĝ inkubator przedsiÚbiorczoĂci
stanowi nieodïÈczny element uniwersytetu przedsiÚbiorczego, w którym najbardziej zdolni
i przedsiÚbiorczy studenci oraz naukowcy mogÈ rozwijaÊ wïasne pomysïy w sferze biznesu. Szczególnym priorytetem powinny byÊ objÚte koncepcje dotyczÈce zaawansowanych
technologii majÈcych wpïyw na budowanie przewagi konkurencyjnej Þrmy na rynku.
WĂród funkcjonujÈcych w naszym kraju akademickich instytucji wspierajÈcych rozwój
biznesu naleĝy wyróĝniÊ zaïoĝony w 2007 roku inkubator przedsiÚbiorczoĂci w Kielcach.
Powstaï z inspiracji tamtejszego Ărodowiska studenckiego. Na swoim koncie zapisaï wiele
znaczÈcych sukcesów. W ciÈgu pierwszych szeĂciu miesiÚcy odwiedziïo go ponad 120
osób. Miejscowi pracownicy zorganizowali – w ciÈgu kolejnych trzech lat – ponad 60 szkoleñ oraz warsztatów. Ogóïem zostaïo przeszkolonych – w tym czasie – ponad 2300 studentów kieleckich szkóï wyĝszych. Powstaïo tu niemal 130 Þrm, a ponad 250 osób uzyskaïo
doradztwo, jak zaïoĝyÊ i prowadziÊ wïasny biznes (AIP – Kielce 2014).
Akademickie inkubatory przedsiÚbiorczoĂci funkcjonujÈ takĝe w ramach instytucji wspomagania technologicznego. Jeden z nich dziaïa od 2006 roku na terenie Wrocïawskiego
Parku Technologicznego. Powoïano go w wyniku dziaïañ przedstawicieli Ărodowiska akademickiego miasta Wrocïawia, tj. Uniwersytetu Wrocïawskiego, Politechniki Wrocïawskiej,
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocïawiu oraz Wrocïawskiego Parku Technologicznego. We wspomnianym inkubatorze wrocïawscy akademicy mogÈ prowadziÊ wïasne Þrmy. Jego oferta adresowana jest do studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników
naukowych. Stwarza on dogodne warunki organizacyjno-techniczne osobom kreatywnym
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i innowacyjnym. DziÚki temu mogÈ oni zakïadaÊ w nim swoje Þrmy, a po wyjĂciu z niego
samodzielnie funkcjonowaÊ na rynku. W 93 Þrmach, które dziaïajÈ w inkubatorze, pracuje
okoïo 240 osób (DAIP 2014). Z akademickiego inkubatora mogÈ korzystaÊ osoby, które
wypeïniÈ wniosek oraz przedïoĝÈ biznesplan. Mamy dwie fazy rekrutacji ludzi z pomysïami,
których dokonujÈ rady nadzorujÈce:
• Akademicki Inkubator PrzedsiÚbiorczoĂci Uniwersytetu Wrocïawskiego jako pierwsza,
• DolnoĂlÈski Akademicki Inkubator PrzedsiÚbiorczoĂci przy Wrocïawskim Parku Technologicznym jako druga (AIP we Wrocïawiu 2014).
Wïasny inkubator przedsiÚbiorczoĂci posiada Szkoïa Gïówna Handlowa w Warszawie.
Uchodzi on za najwiÚkszÈ tego typu instytucjÚ w stolicy. Z danych wynika, iĝ w 2010 roku
liczba Þrm typu start-up – we wspomnianej instytucji – zwiÚkszyïa siÚ o blisko 60% i wynosiïa ponad 120 Þrm. Z kolei na koniec 2013 roku w inkubatorze funkcjonowaïo ich 200.
Instytucja ta kïadzie nacisk zarówno na liczbÚ start-upów, jak i na ich jakoĂÊ. WĂród Þrm,
które wyszïy z tegoĝ inkubatora, naleĝy wymieniÊ m.in. SunshineProftts.com, Meblobranie.
pl oraz MacLife.pl (AIP przy SGH 2014).
Uwaĝa siÚ, iĝ w polskich akademickich inkubatorach przedsiÚbiorczoĂci funkcjonuje
ponad 1400 Þrm (AIP 2014). Mimo znaczÈcej ich liczby, co naleĝy podkreĂliÊ, aktualny
poziom polskiej przedsiÚbiorczoĂci akademickiej rozpatrywanej w kategoriach posiadania
wïasnej Þrmy typu spin-off oraz spin-out pozostaje nadal znikomy. Wedïug danych jedynie
6% badanych przedstawicieli Ărodowiska akademickiego moĝe poszczyciÊ siÚ wïasnÈ ÞrmÈ. W przypadku kadry naukowej stanowi to 9%, a studentów – 2% (Banerski i in. 2009,
s. 10–11).
Niski wskaěnik studentów dziaïajÈcych w biznesie powinien wzrastaÊ. Duĝa w tym rola
wïadz pañstwowych oraz uczelni wyĝszych. Mïodzi ludzie dysponujÈ nowoczesnÈ wiedzÈ,
która moĝe byÊ przydatna na rynku. Prowadzone w Ărodowisku akademickim badania
dowodzÈ, iĝ czÚĂciej swojÈ ÞrmÚ pragnÈ zaïoĝyÊ studenci – to marzenie 51% badanych.
JeĂli chodzi o pracowników nauki, wskaěnik ten ksztaïtuje siÚ na poziomie 31%. Badania
wskazujÈ równieĝ, iĝ co trzeci respondent wyraĝaï chÚÊ posiadania niezaleĝnej od szkoïy
wyĝszej Þrmy. Z kolei co piÈty byï zdania, iĝ powinna byÊ zaleĝna od macierzystej uczelni
(Banerski i in. 2009).

Potencjaï intelektualny Ărodowiska akademickiego
Wspóïczesny sektor szkolnictwa wyĝszego wystÚpuje nie tylko w roli dostarczyciela
wiedzy, kwaliÞkacji oraz umiejÚtnoĂci, ale takĝe uchodzi za lidera jej kreowania. Dzieje siÚ
tak wskutek realizacji na uczelniach mniej lub bardziej zaawansowanych badañ naukowych, które sÈ ukierunkowane na rozwój innowacyjnoĂci w róĝnych sektorach gospodarki
lokalnej i krajowej (Pluta-Olearnik 2009a, s. 11).
WspóïczeĂni przedsiÚbiorcy akademiccy sÈ wg Michaela Clousera doceniani jedynie
przez niewielkÈ grupÚ spoïeczeñstwa (A Academic Entrepreneur 2014). Dzieje siÚ tak z powodu postrzegania uczelni jako instytucji dydaktycznej i badawczej, a nie przemysïowej.
Podobna sytuacja ma miejsce w polskich warunkach. FunkcjonujÈce w naszym kraju inkubatory powinny byÊ w szczególnoĂci ukierunkowane na nowe rozwiÈzania dla przemysïu.
Tego typu sytuacja wymaga Ăcisïej wspóïpracy z maïym i Ărednim biznesem. Przyjmuje siÚ,
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iĝ wiÚkszoĂÊ studentów oraz wykïadowców uczelni technicznych bardziej koncentruje siÚ
na samych technologiach oraz ich wdraĝaniu w biznesie aniĝeli na procesie ich Þnansowania (Wissema 2005, s. 11). StÈd wielka rola przypada inkubatorom we wspomaganiu twórców nowych Þrm i produktów w wejĂciu na rynki oraz pozyskiwaniu z Unii Europejskich
i innych ěródeï Ărodków Þnansowych na zakïadanie i prowadzenie biznesu.
Zróĝnicowany potencjaï intelektualny uczelni wyĝszych moĝe byÊ szansÈ lub barierÈ
dla przedsiÚbiorców akademickich. Ich poziom zaleĝy m.in. od:
– jakoĂci kadry naukowo-dydaktycznej,
– poziomu wiedzy i umiejÚtnoĂci studentów,
– obowiÈzujÈcych programów ksztaïcenia,
– wspóïpracy z krajowymi i zagranicznymi oĂrodkami akademickimi,
– dostÚpu do Ărodków Þnansowych pozwalajÈcych zatrudniaÊ wybitnych naukowców oraz
nabywaÊ nowoczesnÈ aparaturÚ badawczÈ.
Wskaěnikami ĂwiadczÈcymi, iĝ konkretne Ărodowisko akademickie ma mniejszy lub
wiÚkszy potencjaï intelektualny, sÈ m.in.:
– pozyskiwane granty krajowe i zagraniczne,
– patenty krajowe i zagraniczne,
– absolwenci pracujÈcy w prestiĝowych Þrmach krajowych i zagranicznych,
– uczestnicy olimpiad, konkursów i zawodów ogólnopolskich i miÚdzynarodowych.
Wysoki potencjaï intelektualny wielu polskich uczelni wyĝszych potwierdzajÈ zwyciÚstwa naszych studentów na miÚdzynarodowych konkursach. Moĝna tu wymieniÊ np. studentów z Wydziaïu Mechanicznego Politechniki Biaïostockiej. Drugi raz zdobyli pierwsze
miejsce na rozgrywanych w 2013 oraz 2014 roku miÚdzynarodowych zawodach University
Rover Challenge w stanie Utah w Stanach Zjednoczonych. Ich ïaziki o nazwie Hyperion
okazaïy siÚ bezkonkurencyjne wĂród pozostaïych maszyn zaprezentowanych na tym konkursie (WMPB 2014).
Potencjaï intelektualny uczelni wyĝszych wzmacniajÈ prowadzone w miejscowych katedrach i laboratoriach badania naukowe. Im bardziej ambitne sÈ ich dziaïania, tym bardziej
rozlegïa jest wiedza, której dostarczajÈ, tym wiÚksze umiejÚtnoĂci i kompetencje w danym
obszarze badawczym zdobywajÈ naukowcy i studenci.
Utworzenie na uczelni wyĝszej inkubatora przedsiÚbiorczoĂci pozwala lepiej zagospodarowaÊ tkwiÈcy w miejscowym Ărodowisku akademickim potencjaï intelektualny. DziaïajÈcy w ich ramach studenci i naukowcy mogÈ korzystaÊ z:
– laboratoryjnej aparatury badawczej,
– doradztwa technologicznego Ăwiadczonego przez specjalistów,
– posiadanej przez wykïadowców nowoczesnej wiedzy (Santarek, red. 2008, s. 112).

Podsumowanie
Akademickie inkubatory mogÈ przyczyniaÊ siÚ do wzrostu poziomu produkcji dóbr zaawansowanych technologicznie, a takĝe do podwyĝszania ich wskaěników eksportowych.
Jest to moĝliwe, gdyĝ studenci, absolwenci oraz naukowcy – zwïaszcza uczelni technicznych, rolniczych czy medycznych – posiadajÈ nowoczesnÈ wiedzÚ, wyjÈtkowe umiejÚtnoĂci oraz kompetencje.
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WspierajÈc rozwój biznesu na poziomie lokalnym, akademickie inkubatory stanowiÈ
nowÈ formÚ jego promocji w Ărodowisku uczelnianym. Ich zadaniem staje siÚ wspomaganie ludzi o rzutkich pomysïach. SÈ adresowane do studentów oraz naukowców, którzy
majÈ plany na jego prowadzenie, lecz nie dysponujÈ dostatecznymi moĝliwoĂciami Þnansowymi oraz wsparciem merytorycznym, aby tego dokonaÊ na wspóïczesnym, niestabilnym rynku.
Jako instytucje dziaïajÈce na rzecz rozwoju przedsiÚbiorczoĂci pozwalajÈ redukowaÊ
bezrobocie wĂród absolwentów uczelni wyĝszych. ¥wiadczÈ takĝe doradztwo zawodowe,
co jest rzeczÈ istotnÈ dla studentów i naukowców wkraczajÈcych na segmenty rynkowe,
w których panuje silna konkurencja.
FunkcjonujÈc w Ărodowisku akademickim, inkubatory przedsiÚbiorczoĂci przyczyniajÈ
siÚ do:
– zagospodarowania wiedzy i umiejÚtnoĂci studentów i naukowców,
– tworzenia nowych Þrm oraz atrakcyjnych miejsc pracy.
Akademickie inkubatory przedsiÚbiorczoĂci wychodzÈ naprzeciw potrzebom Ărodowiska akademickiego. WpisujÈ siÚ w dziaïania uniwersytetów przedsiÚbiorczych. DziÚki nim
studenci i naukowcy mogÈ komercjalizowaÊ wïasne wyniki prac badawczych.
Sukces wspóïczesnych inkubatorów przedsiÚbiorczoĂci w naszym kraju zaleĝy m.in.
od:
– wysokiego poziomu ksztaïcenia w katedrach i laboratoriach badawczych,
– wysokiej klasy infrastruktury naukowo-badawczej na uczelni,
– dostÚpu do grantów i kredytów oraz funduszy wysokiego ryzyka,
– poziomu doradztwa zawodowego,
– dostÚpu do najnowszej wiedzy technologicznej,
– obecnoĂci w pobliĝu uczelni silnych skupisk przemysïowych, co sprzyja przepïywowi
wiedzy i ludzi,
– naukowców tej miary co zaïoĝyciele stref dynamicznego rozwoju na Ăwiecie (np. Fred
Terman w Dolinie Krzemowej).
Przykïad studentów z Politechniki Biaïostockiej wyraěnie dowodzi, iĝ istniejÈ w naszym
kraju skupiska akademickie o wysokim potencjale intelektualnym, który naleĝy zagospodarowaÊ. ObecnoĂÊ tego typu ludzi staje siÚ inspiracjÈ do budowy Ărodowisk na rzecz
przedsiÚbiorczoĂci i innowacyjnoĂci. Szczególnie dotyczy to obszarów wysokich technologii zwiÈzanych z elektronikÈ, nanotechnologiÈ, medycynÈ, biotechnologiÈ, energetykÈ,
robotykÈ, motoryzacjÈ oraz przemysïem kosmicznym.
DoĂwiadczenie wielu stref dynamicznego rozwoju na Ăwiecie pokazuje, iĝ zatrudnieni
na uczelniach lub w laboratoriach badawczych naukowcy mogÈ tworzyÊ – po odejĂciu
z nich – Þrmy odpryskowe. W ten sposób wokóï szkóï wyĝszych powstajÈ przedsiÚbiorstwa
prowadzÈce dziaïalnoĂÊ w tych lub podobnych sektorach gospodarki.
W przypadku uczelni technicznych zalecane jest tworzenie inkubatorów technologicznych, a w przypadku szkóï humanistycznych i ekonomicznych – inkubatorów przedsiÚbiorczoĂci. Te pierwsze pozwalajÈ lepiej i skuteczniej realizowaÊ nowoczesne rozwiÈzania
techniczne dla przemysïu, natomiast drugie – redukowaÊ bezrobocie wĂród przyszïych
absolwentów szkóï wyĝszych, umoĝliwiajÈc kreowanie Þrm czÚsto w sektorze usïug.
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