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Przedsiębiorczość akademicka najczęściej   
postrzegana  jest jako „(…) aktywność biznesowa 
osób zawodowo związanych z uczelnią  
pracowników naukowych, jak i tych, dla których  
pobyt na uczelni jest pewnym etapem w życiu –  
studentów czy doktorantów i obejmuje również  
promocję przedsiębiorczości, edukację dotyczącą 
przedsiębiorczości, aktywizowanie przedsiębiorczości”  
 
Źródło: Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) – zapotrzebowanie na szkolenia 
służące jej rozwojowi. Raport z badania, G. Banerski, i. in., Polska Agencja Rozwoju  Przedsiębiorczości,  Warszawa 2009,  

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA 
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Czwarty wymiar przedsiębiorczości 
akademickiej  

rozumienie przedsiębiorczości akademickiej jako 

(1) wychowanie do przedsiębiorczości,  

(2) wspieranie przedsiębiorstw akademickich i 

(3)  wspieranie transferu wiedzy i nowych  

technologii do gospodarki   

należy uzupełnić  o  

(4) przedsiębiorczość uczelni 



Przedsiębiorcza uczelnia  

Przedsiębiorczość uczelni to zatem wszelkiego  

rodzaju inicjatywy i przedsięwzięcia, które są  

obliczone na przekształcanie uczelni (bez uszczerbku 

dla badań podstawowych i dla procesu nauczania)   

w  „przedsiębiorstwo badawcze” zdolne „ściągać z  

rynku” pieniądze za świadczenie szeroko  

rozumianych usług badawczych o bezpośrednio – 

 bądź pośrednio utylitarnym charakterze. Profits 



Uczestnicy procesu PA 

• Studenci , absolwenci, doktoranci 
• Pracownicy naukowi; 
• Jednostka naukowe – podstawowe jednostki 

organizacyjne uczelni, PAN, instytuty badawcze, 
międzynarodowe instytuty naukowe,  Polską 
Akademię Umiejętności, przedsiębiorców 
posiadających status centrum badawczo 
rozwojowego; 

• Przedsiębiorstwa 
• Instytucje transferu technologii  



Potencjał Dolnego Śląska  

Instytucje otoczenia 
biznesu  

11 parków technologicznych i 
przemysłowych ; 

Brokerzy innowacji  WCTT, EIT+ 

Jednostki naukowe  38 uczelni (11 niepublicznych ) 
3 instytuty naukowe PAN, 2 resortowe 
instytuty badawcze  

Studenci  około 151,8 tys. studentów; (84% we 
Wrocławiu) 

Pracownicy naukowi  9 tys  nauczycieli akademickich 

Poziom 
innowacyjności  

151 miejscu wśród 208 badanych regionów 
europejskich  

Centra badawczo-
rozwojowe 
międzynarodowych 
koncernów 

Np..Alstom, CapGemini Polska, Diehl, 
Hewlett-Packard, Remy Internationale, 
Siemens, TietoEnator, Volvo, Eto-Magnetic, 
QAD Polska oraz  Wipro.  



• We Wrocławiu, działają trzy instytuty naukowe Polskiej 
Akademii Nauk (z 69 w całym kraju) oraz 2 resortowe 
instytuty badawcze (ze 119 w całym kraju), prowadzące 
działalność badawczą i doświadczalną  

• 11 parków technologicznych i przemysłowych ; 
kilkadziesiąt klastrów  

• Centra badawczo-rozwojowe międzynarodowych 
koncernow.  Najważniejszymi z nich są: Alstom, 
CapGemini Polska, Diehl, Hewlett-Packard, Remy 
Internationale, Siemens, TietoEnator, Volvo, Eto-
Magnetic, QAD Polska oraz  Wipro. (EY)  

Potencjał Dolnego Śląska  



• Dolny Śląsk zajmuje 3 miejsce w kraju pod 
względem odsetka firm, które zostały 
uznane za innowacyjne - 24% można uznać 
za satysfakcjonujący biorąc pod uwagę fakt, 
iż średnia dla Polski wynosi 21%.  Raport 
„Innowacyjność 2010”, PARP, Warszawa 2010, str. 49 

• Jedynie 1 na 80 dolnośląskich przedsiębiorstw 
deklaruje, iż utrzymuje współpracę ze sferą 
badawczo – rozwojową. Jest to jeden z 
najniższych wskaźników odnotowanych 
spośród wszystkich województw. [Raport 
IBnGR] 
 

Potencjał Dolnego Śląska  



Sytuacja wyjściowa  

• Jak wynika z doświadczeń amerykańskich „(…) 
edukacyjne wysiłki nie przynoszą żadnych 
rezultatów. Mimo że zasoby przeznaczone do 
nauczania przedsiębiorczości zostały zwiększone, 
liczba nowo zakładanych firm spadła o jedną 
trzecią (z utrzymującej się przez wiele lat średniej 
na poziomie 600 tys.).  W takiej sytuacji można 
nawet pokusić się o stwierdzenie, że edukacja w 
zakresie przedsiębiorczości nam szkodzi.” 
[Harvard Business Review Luty 2013].  

 



• Tylko 6% prowadzi własną firmę (9% kadry 
naukowej i 2% studentów). 

• Zdecydowanie częściej swoją firmę chcieliby mieć 
studenci (51%) niż pracownicy naukowi (31%). 

• Co trzeci badany jest zainteresowany 
posiadaniem firmy niezależnej od uczelni. Prawie 
połowa studentów jest zainteresowana 
prowadzeniem tej formy  działalności 
gospodarczej w porównaniu z 25% naukowców. 

•  Chęć prowadzenia firmy zależnej od uczelni 
deklaruje 18% studentów i 24% naukowców. 

PARP- Przedsiębiorczość akademicka w 
Polsce  



• GUESSS (Global University Entrepreneurial 
Spirit Students‘ Survey), w którym Polska 
uczestniczyła w 2013 po raz pierwszy. 

• W badaniach wzięło udział ponad 93 tysiące 
studentów z 30 krajów. Polacy stanowili około 
11% (ponad 10 tys.) i reprezentowali blisko 40 
uczelni różnych typów. 

Przedsiębiorczość studentów 
badania GUESSS w Polsce 



Badania GUESSS w Polsce 

• W badaniach wzięło udział ponad 93 tysiące 
studentów z 30 krajów. Polacy stanowili około 
11% (ponad 11 tys.) i reprezentowali blisko 40 
uczelni różnych typów.  
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Ścieżki karier zawodowych  

Kategoria po studiach  po 5 latach  

Pracownik 66,5 % 32,8 % 

Urzędnik 1,2 % 10,1 % 

Przedsiębiorca/ 

założyciel 

17,4% 43,4 % 

Niezdecydowany  12,4% 14,0 % 

Ścieżki karier zawodowych  
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B- 49,5 % 
P-33,3 % 

 

B- 57,8 % 
P-30.0 % 

 
B- 50,2 % 
P-31,5 % 

 

B- 47,2% 
P-21,3 % 

 

B- 51,8% 
P-28,8 % 

 

B- 56.0 % 
P-28,0 % 

 

B- 49,5 % 
P-33,3 % 

 

B- 43,9 % 
P31,6% 

 

B- 46,5 % 
P-34,1 % 

 

B- 50,0 % 
P-33,7 % 

 

B- 41,1 % 
P-36,9% 

 

B- 42,5 % 
P-37,0 % 

 

B- 38,9 % 
P-44,4 % 

 

B- 49,5 % 
P-33,3 % 

 

POLSKA  
Biznes - 43,4 % 
Praca-32,8 % 

 



Wpływ otoczenia -uczelnia 

• Kryteria wyboru uczelni. Przy wyborze uczelni dominują dwa 
kryteria- renoma uczelni – ponad 28% wskazań i odległość od 
miejsca zamieszkania (!)  z podobnym wynikiem.  

• Te wybory mają konsekwencje dla ocen i motywacji 
studentów w wielu dziedzinach. Mogą być na przykład 
wytłumaczeniem braku aktywności, niezdecydowania i nie 
korzystania z ofert uczelni. Badania wskazują, że ponad 35% 
studentów nie korzystało z żadnych zajęć z obszaru 
przedsiębiorczości a 32% korzystało dlatego, że był to 
przedmiot obowiązkowy. 
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• Ci, którzy uczęszczali na te zajęcia dość wysoko 
oceniają ich przydatność. Podkreślają głównie 
nabywanie umiejętności postrzegania nowych 
możliwości, zwiększenie kompetencji, zrozumienie 
zachowań przedsiębiorców.  

• Jednakże nisko oceniają zajęcia pod względem 
nabycia praktycznych umiejętności przejścia ścieżki 

założycielskiej. 
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Wpływ otoczenia -uczelnia 



• Studenci generalnie nie traktują uczelni jako tygla 
innowacyjności i kreatywności, nie odczuwają, aby 
atmosfera panująca na uczelniach inspirowała do 
rozwoju przedsiębiorczości, chociaż dostrzegają 
wysiłki uczelni w tworzeniu inicjatyw, przedsięwzięć 
zachęcających.  

• Spośród tych, którzy zamierzają założyć własną firmę, 
prawie połowa nie poznała na uczelni żadnego 
przedsiębiorcy a ponad 33 % jednego. 
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Wpływ otoczenia -uczelnia 



GUESSS –wnioski   

• Obraz przedsiębiorczości studenckiej, nie jest 
optymistyczny- w badaniach zidentyfikowano 
zaledwie 434 przypadki (na ponad 11 tysięcy 
respondentów) nowych uruchomień. 

• Badani studenci wykazują niskie zainteresowanie nie 
tylko nauczaniem przedsiębiorczości, ale 
kształtowaniem swoich karier zawodowych w ogóle- 
ponad 10 % spośród nich nie wie czym się będzie 
zajmowania ani bezpośrednio po studiach ani za pięć 
lat.  
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Przedsiębiorczość absolwentów 

• Absolwenci absolwentów z terenu 
województwa dolnośląskiego  posiadający 
własną firmę to ok. 6%  

• Politechniki Warszawskiej (2012 rok) , własną 
firmę prowadzi lub jest wspólnikiem w spółce 
posiada ok. 7% absolwentów. 

• Absolwenci AGH z 2012 jest to 5,4%.  

       Źródło: Badania  



PARP - rozwój przedsiębiorczości  
akademickiej  

• Potencjał ekonomiczny regionu jest skorelowany 
z potencjałem regionalnej przedsiębiorczości 
akademickiej.  

• Im większa siła ekonomiczna województwa, tym 
większe prawdopodobieństwo, że potencjał 
regionalnej przedsiębiorczości akademickiej 
będzie ponadprzeciętnie duży. 



Zbiorczy Wskaźnik Poziomu Regionalnej Przedsiębiorczości 
Akademickiej 



• Zróżnicowanie województw ze względu na 
potencjał i siłę przedsiębiorczości akademickiej 
raczej nie zaskakuje.  

• Jedyną niespodzianką jest relatywnie niska 
pozycja  województwa dolnośląskiego i 
relatywnie wysoka województwa 
pomorskiego. 

 

PARP - rozwój przedsiębiorczości  
akademickiej  



•  Wyniki badań PARP dotyczące potencjału rozwojowego i 
poziomu przedsiębiorczości akademickiej dowodzą, iż w 
„[…] przypadku województwa dolnośląskiego wolno 
wysnuć wniosek, że niewątpliwy progres ekonomiczny, jaki 
jest jego udziałem od dobrych kilku lat nie przekłada się 
(….) na spektakularną poprawę wszystkich najważniejszych 
interesujących nas tutaj miar, jakie określają sytuację oraz 
potencjał środowiska akademickiego wszystkich jego 
najważniejszych przejawów instytucjonalnych”. 

• Oznacza to, że sam potencjał gospodarczy a nawet sukcesy 
gospodarcze głównie „importowane” nie są 
wystarczającym powodem dla podejmowanie trudnych 
wyzwań przedsiębiorczych. Często wręcz mogą być 
powodem wyboru ścieżki „pracowniczej”. 
 

PARP - rozwój przedsiębiorczości  
akademickiej  



Czynniki sukcesu PA 
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Źródło: Badanie  



Wsparcie instytucjonalne  
Typy  instytucji  Przykłady  

Akademickie Inkubatory 
Przedsiębiorczości  (inicjatywa SF 
BCC i Fundacji AIP)  

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości są 
częścią Grupy AIP, w ramach której działają Polska 
Przedsiębiorcza, AIP Seed Capital, AIP Business Link 
oraz Agencja Innowacyjnej Promocji  

Inkubatory działające w ramach 
szkół wyższych  i 
międzyuczelniane  

2006 r. powstał Dolnośląski Akademicki Inkubator 
Przedsiębiorczości (DAIP). Inicjatywa UW, PWr oraz 
UP z Wrocławskim Parkiem Technologicznym.  

Uczelniane centra transferu 
technologii  

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii 
(WCTT) jest jedną z pierwszych inicjatyw tego typu 
w kraju,  

Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy I Technologii 

Akademickie Biura Karier (ABK) Na uczelniach  publicznych i niepublicznych  

Parki technologiczne/naukowo 
technologiczne  

Wrocławski Park Technologiczny  
Data Techno Park Sp. z o.o.  
Dolnośląski Park Technologiczny „t-park” 
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.  
KGHM Letia Legnicki Park Technologiczny 
Chemipark Technologiczny Sp. z o.o. w 



Elementy systemu wsparcia PA 
na Dolnym Śląsku  

• Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, 
Działanie: 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie: 
8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i 
przedsiębiorstw 

• Dolnośląski Bon na Innowacje  

• Miejski Program Wsparcia Partnerstwa 
Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora 
Aktywności Gospodarczej „Mozart“ 

 



Model innowacyjności regionalnej   

 
• „Jest to układ interakcji zachodzących pomiędzy 

sferą sektora B+R (jednostki naukowe, 
laboratoria, system edukacji), gospodarki (firmy, 
klastry), organizacji otoczenia biznesu i organizacji 
finansowych oraz władz publicznych, który 
sprzyja procesom adaptacji innowacji oraz 
zbiorowego uczenia się. Podstawą jego 
efektywnego działania jest obecność powiązań 
sieciowych w regionie i środowiska sprzyjającego 
innowacjom”. 



Model wsparcia – podstawowe 
charakterystyki    

• Brak rozwiązań i mechanizmów o charakterze 
względnie stałem,  względnie stałych związkach 
pomiędzy uczestnikami procesu. Dominuje raczej 
akcyjność, doraźność, związki nieformalne.  

• Wczesna promocja przedsiębiorczości w 
przedszkolu i szkole (typu „przedsiębiorczy 
przedszkolak”)  

• Jeżeli wyróżnić trzy podstawowe etapy w procesie 
przedsiębiorczości - preinkubację (do momentu 
założenia firmy), inkubację, akcelerację (dalszy 
wzrost), to gros przedsięwzięć wspierających  
dotyczy wczesnych faz procesu  

 

 

 



• W dolnośląskim sektorze badawczym dominują uczelnie wyższe. 
Dolnośląski sektor badawczo-rozwojowy zdominowany jest przez jednostki 
szkolnictwa wyższego. Ponad połowę regionalnych wydatków na B+R 
ponosi szkolnictwo wyższe. IBnGR 
 

• Dolnośląskie jednostki badawcze koncentrują się na działalności 
dydaktycznej i badaniach podstawowych.  

• Konsekwencją jest priorytet działalności dydaktycznej, a działalność 
badawcza jest jedynie uzupełniającą. W większości jednostki koncentrują 
się na działalności dydaktycznej (63,6%). Blisko co piąta jednostka (18,2%) 
uważa badania podstawowe za swój główny obszar działalności, a na 
pracach rozwojowych i wdrożeniowych skupia się co dziesiąta badana 
jednostka (11,7%). IBnGR 
 

• Centralizacja terytorialna ośrodków  naukowo-badawczych  we Wrocławiu  
(84% studentów, ponad 90% kadry naukowej)   i równoczesne  terytorialne 
rozproszenie  instytucji wsparcia (parków) . 

Model wsparcia – podstawowe 
charakterystyki    



Praktycznie brak w systemie brokerów  innowacji  
 

„ Dolnośląskie jednostki naukowe stosunkowo rzadko  
korzystają z instytucji pośredniczących w procesach transferu  
technologii. Jedynie nieliczne jednostki korzystały z usług tego  
typu instytucji. Te które to robiły najczęściej korzystały z usług  
jednostki wewnętrznej (np. uczelniane biuro/centrum  
transferu technologii). „ IBnGR 
 
Łącznie, w całym kraju wybrano 30 brokerów, przy czym w woj.  
małopolskim – 5, śląskim – 4, dolnośląskim, łódzkim, kujawsko- 
pomorskim, pomorskim i wielkopolskim – po 3. (projekt Broker  
innowacji)  

Model wsparcia – podstawowe 
charakterystyki    



• Koncentracja wsparcia na przedsiębiorczości 
studentów   

• Ignorowanie transferu aktywów intelektualnych 
(intellectual assets) jako równoprawnego 
przedmiotu przedsiębiorczości akademickiej  

• Niższy niż w porównywalnych regionach poziom 
wydatków  publicznych na B+R 

• Poziom wydatkowania środków prywatnych na 
badania i rozwój na Dolnym Śląsku, należy do 
jednych z najniższych w Europie . 

 

 

 

Model wsparcia – podstawowe 
charakterystyki    



Duże rozdrobnienie instrumentów wsparcia i  

brak komplementarności pomiędzy nimi, co  

przyczynia się do obniżenia ich efektywności i  

skuteczności. [osobne konkursy  na zakładanie i  

doradztwo ] 

Model wsparcia – podstawowe 
charakterystyki    



model 

• Promocja oferty jednostek naukowych opiera się głównie na kontaktach 
osobistych.  

• Promocja oferty naukowej dla przedsiębiorstw jest niewątpliwe słabą 
stroną jednostek naukowych. Jeżeli jednostki naukowe promują swą ofertę 
skierowaną do przedsiębiorstw to najczęściej opiera się ona na relacjach 
osobistych pracowników naukowych (48,1 % badanych jednostek), poprzez 
konferencje i seminaria (31,2%) oraz informacje w Internecie. IBnGR 

• Współpraca nauki ze środowiskiem gospodarczym jest ograniczona i 
występuje duże zróżnicowanie w tym zakresie pomiędzy poszczególnymi 
jednostkami  

• Duża część jednostek naukowych w regionie nie współpracuje ze 
środowiskiem gospodarczym. 41,6 % badanych jednostek zadeklarowało 
taką współpracę w okresie ostatnich 3 lat. Liczba partnerów 
gospodarczych jednostek naukowych, które współpracowały jest zazwyczaj 
nieliczna – najczęściej są to 1-2 firmy (27,8 % jednostek) bądź 3-5 (27,8 % 
jednostek). IBnGR 



   System finansowy   

Instytucje 
finansowe  

Sfera 
nauki 

Sfera 
biznesu 

JOB 

Broker 
nauki  

Administra
cja 

publiczna  

bariery popytowe,  
prawne, finansowe , 
mentalno-kulturowe, 

organizacyjne, 



Filary modelu docelowego    

• Obszar 1. 
Edukacja do przedsiębiorczości 
• Obszar 2. 
Wspieranie przedsiębiorców akademickich i  
przedsiębiorstw akademickich 
• Obszar 3. 
Wspieranie transferu wiedzy i technologii do  
gospodarki 
       Źródło: Profits  

 



Trzy poziomy nauczania przedsiębiorczości   
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ETAP I 
„Plan” 

ETAP II 
„Kultura 

przedsiębiorczości” 

ETAP III 
„Preinkubacja” 

ETAP IV 
„Inkubacja  
spin-off” 

ETAP V 
„Wielowymiarowa 

współpraca  
nauki i biznesu ” Promocja 

przedsiębiorczości w 
przedszkolu i szkole 

Uczelniany Program 
Promocji i Treningu 
Przedsiębiorczości 

Konkursy: 
„Przedsiębiorcza 

uczelnia” 
„Najlepsza praca 

aplikacyjna” 
„Najlepszy 
biznesplan” 

 

Dolnośląski  
Preinkubator 
Przedsiębior-

czości 
 

Dolnośląska 
Strategia  
Rozwoju  

Przedsiębior-
czości  

Akademickiej 

Dolnośląska Sieć 
TTO 

Uczelniane AIP 
DIAP w WPT 

Uczelniane system 
stypendiów i 

finansowania spin-off 

Dolnośląska Sieć 
Aniołów Biznesu 

„Industry on 
Campus” 

Wspólne badania i 
projekty 

Stowarzyszenie  
Absolwentów 

Uczelni 
Dolnośląskich 

Dolnośląski Model Wspierania  
Przedsiębiorczości Akademickiej  

Autor: P. Kubiński 
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przedsiębiorczość akademicką. Raport końcowy z badania.  
www.ris.mazovia.pl/sites/default/files/raport_koncowy_pa.pdf 
2. Potencjał Dolnośląskich Jednostek B+R oraz Priorytetowe Obszary  
Badawcze   IBnGR 
3. Opracowanie Modelu Wspierania Przedsiębiorczości  
Akademickiej W Wielkopolsce. Raport końcowy. Profits Poznań 
4. Raport pt. „Dolny Śląsk regionem wiedzy i innowacji, EY 
5. Komercjalizacja wiedzy. Podręcznik dla naukowców UMWD 
6. Przedsiębiorczość akademicka. Jak komercjalizować wiedzę 
powstającą we wrocławskim środowisku naukowym. DPPPA 
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