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Zapraszamy studentów, absolwentów, doktorantów  oraz pracowników naukowych w dniu 17.12.2013 r. na 

Uniwersytet Wrocławski – Instytut Studiów Międzynarodowych, ul. Koszarowa 3, sala nr 101, godz. 14:00-15:30. 

Rynek pracy po studiach - instytucje wspomagające 

poszukiwanie pracy a samozatrudnienie

 
Wykład w ramach realizacji projektu „SPINqbator ZDolnego Śląska”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.2, Poddziałanie 8.2.1 
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Struktura prezentacji: 
 
1. Przedstawienie sylwetki prelegenta. 
2. Ogólna informacja o projekcie SPINqbator. 
3. Przedsiębiorczość akademicka – pożądany kierunek rozwoju szkół wyższych w kontekście rynku pracy. 
4. Postawy i oczekiwania studentów kierunków społecznych wobec rynku pracy – badania ilościowe. 
5. Przegląd programów i instytucji wspomagających kwalifikacje zawodowe i poszukiwanie pracy (europejskie, 

krajowe). 
6. Samozatrudnienie jako realna opcja aktywności zawodowej – oferta rynkowa, efekty wsparcia. 
7. Szczegółowe instrumenty wsparcia w ramach projektu SPINqubator. 
8. Dyskusja. 

 
 



www.spinqbator.pl Wrocław, 17.12.2013 r. 

      

   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

® 

 
 

Sylwetka prelegenta – dr hab. Leszek Kwieciński 
 
1. Pracownik naukowo-dydaktyczny w ISM. 
2. Pierwszy dyrektor AIP U.Wr. oraz przewodniczący Rady DAIP działającego przy WPT S.A. (2005-2008). 
3. Przewodniczący Rady Nadzorującej AIP U.Wr. 
4. Współpraca ekspercka/merytoryczna z WPT S.A. oraz DAIP. 
5. Pełnomocnik JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego ds. innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej. 
6. Członek Rady Doradców BCC Loża Dolnośląska 
7. Współpraca przy projektowaniu dokumentów strategicznych województwa i kraju. 
8. Włączenie do programu studiów przedmiotu Przedsiębiorczość akademicka – perspektywa poszerzenia zakresu 

działania. 
9. Realizacja ponad 20 projektów międzynarodowych i krajowych związanych z przedsiębiorczością akademicką. 
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Ogólna informacja o projekcie SPINqubator 
 
Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości akademickiej w województwie dolnośląskim, poprzez przygotowanie do 
samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej spin-off/out w dziedzinach kluczowych dla gospodarki 
województwa dolnośląskiego oraz poprzez promocję idei przedsiębiorczości akademickiej wśród studentów, 
absolwentów oraz pracowników naukowych/naukowo-dydaktycznych dolnośląskich uczelni wyższych. 
 
UCZESTNICY PROJEKTU:  
Studenci, absolwenci (do 12 miesięcy od ukończenia studiów), doktoranci, pracownicy naukowi oraz naukowo-
dydaktyczni dolnośląskich uczelni wyższych. 
  
RAMY CZASOWE:  
01.10.2012r. - 30.06.2015r. 
  
PARTNERSTWO tworzą: 
a) Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Lider projektu 
b) Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „DOZAMEL" Sp. Z o.o. 
c) Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu 
d) Birmingham City Council 
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Przedsiębiorczość akademicka – procesy  
 
1. Społeczeństwo oparte na wiedzy (rola wiedzy, społeczeństwo sieciowe, stratyfikacja społeczna). 

 
2. European governance - subsydiarność, partnerstwo. 

 
3. Proces boloński i lizboński - European Research and Innovation Area (ERIA). 

 
4. Model potrójnej helisy (regionalne DNA) 1995 r. H. Etzkowitz i L. Leydesdorff oraz R. Florida (creative class) 3T 

 
5. Uniwersytety Trzeciej Generacji -Knowledge & Innovation Communities (EIIT) oraz Agenda Oslo, 

instytucjonalizacja działań (ECEE). 
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Przedsiębiorczość akademicka – ujęcie systemowe - podmiotowe  

Władze publiczne szczebla europejskiego, narodowego i regionalnego  
Sektor b+r: 

- szkoły wyższe, 

- Instytuty naukowe, 

- ośrodki badawczo-rozwojowe, 

Instytucje otoczenia biznesu: 

-Agencje rozwoju 

regionalnego, 

-centra transferu technologii, 

- Inkubatory 

przedsiębiorczości/ 

technologiczne, 

- parki naukowo-technologiczne  

Sektor przedsiębiorstw: 

- MMŚP (w tym: 
mikroprzedsiębiorstwa, spin-
offy, spin-outy, start-upy)  

Instytucje finansowe: Seed Capital, banki, Lokalne Fundusze Pożyczkowe  

                                                           i Poręczeniowe 
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Przedsiębiorczość akademicka – rodzaje pożądanych działań wobec szkół wyższych 
 
1.Nauczanie przedsiębiorczości w ramach kierunków interdyscyplinarnych. 

 
2. Kreowanie przez uczelnie postaw przedsiębiorczych. 
 
3. Tworzenie firm odpryskowych (tzw. spin-off, spin-out). 
 
4. Komercjalizacja wyników badań. 
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Przedsiębiorczość akademicka – postawy przedsiębiorcze perspektywa krajowa 
 
Wyniki badań nad przedsiębiorczością akademicką przeprowadzone w marcu 2009 r.  Badania empiryczne zrealizowane 
zostały na próbie n = 454 studentów, doktorantów i pracowników naukowych z 44 wylosowanych uczelni z całej Polski. 
 
Syntetyczne wyniki i wnioski: 
 
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej 
- 6% prowadzi własną działalność (9% kadry i 2% studentów), 
- 8% jest zainteresowanych założeniem firmy w ciągu roku, 
- 30% chce mieć firmę niezależną od uczelni, 20% związaną z uczelnią. 

 
Wniosek uogólniony: 
 
W Polsce szkoły wyższe są ciągle postrzegane jako podmioty zasadniczo niezainteresowane tym, aby pracownicy czy 
studenci rozwijali działalność gospodarczą.  
 
W środowisku akademickim identyfikuje się skrajne postawy wobec praktycznych wdrożeń wyników prac naukowych – 
entuzjastyczne, zdroworozsądkowe, neutralne i wrogie. 
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Przedsiębiorczość akademicka – postawy przedsiębiorcze oraz oczekiwania wobec instytucji rynku pracy studentów 
SM UWr. – wybrane aspekty. Wymiar próby – 41 studentów SM stacjonarne (podobne wyniki dla BM, WPAiE). 
 
I. Ocena program studiów 
11 studentów program studiów przystaje do potrzeb rynku pracy 
30 studentów stwierdziło, że raczej nie lub zdecydowanie nie (5) przystaje do owych potrzeb 
 
Większość studentów (poza 11) zamierza dalej kontynuować naukę na tym kierunku. 
 
II. Postawy przedsiębiorcze (stopień własnej przedsiębiorczości, stopień wykazywania inicjatywy, stopień możliwości 
rozwiązywania przez siebie problemów, zdolność do przewidywania skutków działań, wiarę we własne możliwości). 
Respondenci mogli ocenić te cechy na poziomach: wysoki, średni, niski. 
 
W większości przypadków studenci ocenili siebie na poziomie „średni”, niestety również w odniesieniu do własnej 
przedsiębiorczości (35 respondentów, a 6 oceniło go jako „niski”), wykazywanie inicjatywy (22 respondentów) oraz wiarę 
we własne możliwości (21 respondentów). Najlepiej ocenili siebie pod kątem możliwości rozwiązywania problemów 
(„wysoko”: 23 respondentów). 
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Przedsiębiorczość akademicka – postawy przedsiębiorcze oraz oczekiwania wobec instytucji rynku pracy studentów 
SM UWr. – wybrane aspekty. Wymiar próby – 41 studentów SM stacjonarne 
 
III. Rynek pracy po studiach 
 
Najistotniejszymi trzema celami w karierze zawodowej badanych studentów są kolejno: satysfakcja, pieniądze i 
możliwość podnoszenia kwalifikacji. Badani ocenili, iż cele te najlepiej mogą zrealizować pracując w koncernie/korporacji 
(15 wskazań) i – co ciekawe – we własnej firmie (14 wskazań).  
 
Większość respondentów wiąże swoją przyszłość zawodową z następującymi branżami: administracja publiczna, 
organizacje pozarządowe, public relations, własny biznes, media, nauka i szkolnictwo wyższe.  
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Przedsiębiorczość akademicka – postawy przedsiębiorcze oraz oczekiwania wobec instytucji rynku pracy studentów 
SM UWr. – wybrane aspekty. Wymiar próby – 41 studentów SM stacjonarne 
 
IV. Ocena instytucji rynku pracy wspomagających przedsiębiorczość akademicką 
 
Stan wiedzy nt. tych instytucji  
W 95% studenci wskazywali, iż nie mają doświadczeń w kontaktach z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości 
(AIP) i tylko w 10% wskazywali na skorzystanie z oferty szkoleń AIP (50% wskazań dla Biura Karier). 
 
W 73% wskazali, iż nie wiedzą, jakie są cele i w jaki sposób działają AIP. Najwięcej studentów słyszało o działalności AIP 
Uniwersytetu Wrocławskiego i AIP Politechniki Wrocławskiej. Mimo to większość studentów raczej źle oceniła 
dostępność informacji i wsparcia AIP UWr (i Biura Karier).  
 
Jaki zakres pożądanej pomocy od tych instytucji: 
-      pomoc księgowa i finansowa (15 wskazań), następnie, 
- pomoc w uzyskaniu dotacji na rozpoczęcie działalności (14 wskazań),  
- pomoc w wejściu na rynki zagraniczne (13 wskazań) oraz  
- pomoc w ubieganiu się o środki zewnętrzne, promocja firmy, dostęp do infrastruktury (po 11 wskazań). 
 



www.spinqbator.pl Wrocław, 17.12.2013 r. 

      

   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

® 

 
 

Przegląd programów i instytucji wspomagających kwalifikacje zawodowe i poszukiwanie pracy (europejskie, krajowe) 
 
1. European Job Days -  największe europejskie targi pracy organizowane przez Komisję Europejską oraz Biuro EURES. 
Odbywające się zazwyczaj w  październiku w Brukseli, a także dedykowane poszczególnym rynkom krajowym i lokalnym 
w ciągu roku, np. 3-4.10.2013 Paryż, 16.10 Malmo, 29-30.10 Porto, 10.11 Kopenhaga. 
 
Na stronie można się zarejestrować, sprawdzić wystawców, poszukiwane zawody, opisać swoje umiejętności, 
skontaktować się z potencjalnym pracodawcą, itp.   
 
Na dzień 11.12.2013 znajdowały się 543 oferty poszukiwanych stanowisk pracy z terenu UE. 
 
Strona projektu wraz z zakładkami (all events, all exhibitors, all jobs): http://www.europeanjobdays.eu/ 
 

http://www.europeanjobdays.eu/
http://www.europeanjobdays.eu/
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Przegląd programów i instytucji wspomagających kwalifikacje zawodowe i poszukiwanie pracy (europejskie, krajowe) 
 
2. Biuro EURES Wrocław – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ul. Armii Krajowej 54 (oraz oddziały w Legnicy, Jeleniej 
Górze i Wałbrzychu). 
 
Biuro ofert pracy w wielu branżach w kontekście europejskim, możliwość zamieszczenia CV dystrybuowanego wśród sieci 
EURES Europe, sezonowa praca, warunki życia i pracy w krajach UE i EOG, dedykowane polsko – czeskie, polsko-
niemieckie targi pracy. 
 
Ponadto najbardziej aktualna kwestia: nabór do pracy wakacyjnej dla polskich uczniów i studentów w Niemczech-
 lato 2014, rejestracja do 10.01.2014r. 
 
Wszelkie informacje dostępne na: www.dwup.pl oraz www.eures.dwup.pl  
 

http://www.dwup.pl/
http://www.eures.dwup.pl/
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Przegląd programów i instytucji wspomagających kwalifikacje zawodowe i poszukiwanie pracy (europejskie, krajowe) 
 
3. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ul. Armii Krajowej 54  
 
Zakres bezpłatnego doradztwa dla osób wchodzących na rynek pracy: 
 
- określenie predyspozycji zawodowych za pomocą testów i przeprowadzonej rozmowy, 
-  bilans umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, 
- informacje o ścieżkach kształcenia i doskonalenia zawodowego, 
- informacje o możliwościach pracy w kraju i za granicą, 
- informacje o innych instytucjach i organizacjach mogących wspierających działania związane z poszukiwaniem pracy lub 
założeniem własnej firmy 
- zbudowanie indywidualnego planu rozwoju zawodowego, 
 
Wszelkie informacje dostępne na: www.dwup.pl oraz www.ciipkz.dwup.pl  
 

http://www.dwup.pl/
http://www.ciipkz.dwup.pl/
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Przegląd programów i instytucji wspomagających kwalifikacje zawodowe i poszukiwanie pracy (europejskie, krajowe) 
 
4. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) na Dolnym Śląsku - Wrocław, ul. Mazowiecka 17, pokój nr 0002. 
 
Zakres wsparcia:  
A. Pomoc przy ubieganiu się o dotację: 
 - diagnoza - zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z 
funduszy europejskich lub informacja o braku możliwości dofinansowania pomysłu przedstawionego konsultantowi w 
ramach aktualnie trwających programów, 
 - informacja o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji, 
 - przedstawienie „krok po kroku” procesu ubiegania się o dofinansowanie w tym: przekazanie danych kontaktowych do 
instytucji, które przyznają dotacje zgodnie ze zdiagnozowanym pomysłem na projekt. 
B. Wstępna pomoc w rozliczaniu projektów: 
 - informowanie o etapach, procedurach, wymaganych dokumentach, terminach związanych z procesem rozliczania 
projektu, 
 - wstępne doradztwo dla beneficjentów przy wypełnianiu wniosków o płatność pod względem formalnym poprzez 
objaśnianie instrukcji wypełniania i przygotowania dokumentu, 
 - organizowanie spotkań informacyjnych, wykładów, szkoleń dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o 
płatność we współpracy z komórkami wdrażającymi programy operacyjne. 
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Przegląd programów i instytucji wspomagających kwalifikacje zawodowe i poszukiwanie pracy (europejskie, krajowe) 
 
5. Fundusz Pożyczkowy EFS przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, ul. Kotlarska 42 
 
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. w ramach projektu Fundusz Pożyczkowy EFS oferuje pożyczki dla 
osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Pożyczki udzielane są ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 
Podstawowe informacje: 
Kwota pożyczki – do 50 000,00 zł 
Okres pożyczki – maksymalny okres spłaty do 60 miesięcy 
Karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy 
Oprocentowanie preferencyjne od 3% 
Pożyczkę może otrzymać osoba fizyczna, która: 
- zamieszkuje na terenie województwa dolnośląskiego, 
- w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie posiadała zarejestrowanej 
działalności gospodarczej, 
- nie korzystała równolegle z innych środków publicznych na pokrycie tych samych wydatków związanych z prowadzoną 
działalnością. 
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Przegląd programów i instytucji wspomagających kwalifikacje zawodowe i poszukiwanie pracy (europejskie, krajowe) 
 
5. Wrocławskie Centrum Transferu Technologii P.Wr., ul. Smoluchowskiego 48 
 
Konkurs „Pomysł na biznes” jest realizowany w ramach projektu „Start-Up. Pomysł na własną firmę opartą na 
innowacjach/wynikach prac naukowych”. 
 
Konkurs skierowany jest do środowiska akademickiego Polski południowo-zachodniej, w szczególności do studentów, 
doktorantów, absolwentów oraz pracowników naukowych uczelni Wrocławia, Opola i Zielonej Góry. 
Konkurs składa się z 3 etapów: 
Pomysł: Szkolenia wprowadzające w tematykę przedsiębiorczości oraz nabór wstępnych pomysłów na biznes. Tematyką 
szkoleń są: innowacje, kreatywność, finanse, umiejętności menedżerskie, marketing, wizerunek firmy, własność 
intelektualna. Szkolenia prowadzone są przez ekspertów z dziedziny przedsiębiorczości akademickiej oraz praktyków 
biznesu w tym młodych przedsiębiorców. 
Akademia sukcesu: Warsztaty, doradztwo grupowe i indywidualne na temat przygotowania profesjonalnego biznes planu. 
Biznes-start: Nabór biznesplanów, spośród których komisja konkursowa wyłania zwycięzców. 
 
Planowana nowa edycja marzec, kwiecień 2014 (więcej patrz: www.wctt.pl) 
 
 

http://www.wctt.pl/
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Przegląd programów i instytucji wspomagających kwalifikacje zawodowe i poszukiwanie pracy (europejskie, krajowe) 
 
6. Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szczytnicka 11 
 
Wybrane aktywności: 
1. Ogłoszenia od pracodawców, oferty staży, praktyk – ponad 140 oraz konkursy  
2. Po raz kolejny rusza Akademia ProTradera, organizowana przez firmę ProTrader we współpracy z Biurem Karier 

Uniwersytetu Wrocławskiego. W semestrze zimowym 2013/2014 BK zaprasza wszystkich studentów i absolwentów na 
cykl warsztatów, podczas których uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia wiedzy z zakresu podstaw inwestowania, 
mechanizmów działania rynków oraz zagadnienia związane z analizą techniczną rynków finansowych. 
 

Więcej informacji szukaj: https://careers.uni.wroc.pl/ (zakładka strefa studenta/absolwenta). 
 

 
 

https://careers.uni.wroc.pl/
https://careers.uni.wroc.pl/
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Samozatrudnienie – rola AIP 
 
 
Rodzaje AIP 
  
1. Inkubatory tworzone w ramach Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – np. AIP UE, AIP WSH, AIP UM, AIP 
Business Link Wrocław  
2. Inkubatory działające w ramach szkół wyższych, powiązane z CTT czy BK, AIP UWr. AIP, UP, AIP PWr. 
3. Inkubatory działające w ramach partnerstwa przy parkach technologicznych, np. DAIP. 
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Samozatrudnienie – rola AIP 
 
Zasady wsparcia w ramach Fundacji AIP 
 
Inkubacja (biurko) może trwać 24 miesiące, opłata miesięczna  to 200-500 PLN. 
 
W ramach odpłatności wchodzą następujące usługi: korzystanie z biura (komputer, internet, faks, telefon, drukarka) 
prowadzenie księgowości (na zasadach AIP),  pakiet pomocy prawnej, promocja przez stronę inkubatory.pl oraz „Młody 
Biznes” czy „Newsletter Polskiej Przedsiębiorczości”, korzystanie ze szkoleń, organizacja targów, np. Startery Biznesu czy Fair 
Play KIG 
 
Działanie jako element pionu AIP – Beneficjent nie posiada własnej działalności gospodarczej. Dzięki temu nie płaci składki 
ZUS, ale równocześnie nie ma prawa podpisywać żadnych umów czy faktur sprzedażowych. Może to zrobić tylko dyrektor 
danego AIP. 
 
Beneficjent jest zobowiązany co miesiąc składać sprawozdanie do Dyrektora AIP. 
 
Beneficjent wiek do 30 roku życia. Preferencja dla pomysłów nie wykorzystujących powierzchni produkcyjnej i 
laboratoryjnej. 
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Samozatrudnienie – rola AIP 
 
Zasady wsparcia w ramach AIP UWr. Ul. Szczytnicka 11, p. 126 oraz DAIP ul. Duńska 9 
 
Cele:  
-pomoc w udzielaniu informacji niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, 
- organizacja konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów itp., 
- bezpłatne doradztwo biznesowe, szczególnie przy tworzeniu wniosku aplikacyjnego do DAIP, (biznesplanu), 
- lokowanie nowo powstałych firm w Dolnośląskim Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości. 
 
DAIP to wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu oraz Wrocławskiego Parku Technologicznego SA. 
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Samozatrudnienie – rola AIP 
 
Zakres wsparcia w ramach DAIP 
 

• udostępnianie miejsca na prowadzenie działalności gospodarczej (umeblowane biura od 12 do 25 m2 oraz boxy 5 m2 w 

ramach open-space), 

• dostęp do sal konferencyjnych, zaplecza socjalnego, kuchni; 

• obsługa biurowa (wspólny sekretariat); 

• udostępnianie łączy internetowych w cenie najmu; 

• promocja przedsiębiorców m. in. poprzez stronę internetową WPT SA; 

• bliskość innych firm innowacyjnych, dojrzałe otoczenie biznesu; 

• łatwy i preferencyjny dostęp do pracowni i laboratoriów; 

• dobry adres – prestiż miejsca; 

• wyjazdy na targi i wystawy krajowe i zagraniczne; 

• szkolenia, konferencje. 

 



Sposób aplikowania: 

Dolnośląski Akademicki Inkubator 
Przedsiębiorczości – DAIP 

Pomysł  
na biznes/ 

przygotowanie 
BP 

Kontakt z  
Dyrektorem  

AIP UWr 
 

Złożenie 
biznesplanu 
i Deklaracji 

Ocena  
biznesplanu  
przez Radę  

Nadzorującą  
AIP 

Porady/konsultacje z beneficjentem 

Ocena biznesplanu  
przez  

Radę Nadzorującą  
DAIP przy  

WPT SA 

Akceptacja lub  
odrzucenie 

Akceptacja lub  
odrzucenie 

Przedsiębiorca 
w 

DAIP 

max 2 lata 
inkubacji z 

możliwością 
przedłużenia o 1 

rok –  
do czasu 

osiągnięcia tzw. 
proof of concept 
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Samozatrudnienie – rola AIP 
 
Zakres wsparcia w ramach DAIP 
 
Cena najmu open-space – 50 PLN/miesiąc, 
Cena najmu biura zależna od metrażu – od 100-500 PLN/miesiąc 
 
Efekty. 
 
W ciągu 7 lat powstały 92 firmy, zaledwie 7 upadło. 
W DAIP są firmy z nauk społecznych (doradztwo w funduszach unijnych, coaching, doradztwo w zakresie i analizie rynku 
nieruchomości, mieszane firmy social media i marketing czy PR). 
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Sukces DAIP na skalę światową 
 
W tegorocznym rankingu - The 11th Technopolicy Science Based Incubator Award, podczas konferencji w Coimbra, 
Portugalia, Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wrocławskiego Parku Technologicznego został laureatem 
międzynarodowego konkursu na najlepszy naukowy inkubator 2013 w kategorii zwrot z inwestycji publicznych. 
Konkurs organizowany jest przez The Technopolicy Network - globalną platformą wymiany wiedzy i doświadczeń na temat 
innowacji w kontekście rozwoju regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości opartych na nauce oraz 
przez brytyjskie Centrum Strategii i Ewaluacji. 
Międzynarodowe jury, składające się z ponad 30 ekspertów, wybrało z ponad 20 krajów, 3 najlepsze inkubatory na świecie, 
w 3 kategoriach: 
1.  Zrównoważony rozwój - ATP Innovations Pty Ltd., Sydney 
2.  Wzrost - Venturelab International, Twente 
3.  Zwrot z inwestycji publicznych - Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, WPT S.A., Wrocław 
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Sukces DAIP na skalę światową 
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AIP w ramach DAWG Aleja Kasztanowa 3a– zakres wsparcia 
 
Wsparcie profesjonalnych doradców i szkolenia 
- bezpłatne informacje oraz asystę w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności dla nowopowstających firm obejmujące 
obsługę formalno-prawną związaną z rejestracją działalności, obsługę biurową (ogólny sekretariat, odbieranie telefonów, 
poczty), obsługę informatyczną/administrowanie siecią/Internet, 
- doradztwo merytoryczne, w tym konsultacje prawne, doradztwo z zakresu finansów, marketingu, transferu technologii, 
funduszy europejskich oraz możliwości podejmowania współpracy ze środowiskiem nauki. 
- udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach 
 Biuro Wirtualne 
- adres do prowadzenia działalności gospodarczej 
- sekretariat do odbioru/przesyłania korespondencji 
- możliwość korzystania z sali VIP na spotkania z Klientami 
   
Koszt wynajmu biura od 15 do 75 mkw. Ceny wynajmu już od 35 zł. 
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Samozatrudnienie – koszty prowadzenia działalności gospodarczej – pierwsze dwa lata 
 

1. Prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych – należność dla US 

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów oraz stosowanie skali podatkowej, tj.  

Do dochodu (przychód-koszt) 85 528 PLN – 18% podatku, 

Powyżej 85 528 PLN – 32% podatku 

Kwota wolna od podatku 3091 PLN – 90% firm w pierwszym roku nie przekracza tej kwoty bo należy uwzględniać jeszcze 
koszty (amortyzacja auta, użytkowanie, ubezpieczenie zdrowotne, itp., ) 

2. Zobowiązania wobec ZUS 

Dla rozpoczynających działalność gospodarczą po raz pierwszy przewidziane są ulgowe składki przez okres 24 miesięcy i 
wynoszą 387,94 PLN miesięcznie. 

Z czego odlicza się od wysokości należnego podatku kwotę: 254,55 PLN (ubezp. zdrowotne) 

Normalna wysokość składki: 890,14PLN. 

3. Koszty operacyjne: Koszty obsługi księgowej od 100 PLN na miesiąc, wynajem biura od 50 PLN. 
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Samozatrudnienie – nowa perspektywa finansowa UE nowa szansa 
 
RPO WD Działania związane z Samozatrudnieniem,  przedsiębiorczością oraz tworzeniem nowych miejsc pracy 
 
PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia  
 
Informacje ukażą się w pierwszym kwartale 2014 na stronach UMWD oraz DWUP. 
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Projekt SPINqbator - wybrane działania w celu podniesienia kompetencji przedsiębiorczych 
 
1. Obozy innowacji – udział indywidualnych uczestników, a także 5-osobowych zespołów projektowych posiadających 
pomysły biznesowe, które rozwijane będą w trakcie Obozów Innowacji. W ich trakcie doświadczeni trenerzy pomogą 
opracować kompletne koncepcje funkcjonowania firmy. Po zakończeniu Obozów Innowacji zespoły projektowe otrzymają 
możliwość dalszego wsparcia merytorycznego – w tym opracowania wniosków dotacyjnych i/lub aplikacyjnych do 
funduszy Venture Capital.  
2. Young Enterprise Day - cykl spotkań, na które składać się będą wykłady i indywidualne konsultacje z ekspertami, 
specjalizującymi się w różnych obszarach działalności firmy. Działanie realizowane w ramach współpracy międzynarodowej 
obejmujące wdrożenie w województwie dolnośląskim dobrych praktyk z powodzeniem stosowanych w Europie. 
3. Warsztaty motywacyjne dla kobiet – kwiecień, czerwiec 2014. 
4. Wizyty studyjne – w wybranych firmach Dolnego Śląska. 
5. Szkolenia, np. autoprezentacja, prowadzenie działalności gospodarczej, pozyskanie kapitału na przedsięwzięcia 
innowacyjne, zarządzanie własnością intelektualną, itp. 
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Dziękuję za uwagę 
 
 

leszek.kwiecinski@uni.wroc.pl 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:leszek.kwiecinski@uni.wroc.pl
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