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ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W  POLSCE 

Dr Katarzyna Krzywioska – Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji 

Społecznej 

 

Od kooca XX wieku można zaobserwowad dynamiczny rozwój przedsiębiorczości 

akademickiej, przejawiający się stale rosnącym wpływem uczelni oraz instytucji naukowych 

na gospodarkę. Wyraża się on poprzez udział środowisk akademickich w tworzeniu nowych 

technologii, źródeł innowacji oraz  procesów komercjalizacji W ostatnich dwudziestu latach  

jednym z efektów działalności w ramach przedsiębiorczości akademickiej w Polsce było 

powstanie wielu firm odpryskowych typu spin-off, czy spin-out. W 2005 roku w Polsce 

działało 1,677 mln przedsiębiorstw akademickich (na 3,636 mln zarejestrowanych).1 

Przedsiębiorczośd akademicka stanowi główne źródło innowacyjności w środowiskach 

naukowych. To tu powstają wciąż nowe pomysły oraz rozwiązania będące podstawą dla 

działalności gospodarczej uczelni.2 Ośrodki akademickie starają się doprowadzid do realizacji 

nowe projekty podejmując różne formy działalnośd gospodarczej, co wiąże się z rodzajem 

planowanej realizacji. Dotyczy on zarówno pomysłu na własny biznes, idei wytworzenia oraz 

wprowadzenia na rynek nowego produktu, jak również wszelkich rozwiązao 

technologicznych. Jednak niezależnie od formy oraz roli podjętych działao przez środowiska 

akademickie ich głównym celem staje się potrzeba szukania nowych, innowacyjnych 

pomysłów stanowiących podstawę dla zadeklarowanej działalności gospodarczej uczelni.3  

Ośrodki akademicki zobowiązują się do ciągłego poszukiwania nowych, lepszych rozwiązao 

poprzez inspirowanie i zachęcanie do innowacji, weryfikacji w oparciu o nowe modele 

biznesowe. Działalnośd ta przyczynia się do powstania otwartych na wszelkie zmiany firm 

odpryskowych typu spin –off, czy spin -out. Ich funkcjonowanie opiera się głównie na 

innowacyjnych pomysłach oraz osiągnięciach wypracowanych przez studentów, czy 

pracowników danej uczelni  

Przejawem przedsiębiorczości akademickiej są również wszelkie działania związane 

z transferem nowych rozwiązao technologicznych do gospodarki oraz komercjalizacja 

opracowanych przez ośrodki akademickie wyniki badao naukowych, przejawiająca się 

                                                      

1 M. Starczewska-Krzysztoszek, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Biuro 

Analiz Sejmowych, Infos 4/2008, s. 1. 
2 K. B. Matusiak, Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęd, PARP, Warszawa 2005, s. 131. 
3 P. Tamowicz, Przedsiębiorczośd akademicka. Spółki spin-off w Polsce, PARP, Warszawa 2006, s.9. 
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sprzedażą licencji oraz patentów. Innowacyjne działania podjęte przez ośrodki akademickie 

stanowią tu pewnego rodzaju towar sprzedawalny o trudnej wartości wycenienia.4 

Wśród podstawowych czynników wpływających na rozwój przedsiębiorczości akademickiej 

należy wymienid: wyższe wykształcenie, chęd podnoszenia własnych kwalifikacji, pęd do 

zdobywania oraz rozwijania nabytej wiedzy. Ponadto wśród cech stanowiących istotę owych 

działao należy również wymienid: kreatywnośd, wrażliwośd na zmiany, nieustanne 

poszukiwanie oraz wprowadzanie wszelkich innowacji, jak i gotowośd do ponoszenia ryzyka 

i odpowiedzialności.  

Przedsiębiorczośd akademicką rozumied należy poprzez różne formy podejmowana 

działalności gospodarczej przez przedstawicieli środowiska akademickiego: studentów, 

doktorantów, czy pracowników naukowych  oraz jego najbliższego otoczenia, rozwijane 

głównie w obszarze wprowadzana nowych technologii. Transfer ten może nastąpid poprzez 

zawarcie umów licencyjnych, sprzedaż patentów, usługi oraz ekspertyzy, udostępnianie baz 

danych oraz zasobów bibliotecznych, usług analitycznych, czy też dostępu do specjalistycznej 

aparatury. Wśród innych czynników umożliwiającymi  transfer innowacji oraz technologii 

należy wymienid: szkolenia i kursy dla przedsiębiorców i ich załóg pracowniczych oraz 

zamawiane przez gospodarkę kontrakty badawcze.5 

Przedsiębiorczośd akademicka z jednej strony oznacza więc, wszelkiego rodzaju 

zaangażowanie w działalnośd gospodarczą ośrodka akademickiego w postaci uczelni, czy też 

studiujących, czy też pracujących na niej osób. Z drugiej zaś strony przez przedsiębiorczośd 

akademicką należy rozumied funkcjonujące w środowisku akademickim firmy typu spin –off 

tworzone przez jej pracowników, studentów oraz doktorantów.  

Dla komercjalizacji dorobku naukowego uczelni za pośrednictwem firm typu spin-off, czy 

spin- out lub umów licencyjnych, uczelnie będą miały obowiązek utworzenia spółki prawa 

handlowego. Spółce tej (może byd to inkubator przedsiębiorczości lub centrum transferu 

technologii utworzone w formie prawa handlowego lub nowa, specjalnie powołana spółka) 

będzie powierzone zarządzanie własnością przemysłową uczelni (patentami, wzorami 

przemysłowymi, itd.) w zakresie jej komercjalizacji. Uczelnia będzie mogła udzielid licencji 

tylko za pośrednictwem jednej utworzonej w tym celu spółki. Dodatkowo uczelnia będzie 

mogła powierzyd tej spółce zarządzanie całą własnością przemysłową uczelni, 

                                                      

4 K. B. Matusiak., K. Zasiadły, Rekomendacje dla Polski, [w:] Innowacyjna przedsiębiorczośd 

akademicka – światowe doświadczenia, red. J. Gulioski, K. Zasiadły, PARP, Warszawa 2005, s. 145-

148. 
5 J. G. Wissema, Technostarterzy –dlaczego i jak?, PARP, Warszawa 2005, s. 21 –39. 
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w szczególności w zakresie wyceny, oceny racjonalności utrzymywania ochrony przedmiotów 

własności przemysłowej oraz ponoszenia kosztów tej ochrony.6  

Ośrodki przedsiębiorczości akademickiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej swym zasięgiem 

obejmują: preinkubatory, inkubatory, uczelniane centra transferu technologii oraz 

uczelniane biura karier.7 

Preinkubatory stanowią okres wstępny dla przedsiębiorczości akademickiej, pojmowany jako 

moment pojawienia się chęci dla realizacji danego projektu i trwa  do czasu założenia firmy 

typu spin –off, czy spin - out. Obejmuje on swoim zasięgiem najczęściej działania związane 

z: oceną rynku, konkurencyjnością pomysłu, pomocą w zakresie przeprowadzenia 

eksperymentu, budowy prototypu, prób technicznych, uzyskania certyfikatów 

dopuszczających na rynek oraz ochronę patentową i pozyskanie różnych form finansowania 

projektów w postaci grantów, czy pożyczek. Podstawowe sposoby działania preinkubatora 

obejmują: promocję przedsiębiorczości, szkolenia, doradztwo, analizę potencjału rynkowego 

oraz wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia. O sukcesie decyduje zazwyczaj profesjonalny 

personel.  

Akademickie preinkubatory w Polsce dzieli się obecnie na 4 grupy: 

1. Studenckie Forum Business Centre Club oraz Fundacja AIP, 

2. Preinkubatory działające w ramach uczelni wyższych, 

3. Preinkubatory organizowane w parkach i inkubatorach technologicznych, 

4. Preinkubatory zakładane przez organizacje studenckie.8 

W ramach funkcjonowania inkubatorów należy wymienid ich wczesną oraz późną fazę 

działania. Wczesna faza swym zasięgiem obejmuje pierwszy rok funkcjonowania firmy 

odpryskowej typu spin - off, czy spin – out. Późna natomiast stanowi okres kolejnych 2- 3 lat 

jej działalności. Na początku 2009 roku identyfikowanych jest ponad 30 uczelnianych 

centrów transferu technologii oraz 51 akademickich inkubatorów przedsiębiorczości.9  

                                                      

6 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku- Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 86 (Dz.U.2005,Nr 164, poz. 

1365 –z późniejszymi zmianami). 
7 Przedsiębiorczośd...op. cit., s. 47. 
8 J. Gulioski, Przedsiębiorczośd akademicka w Polsce. Specyfika i uwarunkowania rozwoju, Opole 

2009, s.  20.. 
9 http://inkubatory.pl, 09.12.2009. 
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Podstawowe cele działalności inkubatorów przedsiębiorczości akademickiej obejmują 

natomiast wszelkie działania w ramach szkoleo i usług doradczych czy informacyjnych, 

kontakty i współpracę z instytucjami naukowymi w całym kraju, jaki i regionie, asystę 

w transferze technologii, dostęp do wspólnej infrastruktury technicznej i serwisowej, dostęp 

do różnorodnych lokalnych i globalnych sieci biznesowych oraz preferencyjne stawki czynszu 

rosnące z upływem pobytu w inkubatorze. Akademickie inkubatory przedsiębiorczości 

ponadto generują szereg korzyści dla uczelni, obejmujące bezpośrednio m.in.: 

uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej oraz poprawa wizerunku uczelni, poprawę relacji 

z otoczeniem i lokalnym biznesem, zwiększenie dochodów ze współpracy i transferu 

technologii do firm absolwenckich, zwiększenie zamówieo oraz sponsorowanie działalności 

badawczej, pozyskiwanie dodatkowych środków z programów wspierania przedsiębiorczości 

technologicznej oraz dodatkowe możliwości dochodów studentów, pracowników naukowych 

i inżynieryjno-technicznych.10 

Wśród czynników powstałych w inkubatorze, oddziaływujących na rozwój regionalnej 

przedsiębiorczości akademickiej należy wymienid:  

- rozwijanie nowoczesnych form współpracy środowiska naukowego i lokalnego 

biznesu, 

- tworzenie nowych miejsc pracy, 

- wspieranie rozwoju lokalnego,  

- inicjowanie przekształceo strukturalnych,  

- zagospodarowanie niewykorzystywanych obiektów poprzemysłowych;  

- rozwój ekonomiczny sektora prywatnego; 

- promocję regionu 

Centra transferu technologii to zróżnicowana organizacyjnie grupa, nie nastawionych na zysk 

jednostek doradczych, szkoleniowych i informacyjnych, realizujących programy wsparcia 

transferu i komercjalizacji technologii oraz wszystkich towarzyszących temu procesowi 

zadao. Głównym celem działalności uczelnianych centrów transferu technologii jest 

organizacja platformy kontaktów między badaczami a przemysłem. Częśd centrów skupia się 

na promowaniu uczelnianych kontaktów z gospodarką i nadawaniu im form prawnych 

                                                      

10 Przedsiębiorczośd akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) – zapotrzebowanie na szkolenia 

służące jej rozwojowi, red. G. Banerski, A. Gryzik, K. B. Matusiak, M. Mażewska, E. Stawasz,  PARP, 

Warszawa 2009, s. 17. 
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(umowy, kontrakty). Inne obrały szersze pole działania, specjalizując się w nawiązywaniu 

kontaktów z działającymi w regionie przedsiębiorstwami, pomagając im w pozyskaniu 

nowych technologii oraz fachowej wiedzy.11 Wśród podstawowych  celów działalności 

centrum transferu technologii wymienid należy:  

- tworzenie baz danych i rozwijanie sieci kontaktów,  

- ocena wielkości potencjalnego rynku,  

- oszacowanie kosztów produkcji i dystrybucji oraz niezbędnych nakładów 

inwestycyjnych, 

- identyfikacja potrzeb i możliwości innowacyjnych poszczególnych podmiotów 

gospodarczych,  

- promocja i rozwój przedsiębiorczości akademickiej. 

Uczelniane biura karier powoływane są głównie w celu pomocy studentom w wejściu 

i efektywnym funkcjonowaniu na rynku pracy, ograniczenia bezrobocia wśród absolwentów 

uczelni wyższych, promocji uczelni zarówno wobec przyszłych studentów, jak i firm 

podejmujących wzajemną współpracę ze środowiskami akademickimi w ramach 

przedsiębiorczości akademickiej, prowadzenie doradztwa zawodowego, zbieranie 

i udostępnianie dostępnych na rynku ofert pracy, dostarczanie absolwentom informacji 

o możliwościach podnoszenia własnych kwalifikacji poprzez szkolenia, nawiązywanie 

i utrzymywanie kontaktów z przyszłymi pracodawcami, wypracowanie skutecznych metod 

pomagających pozyskiwad pracę, promowanie idei biura karier w środowisku akademickim 

i biznesowym oraz  nawiązywanie współpracy z biurami działającymi przy innych 

uczelniach.12  

Do głównych zadao uczelnianych biur karier należą:  

- prowadzenie banku danych studentów i absolwentów poszukujących pracy, 

- prowadzenie banku danych informacji o firmach i ofertach pracy, 

- organizacja prezentacji firm na uczelni, 

- organizacja targów pracy, 

                                                      

11 K. B.  Matusiak,  Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości. Przesłanki, polityka i instytucje, ITE, 

Radom-Łódź 2006, s. 137-150. 
12 Przedsiębiorczośd akademicka..., op. cit., s. 35. 
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- pośrednictwo pracy, 

- organizacja kursów i szkoleo oraz prowadzenie rozmów doradczych, 

- prowadzenie banku informacji o stażach i praktykach. 

Uczelnie podejmujące działania w ramach przedsiębiorczości akademickiej mogą liczyd na 

szereg korzyści  wynikających z owej działalności, z których na szczególną uwagę zasługuje 

możliwośd nieustannego uatrakcyjniania własnej oferty edukacyjnej sprzyjającej poprawie 

wizerunku uczelni. Ponadto uczelnie w ramach wspomnianej działalności pozyskują nowe 

formy oraz źródła sponsorowania działalności badawczej podejmowanej przez studentów, 

doktorantów, czy pracowników naukowych. Działalnośd ta wiąże się równie z szerszym 

wachlarzem pozyskiwania środków z programów wspierania przedsiębiorczości 

akademickiej, czy dodatkowych możliwości zarobkowania dla studentów oraz pracowników 

ośrodków akademickich.13 Ponadto uczelnie mogą liczyd na: zwiększenie dochodów ze 

współpracy i transferu technologii, wzrost waloryzacji badao naukowych, świadomości 

społeczności akademickiej dotyczącej własności intelektualnej, ochronę rozwiązao 

patentowych, które posiadają znaczący potencjał aplikacyjny, w ramach  polityki patentowej 

uczelni, wzrost współpracy i liczby kontaktów między uczelnią a przedsiębiorstwami oraz 

nawiązanie współpracy z lokalnymi firmami.14  

Podejmując działania w ramach przedsiębiorczości akademickiej uczelnie napotykają na 

szereg ograniczeo. Są to zazwyczaj bariery natury społeczno –psychologicznej, formalno-

prawnej oraz ekonomicznej. Należą do nich m.in.: brak odpowiednich środków finansowych  

(wysokie koszty wejścia), biurokracja, ograniczenia ze strony paostwa (wysokie pośrednie 

koszty pracy, system fiskalny), niewielka ilośd szkoleo ukierunkowujących na prowadzenie 

własnej działalności gospodarczej, obawy przed podjęciem takiej działalności, brak 

odpowiednich kwalifikacji, niski poziom zaangażowania uczelni w przedsiębiorczośd 

akademicką, niedostateczna informacja o formach przedsiębiorczości akademickiej, brak 

hierarchizacji i identyfikacji celów oraz konsekwencji w ich realizacji, brak zaufania do firm 

studenckich, brak osobistego zaangażowania oraz brak wiedzy prawnej i księgowej w tym 

zakresie.15  

                                                      

13 W. M Grudzewski, I. K., Hejduk,  Akademicka przedsiębiorczośd źródłem techniki i technologii, 

„Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa” 1997, nr 9. 
14 K. B. Matusiak., Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości. Przesłanki, polityka i instytucje, 

Instytut Technologii Eksploatacji, Radom-Łódź 2006, s. 73-77. 
15 E.Stawasz, Metody i instrumenty aktywizacji przedsiębiorczości wśród pracowników naukowo-

badawczych, Łódź-Poznao-Warszawa 2006, s. 60; A. H. Jasioski,  Innowacje i transfer techniki w 
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Mimo istnienia tak wielu ograniczeo wynikających z funkcjonowania przedsiębiorczości 

akademickiej należy zwrócid uwagę również na pozytywny jej wpływ na działalnośd 

społeczną oraz gospodarczą poprzez stały wzrost jakości kapitału intelektualnego i poziomu 

innowacyjności, co wiąże się ze zmianą dotychczasowego systemu edukacyjnego. Dzięki 

działaniom w ramach przedsiębiorczości akademickiej zwiększeniu uległa również 

dostępności usług edukacyjnych o wysokiej jakości poprzez dostosowanie jej do różnych faz 

życia ludzkiego oraz potrzeb i poziomu wiedzy, jak i umiejętności. Zmniejszeniu uległa także 

istniejąca do niedawna luka technologiczna dzięki upowszechnieniu oraz wzmocnieniu 

edukacji w zakresie nauk technicznych oraz internacjonalizacji nauki polskiej.16  

Wśród czynników wpływających na perspektywy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej 

w Polsce należy wymienid:  

- zmiany mentalnościowe w środowiskach naukowo-badawczych i wśród 

zarządzających instytucjami akademickimi sankcjonujących fakt prowadzenia 

działalności gospodarczej przez pracowników i studentów; 

- systemowa poprawa warunków tworzenia nowych przedsiębiorstw, obejmującej 

warunki prawne, procedury i koszty procesu założycielskiego; 

- rozwój infrastruktury wsparcia obejmującej: instytucje i programy, przygotowanie 

zespołów zarządzających i budowę oferty usług dla nowo tworzonych 

technologicznych firm; 

- wypracowanie procedur współpracy z firmami spin-off, zapewniających korzyści dla 

instytucji naukowej, nie ograniczających możliwości rozwoju nowopowstałych 

technologicznych przedsiębiorstw w pierwszym okresie ich rynkowej egzystencji; 

- wypracowanie procedur współpracy uczelni i członków społeczności akademickiej 

z gospodarką.17 

 

Misją obecnie funkcjonujących ośrodków akademickich powinno byd budowanie relacji 

z otoczeniem przy wykorzystywaniu własnych osiągnięd, w tym poszukiwanie kanałów 

                                                                                                                                                                      

procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006, s. 128-158; R. Drozdowski, Potencjał Regionów 

w zakresie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, PW-004, Radom 2007, s. 31-40. 

 
17 J. Ruszewski, Praktyczne aspekty zakładania i prowadzenia spółek spin- off i spin-out,. 

www.suwalki.info/ares2/materialy.ppt, 09.12.2009.  

 

http://www.suwalki.info/ares2/materialy.ppt
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efektywnego transferu wyników prac naukowych do gospodarki. Perspektywicznie firmy 

typu spin-off, czy spin –out mogą stanowid bowiem jedno z głównych źródeł przychodów 

budżetów ośrodków akademickich, a także wartośd dla społeczeostwa i gospodarki paostwa  
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W STRONĘ UCZELNI TRZECIEJ GENERACJI 

Dr Robert Szynaka – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chełmie 

 

Czy polskie uczelnie stad na intensywny rozwój przedsiębiorczości akademickiej? Ależ ona już 

się rozwija w ostatnich latach w znacznym stopniu samoistnie, tyle że przejawia się nieco 

inaczej niż w krajach rozwiniętych gospodarczo czy  technologicznie. To naturalne, że polskie 

szkolnictwo wyższe stara się najpierw nadrobid wieloletnie opóźnienie wynikające 

z ograniczeo narzuconych przez system komunistyczny. Nierównoległośd rozwoju 

gospodarczego i naukowego naszego kraju i szeroko pojętego Zachodu spowodowało, że 

polska droga do rozwoju przedsiębiorczości akademickiej jest nieco inna. Rozpoczęła się 

kilkanaście lat temu od niespotykanego boomu w obszarze szkolnictwa wyższego. 

Czterokrotny wzrost liczby studiującej młodzieży, powstanie ponad dwustu niepublicznych 

wyższych uczelni to również skutek przedsiębiorczości środowisk akademickich, jak 

i niespotykany dotąd popyt młodych ludzi na wiedzę, którzy inwestują w siebie, podwyższają 

własne kwalifikacje starając się dorównad coraz bardziej wymagającemu rynkowi pracy. 

Uważa się, że w gospodarce dwudziestego pierwszego wieku wiedza staje się najcenniejszym 

zasobem w gospodarce. Przewyższa znaczenie zasobów naturalnych czy 

niewykwalifikowanej, taniej siły roboczej. O sukcesie gospodarki coraz częściej decydowad 

będzie sprawny mechanizm przepływu wiedzy i technologii pomiędzy głównymi podmiotami 

życia społecznego i gospodarczego. Duże znaczenie będą mied powiązania i relacje 

budowane na bazie wyższych uczelni pomiędzy inkubatorami przedsiębiorczości, centrami 

transferu technologii, przedsiębiorcami. Największy sukces mają osiągnąd regiony, w których 

budowany mechanizm przepływu wiedzy i technologii będzie działał najsprawniej, gdzie uda 

się stworzyd najlepsze warunki dla powstawania nowych firm, podejmowania ryzyka 

wdrażania nowych technologii. Polska zaś dla swego rozwoju powinna dysponowad własnym 

kapitałem ludzkim, który pozwoli jej wkroczyd na drogę intensywnego rozwoju. Zadania na 

najbliższe lata nie należą do łatwych. Jeżeli chcemy myśled o rozwoju gospodarki, to 

w najbliższych latach czeka nas koniecznośd wymiany dwóch trzecich obecnie użytkowanych 

technologii i zastąpienie jej nowymi rozwiązaniami. To jest konieczny wymóg rozwoju. 

Można, co prawda, pójśd inną drogą. Kupowad nowe technologie i przeszczepiad ją na nasz 

grunt, lecz to są inwestycje niezwykle kapitałochłonne i działające na krótką metę. Warto 

więc skupid się na tworzeniu przestrzeni zdolnej do tworzenia i wykorzystywania wiedzy. 

Liderem powinny tu byd wyższe uczelnie „produkujące” i rozprzestrzeniające wiedzę. Aby 

spełnid te wymagania, niezbędna będzie zmiana świadomości kierujących wyższymi 

uczelniami, którzy powinni sprzyjad powiązaniu rozwoju badao naukowych uczelni 

z możliwością ich komercjalizacji, animowaniu przedsiębiorczości uczelnianej. Uczelnie 

powinny zmierzad ku transformacji w otwarte, nowoczesne centra edukacji, badao 
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naukowych, które potrafią sprostad wymaganiom globalizacji w zakresie konkurencyjności na 

rynku edukacyjnym i badao naukowych. Takim wymaganiom mogą jedynie sprostad wyższe 

uczelnie zwane przez J. G. Wissema18 uniwersytetami „trzeciej generacji”. Zdaniem 

J. G. Wissema wyższe uczelnie w świecie współczesnym zyskały nowe zadania. Oprócz 

tradycyjnej działalności edukacyjnej i badawczej powinny pomagad studentom 

i pracownikom naukowym w zakładaniu przedsiębiorstw. Ponadto muszą same rozwijad się 

w kierunku nawiązywania kontaktów z przemysłem i instytucjami społecznymi, zwiększad 

przydatnośd prowadzonych przez siebie badao przez ich udostępnianie użytkownikom i przy 

tym uzyskiwad wpływy finansowe. Trend ten powinien prowadzid do zmian w strukturze 

i kulturze wyższej uczelni od uczelni „humboldtowskiej” do uczelni „trzeciej generacji”. 

J. G. Wissema opisując historię ewolucji  wyższych uczelni wyróżnia trzy etapy rozwoju 

uczelni z okresami przejściowymi rozdzielającymi te etapy. Rozróżniamy trzy etapy 

(„generacje”) uniwersytetów: uniwersytet średniowieczny, zwany także scholastycznym, 

uniwersytet humboldtowski oraz uniwersytet trzeciej generacji. Ostatni jest ideałem, do 

któremu dążymy. Obecnie uniwersytety znajdują się w okresie przejściowym ku 

uniwersytetowi trzeciej generacji. Uniwersytety średniowieczne były silnymi organizacjami 

dzięki swoim prawom i ochronie zapewnionej przez Kościół. Były paostwami w paostwie, 

mającymi swoje przywileje, własne prawo i jurysdykcję, podobnie jak klasztory. Głównym 

celem uniwersytetu średniowiecznego nie było odkrywanie nowej wiedzy, ale ochrona 

i przekazywanie wiedzy z przeszłości oraz nauczanie i przestrzeganie doktryn Kościoła. 

Uniwersytety były demokratycznymi instytucjami z wybieranymi dostojnikami. Miały one 

wpływ na wszystkie dziedziny życia, włącznie ze sprawami politycznymi. Wielokrotnie 

wpływały na postępowanie władzy królewskiej i dostojników kościoła. Wszelki postęp 

techniczny był raczej wynikiem cudu, działania natury dzięki łasce Bożej. 

Pierwszy okres przejściowy przypada na czas rozwoju humanizmu, renesansu, reformacji, 

kontrreformacji i oświecenia. Rezultatem zmian było stopniowe, ale nieodwracalne 

zmniejszenie wpływu Kościoła na uniwersytety. Stopniowo tradycyjne uniwersytety zaczęły 

przyjmowad nowe dyscypliny i metody naukowe. W rosnących w siłę Prusach narodził się 

uniwersytet humboldtowski.  

Uniwersytet humboldtowski był uniwersytetem oświecenia, skupiał się na badaniach. Pod 

koniec osiemnastego wieku naukowcy zaczęli wyciągad wnioski z systematycznych, 

prowadzonych regularnie eksperymentów. Wnioski przekształcały się w prawa, które mogły 

byd wykorzystywane do przewidywania przyszłych reakcji systemów. W takich warunkach 

rodziła się współczesna nauka i technika. Nazwa uniwersytetu himboldtowskiego pochodzi 

od nazwiska Wilhelma von Humboldt, pruskiego dyplomaty, filozofa oświecenia, ministra 

                                                      

18 J. G. Wissema, Technostarterzy – dlaczego i jak ?, Warszawa 2005. 
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edukacji i założyciela Uniwersytetu Berlioskiego, który później został nazwany jego imieniem. 

Edukacja na tej uczelni opierała się na schemacie przejętym ze średniowiecznych cechów, 

a mianowicie mistrz, asystent, uczeo. Badania oparte były na racjonalizmie i empiryzmie. 

Wyniki badao musiały byd wiarygodne i dostępne dla wszystkich. Stały się własnością 

publiczną i były publikowane w specjalistycznych czasopismach lub książkach, do których 

mógł dotrzed każdy. Edukacja tego typu uczelni była ukierunkowana na naukę, jednak wielu 

absolwentów wybierało zawody ni związane z nauką. Ulegając dziewiętnastowiecznym 

tendencjom nacjonalistycznym uniwersytety stały się instytucjami krajowymi, w których 

wykładano w językach ojczystych. Wycofano łacinę jako linqua franca co utrudniło 

komunikację między uczelniami oraz zmniejszyło mobilnośd studentów i kadry naukowej. 

Uniwersytet został zorganizowany w monodyscyplinarne wydziały. Tradycyjne wydziały, na 

przykład sztuk wyzwolonych i filozofii stały się kolebkami różnorodnych węższych 

specjalizacji, które z czasem przekształciły się w samodzielne wydziały, na przykład filozofia 

naturalna (podzielona później na matematykę, fizykę, chemię i biologię), ekonomia i nauki 

społeczne. Wydziały teologii, medycyny i prawa zostały niezmienione. Uniwersytety miały na 

początku charakter lokalny. Studiowali na nich młodzi ludzie pochodzący zazwyczaj 

z bliskiego sąsiedztwa. Wymiana studentów pomiędzy uniwersytetami była rzadkością, 

dyplomy nie były wzajemnie uznawane. Nauczyciele akademiccy w większości wypadków 

przez całe życie pracowali na jednej uczelni lub w ramach awansu przenosili się na inną, lecz 

tylko w obrębie tego samego kraju. Uczeni z różnych krajów porozumiewali się ze sobą pod 

warunkiem, że znali język obcy. Komunikacja istniała w ramach publikacji lub prywatnej 

korespondencji. Regionalne znaczenie uczelni powodowało, że nie istniała pomiędzy nimi 

praktycznie żadna konkurencja. Uniwersytety finansowane były z krajowych budżetów 

i przez to w dużej mierze zależne od lokalnej władzy. Wpływy za czesne stanowiły niewielki 

procent budżetów uczelni, ponieważ rządy starały się utrzymad odpłatnośd za naukę na 

niskim poziomie, aby zapewnid możliwośd nauki gorzej sytuowanym studentom. Pod konie 

dziewiętnastego wieku kontakty nauki z przemysłem nabrały większego znaczenia, 

szczególnie dla wydziałów zajmujących się badaniami i opracowaniem nowych technologii. 

Wciąż jednak istniało wyraźne rozgraniczenie pomiędzy wyższymi uczelniami a przemysłem. 

Główni twórcy rewolucji przemysłowej, tacy jak Edison, Bell czy Ford działali poza 

uniwersytetami, osiągali jednak korzyści z własnych publikacji naukowych. 

Humboldtowski model wyższej uczelni znalazł się w trudnej sytuacji w latach 

sześddziesiątych dwudziestego wieku. W ciągu dziesięciolecia czterokrotnie zwiększyła się 

liczba studentów. Wzrost był zgodny z ideami socjalizmu, które postulowały równy dostęp  

do wiedzy i nauki. Zniesiono egzaminy wstępne, ponieważ uznano, że samo posiadanie 

odpowiedniego wykształcenia ponadpodstawowego jest wystarczającym kryterium do 

przyjęcia na wyższe uczelnie. Średni czas studiów uległ wydłużeniu, zmalała także liczba 

studentów kooczących szkoły wyższe i uzyskujących dyplom. Uniwersytet humboldtowski był 

uczelnią elitarną, teraz wszystko uległo zmianie i przekształcił się w uczelnię masową. 
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Pomimo ogólnego obniżenia jakości kształcenia, wyższe uczelnie kooczyli nadal studenci 

o wysokiej wiedzy specjalistycznej. Zdolnym studentom na uczelniach nieoficjalnie 

poświęcano więcej uwagi i traktowano jako przyszłych pracowników naukowych. Drastyczny 

wzrost wydatków paostwa na wyższe uczelnie spowodował wzrost zainteresowania 

i ingerencję rządów i kręgów politycznych w ich funkcjonowanie. Koniec modelu 

humboldtowskiego zapoczątkowany został napływem znacznej liczby miernych studentów, 

rozwojem biurokracji, złego zarządzania i kontroli. Monodyscyplinarne badania okresu 

humboldtowskiego w latach sześddziesiątych dwudziestego wieku zastąpiono badaniami 

interdyscyplinarnymi. Tworzono zespoły międzywydziałowe, na które niechętnie spoglądały 

poszczególne wydziały. Powstawały instytuty międzyuczelniane, które najczęściej uzyskiwały 

fundusze na swoje działanie bezpośrednio od administracji paostwowej. Wydziały zachowały 

swoją dawną pozycję stanowiąc ważne narzędzie kontroli w rękach scentralizowanej 

administracji uczelnianej. Kontrolowały programy nauczania i przyznawały stopnie naukowe. 

W takiej sytuacji przejrzyste i sprawne zarządzanie wyższymi uczelniami stało się niezwykle 

trudne.  

Atmosfera kulturalna lat sześddziesiątych i siedemdziesiątych sprzyjała demokratyzacji szkół 

wyższych, jednocześnie powodowała, że współpraca wyższych uczelni z przemysłem 

uznawana była za podejrzaną. Uczelnie rzadko utrzymywały regularne kontakty 

z przedsiębiorstwami komercyjnymi i agencjami rządowymi. Nie przeszkadzało to 

w utrzymywaniu tego rodzaju kontaktów przez poszczególnych naukowców. Wraz 

z narastająca atmosferą upolitycznienia i utworzeniem uczelnianych rad, kontakty te musiały 

zostad ukrócone. Tymczasem od początku dwudziestego wieku drobny przemysł 

potrzebował dostępu do nowej myśli technicznej. Aby ułatwid przepływ technologii 

tworzono instytucje znajdujące się poza wyższymi uczelniami. Resorty rolnictwa, obrony 

narodowej, transportu tworzyły własne instytuty badawcze. Działalnośd badawczo-

rozwojową na masową skalę rozpoczęły same korporacje, zatrudniając w tym celu nawet 

laureatów Nagrody Nobla. Odizolowane od przemysłu wyższe uczelni prowadziły badania, 

które w rezultacie stawały się bezproduktywną działalnością naukową. 

Po rozpadzie uniwersytetu humboldtowskiego pod wpływem umasowienia, biurokracji, 

ingerencji paostwa oraz niemożności radzenia sobie z silną konkurencją instytutów 

badawczych w połowie lat osiemdziesiątych i dziewięddziesiątych dwudziestego wieku 

pojawiło się wiele trendów które postawiły wyższym uczelniom nowe wyzwania. W Stanach 

Zjednoczonych szkoły wyższe takie jak Massachusets Institute of Technology (MIT) oraz 

Stanford University stały się kolebkami rewolucji technologii teleinformatycznych oraz nowej 

gospodarki. Uczelnie europejskie starały się naśladowad ten trend  wspierane przez własne 

rządy, które zdały sobie sprawę z olbrzymiego potencjału  gospodarczego oraz korzyści 

płynące dla rynku zatrudnienia z działalności instytucji akademickich zorientowanych 

prorynkowo. Obecnie rządy niemal każdego kraju europejskiego wspierają tworzenie 
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instytucji naukowych zajmujących się technologiami telekomunikacyjnymi, naukami 

przyrodniczymi i innymi dziedzinami. Ogromny wpływ na szkolnictwo wyższe mają procesy 

globalizacyjne. Internet oraz rozpowszechnienie się języka angielskiego jako języka 

uniwersalnego znacznie ułatwia komunikację i zbieranie informacji. Spadek kosztów podróży 

spowodował, że kształcenie za granicą stało się normą. Zwiększyła się także mobilnośd kadry 

naukowej. Wszystko to doprowadziło do silnej konkurencji pomiędzy wyższymi uczelniami. 

Szkoły wyższe zmuszane są do prowadzenia znacznej części zajęd w języku angielski. 

Konkurencja zaostrza się także dzięki uznawaniu przez uczelnie europejskie tytułów 

naukowych (tytułu magistra i doktora). Liczne fundusze przeznaczane są także na 

finansowanie międzynarodowych studiów i programów badawczych. Dodatkowym 

impulsem dla rozwoju wyższych uczelni jest likwidacja przez wiele przemysłowych instytucji 

badawczych badao podstawowych. W związku z tym, że nadal istnieje potrzeba prowadzenia 

takich badao, wyższe uczelnie mogą w tej dziedzinie współpracowad z przemysłem i uzyskad 

dostęp do zasobów i doświadczeo komercyjnych instytutów badawczych. Szokiem dla 

paostw europejskich jest aktywnośd nowych paostw uprzemysłowionych Azji, takich jak 

Chiny czy Indie. Aby stawid czoło napływającej stamtąd technologii należy dokonad 

restrukturalizacji powojennych modeli społecznych. Wiele wyższych uczelni eksperymentuje 

obecnie z nowymi sposobami komercjalizacji know-how. Jednakże działalnośd ta nadal 

postrzegana jest jako działalnośd marginalna uczelni wobec jej podstawowych zadao. 

Pomimo tego wobec krachu uczelni humboldtowskiej tworzy się nowy model zmierzający ku 

modelowi uniwersytetu trzeciej generacji, który zapewni nadal wysoki poziom kształcenia 

i badao naukowych, jednocześnie będzie spełniał rolę międzynarodowego centrum transferu 

technologii. Międzynarodowe centrum transferu technologii będzie składało się 

z tradycyjnego uczelnianego ośrodka badawczo-rozwojowego, inkubatorów 

przedsiębiorczości czy innych obiektów dla technostarterów, instytucji finansujących oraz 

wielu usługodawców branżowych (konsultanci zarządzania, księgowi, specjaliści do spraw 

marketingu, własności intelektualnej, itp.). 

Jakie jest pozycja naszego kraju na drodze tworzenia uniwersytetu trzeciego wieku. 

Zapóźnienie naszego kraju w rozwoju wyższych uczelni możemy szacowad na około 

pięddziesiąt lat. Przeżyliśmy dopiero boom na studiowanie i rozwój wyższych uczelni, a więc 

to co miało miejsce w krajach Europy Zachodniej na początku lat sześddziesiątych. Musimy 

nadrabiad w szybkim tempie zaległości. Pierwszy etap mamy już za sobą. Trzeba już przejśd 

do następnych. Sytuacja jest o tyle ułatwiona, że nie trzeba doświadczad upadku 

uniwersytetu humboldtowskiego, który w Polsce został unicestwiony przez panujący system 

komunistyczny. 
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LUBELSKI RYNEK SZKOLNICTWA WYŻSZEGO VERSUS RYNEK PRACY 

Dr Dorota Jegorow – Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji 

Społecznej 

Mgr inż. Jarosław Martyniuk – Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej TRIADA 

Arletta Jegorow (uczennica szkoły podstawowej nr 11 w Chemie) 

 

(…) Koziolek.pl – Lubelski Serwis Informacyjny pod koniec grudnia 2009 r. podał, iż 

Wojewódzki Urząd Pracy opublikował „Ranking szkół wyższych według poziomu bezrobocia 

absolwentów (rok akademicki 2007/2008)”. Informacja ta nie była ani odkrywcza, ani nowa. 

Temat ten poruszany był już niejednokrotnie na Lubelskim Portalu Informacyjno-

Badawczym19. Cieszy jednak fakt, iż coraz częściej absolwenci szkół wyższych mogą spotkad 

się z informacją, chod tylko w wymiarze teoretycznym, to jednak niosącym przekaz 

o rzeczywistych wyzwaniach rynku pracy. Rynku pracy coraz mniej przyjaznego młodym 

ludziom, rynku wymagającego i nakładającego obowiązek permanentnej 

wielopłaszczyznowej adaptacji połączonej z potrzebą ciągłego doskonalenia swoich 

umiejętności. 

W ogólnej liczbie absolwentów lubelskich uczelni w roku akademickim 2006/2007 udział 

bezrobotnych absolwentów uplasował się na poziomie 8%, gdy tymczasem w roku 

akademickim 2007/2008 wskaźnik ten sięgnął aż 18%. 

Wykres 1 ilustrujący zestawienie udziału bezrobotnych absolwentów w ogóle absolwentów 

w poszczególnych lubelskich uczelniach wskazuje na wyraźne rozbieżności w wynikach 

otrzymywanych w kolejnych latach. Sytuacja ta nie jest spowodowania radykalnymi 

zmianami na rynku pracy, ale przede wszystkim zmianami ilościowymi w strukturze 

studentów, a to z kolei przekłada się na strukturę ilościową absolwentów. 

Niechlubne miejsce w czołówce prezentowanego rankingu zajął m. in. Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie. „Rektor tej uczelni prof. Marian Wesołowski fakt ten komentuje 

krótko: W ogóle nie wierzę w takie zestawienia. Absolutnie. (…) absolwenci UP radzą sobie na 

rynku pracy dobrze. Nie mają żadnych problemów ze znalezieniem pracy. Zakładają własne 

firmy, są przedsiębiorczy. A w przypadku weterynarii gdybyśmy na przykład chcieli kształcid 

pięd razy więcej studentów niż obecnie, to też znaleźliby pracę.” Stwierdzenia jak najbardziej 

                                                      

19 Portalu stanowiącym komplementarny element projektu „Przedsiębiorczośd szansą dla lubelskiej 

społeczności akademickiej”. 
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optymistyczne, ale skoro Pan Rektor nie wierzy zestawieniom WUP w Lublinie, to na jakiej 

podstawie wierzyd Panu Rektorowi …? 

Wykres 1. Udział bezrobotnych absolwentów lubelskich uczelnie w ogóle absolwentów 

w latach 2006/2007 i 2007/2008. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie WUP w Lublinie. 

 

Najlepiej sytuacja pod względem potencjalnej absorpcji absolwentów przez rynek pracy 

wygląda w przypadku Uniwersytetu Medycznego, który z wynikiem 1% uplasował się na 

ostatnim miejscu przedmiotowego rankingu.  
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Wykres 2.  Udział bezrobotnych absolwentów lubelskich uczelni w ogóle absolwentów 

w roku akademickim 2007/2008. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie WUP w Lublinie. 

 

„Już od kilku lat jesteśmy liderem w tej klasyfikacji - podkreśla Włodzimierz Matysiak, 

rzecznik prasowy UM. Kształcimy specjalistów, na których wciąż jest zapotrzebowanie - 

lekarzy, lekarzy stomatologów, farmaceutów, pielęgniarki. Wpływ na to ma fakt, że nasze 

społeczeostwo się starzeje. Rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowaną opiekę medyczną. 

Nasi absolwenci znajdują też prace w krajach europejskich.” Chod początek relacji jak 
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najbardziej pozytywny i jednoznacznie możliwy do weryfikacji w wymiarze empirycznym, to 

niepokój budzi stwierdzenie: „Nasi absolwenci znajdują też prace w krajach europejskich”. 

W tym przypadku należy odpowiedzied sobie jednoznacznie na pytanie o koszt wykształcenia 

jednego lekarza, na który składamy się wszyscy jako podatnicy. Dopóki racjonalne 

gospodarowanie środkami publicznymi z założenia nie będzie zauważad szans rozwojowych 

kraju w kapitale społecznym = inwestycji, która bez żadnych barier finansowych jest obecnie 

wykorzystywana w innych krajach, dopóty nie możemy liczyd na poprawę sytuacji na rynku 

pracy absolwentów polskich uczelni. Raport z wykonania Strategii Lizbooskiej za rok 2008, 

opublikowany w marcu 2009 r. jednoznacznie wskazuje na niewydolnośd i niską 

konkurencyjnośd szkolnictwa wyższego UE w porównaniu ze szkolnictwem wyższym Stanów 

Zjednoczonych. Co więcej okazuje się, że nie udało się zrealizowad założonych celów. Biorąc 

pod uwagę preferowane kierunki kształcenia, tj. kształcenie w zakresie nauk technicznych, 

gdzie Polsce udało się osiągnąd najwyższe wskaźniki wzrostu w UE, to jednoznacznie 

wskazuje się, iż proces ten miał wymiar wyłącznie ilościowy bez, jakże istotnej w tym 

zakresie, płaszczyzny jakościowej. Konsekwencją tego jest brak przełożenia kwalifikacji 

zawodowych absolwentów uczelni technicznych na rozwój gospodarczy UE. 

Niedostrzeganie istniejących problemów w szkolnictwie wyższym jest zjawiskiem 

niepokojącym, tym bardziej, że nawet uczniowie szkół podstawowych nie opierając się na 

żadnych statystykach potrafią wskazad obszar niszowy na rynku pracy. Uczennica szkoły 

podstawowej: „Najbardziej opłacałoby mi się zostad lekarzem ogólnym, ponieważ jest to 

zawód dobrze płatny. Lekarz zarabia około 3350 złotych. Sam rezydent zarabia około 2430 

złotych. Jak widad jest to jeden z najlepiej płatnych zawodów. Na pewno znalazłabym szybko 

pracę w dobrym szpitalu, ponieważ w Polsce brakuje specjalistów tego zawodu. Dużym 

plusem jest także dośd wysoka emerytura. Właśnie dlatego w tym momencie zawód lekarza 

opłaca mi się najbardziej.” 

Niepokojącym zjawiskiem jest również fakt, iż dośd wysokie wyniki w przedmiotowym 

rankingu zajmują Paostwowe Wyższe Szkoły Zawodowe, w tym jedna z Chełma, druga 

z Zamościa oraz Politechnika Lubelska, które z założenia winny kształcid w zawodach 

poszukiwanych na rynku pracy, zawodach technicznych, na jakie wskazuje wiele opracowao 

szczebla centralnego. Czy jednak dane krajowe można zaimplementowad w akademickie 

środowisko lubelskie. Raczej nie. Nasuwa się jednak kolejne pytanie, na ile wykładnia 

statystyki ogólnopolskiej prezentowana zazwyczaj w wymiarze ilościowym odpowiadają 

jakościowym uwarunkowaniom rynku pracy w układzie regionalnym. 

A może to wszystko, co wyżej zostało zapisane to tylko mroczna bajka… Biorąc pod uwagę 

komentarz WUP do statystyk będących podstawą analizy sytuacji absolwentów lubelskich 

uczelni na regionalnym rynku pracy okazuje się, że symptomy analizy rzeczywistego zjawiska 

mają istotnie ograniczony wymiar. „Analizując wskaźniki poziomu bezrobocia wśród 
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absolwentów szkół wyższych należy pamiętad, iż nie do kooca oddają one rzeczywisty wynik 

konfrontacji siły dyplomu z możliwościami zaistnienia na rynku pracy. Wynika to z faktu, że 

powiatowe urzędy pracy nie dysponują danymi na temat absolwentów, którzy mogą 

pozostawad w rejestrach urzędów pracy na terenie innych województw, analogicznie jak 

absolwenci uczelni nie lubelskich zasilają szeregi bezrobotnych powiatowych urzędów pracy 

naszego województwa.” Cóż zatem robid, wierzyd, iż bajka ta, jest bajką tylko dla dorosłych, 

którzy przekażą młodym ludziom „prawdziwą prawdę”, ale jaka ona jest, dziś chyba nie wie 

nikt. Zatem fabryki marzeo będą nadal prosperowad w niezmienionych warunkach, a młodzi 

ludzie nadal zasilad będą te fabryki, a jedynie czas zweryfikuje racjonalnośd dokonywanych 

wyborów. 

 

Materiały źródłowe: 

[1] M. Kaczor, Raport z wykonania Strategii Lizbooskiej za rok 2008, Polski Instytut Spraw 

Międzynarodowych, Warszawa 2009. 

[2] Jaka uczelnia kształci bezrobotnych? *w+ www.koziolek.pl  

[3] Ranking szkół wyższych według poziomu bezrobocia absolwentów (rok akademicki 

2007/2008) [w] www.wup.lublin.pl 

[4] Uczelnie lubelskie niczym fabryki marzeo *w+ www.lpib.pl 

http://www.koziolek.pl/
http://www.wup.lublin.pl/
http://www.lpib.pl/
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PRZEDSIĘBIORCZOŚD AKADEMICKA – ZAGROŻENIA (STUDIUM PRZYPADKU) 

Dr Grzegorz Krawczyk – Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji 

Społecznej 

 

Wstęp 

Współczesna literatura z dziedziny nauk o zarządzaniu podaje wiele definicji 

przedsiębiorczości. Ich różnorodnośd bierze się między innymi z głównych orientacji 

metodologicznych, rozpatrywania problemów zarządzania na gruncie ekonomii, nauk 

prawnych i administracji, czy też psychologii i socjologii20. Ja wybrałem definicję 

ukształtowaną na gruncie gospodarki amerykaoskiej, zakładającą że na wszystkim można 

osiągnąd zysk, a działalnośd gospodarcza dzieli się na taką, którą można ubezpieczyd na 

wypadek niepowodzenia, oraz na taką, której ubezpieczyd nie można i to właśnie ona jest 

obszarem zainteresowania przedsiębiorców. Zysk jest tu formą rekompensaty za poniesione 

ryzyko21.  

 

Przedsiębiorczośd akademicka 

Dośd powszechne jest odnoszenie pojęcia "przedsiębiorczośd" do zespołu cech osobowości. 

Można wymienid liczne przykłady takiego podejścia. Przedsiębiorczośd jest definiowana jako 

cecha osobowości, skłonnośd, zdolnośd do przejawiania ducha inicjatywy i zaradności. 

W nurcie tym mieści się określenie przedsiębiorczości, przyjmujące, że jest to cecha 

osobowości, charakteryzująca postawy i zachowania ludzkie, polegająca na zdolności i chęci 

ponoszenia ryzyka, skłonności do zachowao innowacyjnych oraz podejmowanie działao 

w celu wykorzystania nadarzających się szans i okazji22. 

Pojęcie przedsiębiorczośd akademicka nie podlega jednoznacznej definicji, ponieważ 

przedsiębiorczośd akademicka może byd rozumiana szeroko. W literaturze przedmiotu, jak 

i w potocznej dyskusji napotykamy szereg problemów interpretacyjnych dotyczących 

                                                      

20 B. Kożuch, Pojęcie i istota przedsiębiorczości, *w:+ B. Plawgo (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa 

w gospodarce regionu, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001, s. 11. 
21 Ibidem, s. 11. 
22 Ibidem, s. 12. 
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samego pojęcia oraz zakresu przedsiębiorczości akademickiej. W krajach anglosaskich 

pojęcie to utożsamiane jest z23: 

 procesem powstawania na uczelniach przedsiębiorstw odpryskowych (tzw. spin-off 

lub spin-out) zakładanych i prowadzonych przez pracowników naukowych i 

studentów; 

 przedsiębiorczością uczelni – wszystkich sytuacji, w których uczelnia występuje jako 

oferent określonego typu know-how i chce je sprzedad na rynkowych zasadach. 

Należy zaznaczyd, iż przedsięwzięcia odpryskowe nie ograniczają się jedynie do tworzenia 

akademickich firm. Według słownika PARP, firmą typu spin-off określa się podmiot, który 

powstał w wyniku usamodzielnienia się pracowników jednostki macierzystej, wykorzystując 

jej potencjał materialny i intelektualny. Przy czym za jednostkę macierzystą uznaje się 

zarówno przedsiębiorstwo, jak też ośrodki akademickie czy jednostki badawcze. Odłączenie 

od jednostki macierzystej może nastąpid z różnych przyczyn. Głównym motywem założenia 

firmy spin-off jest komercjalizacja wynalazku, nowych technologii, badao. Firmy spin-off 

działają w oderwaniu od macierzystej organizacji, są od niej niezależne. Drugim typem 

przedsiębiorstw odpryskowych są firmy typu spin-out. Elementem odróżniającym je od firm 

typu spin-off jest relacja z organizacją macierzystą. Spin-out powstaje najczęściej za wiedzą 

oraz przyzwoleniem zarządu macierzystego przedsiębiorstwa lub uczelni. Ten typ 

przedsiębiorstwa pozostaje w powiązaniu kapitałowym lub operacyjnym z jednostką 

macierzystą. Powiązania operacyjne mogą obejmowad m.in. obsługę prawną, księgową, 

w zakresie marketingu oraz korzystania z kanałów dystrybucji instytucji macierzystej24. 

W takim ujęciu przedsiębiorczośd akademicka jest postrzegana jako nowy, atrakcyjny 

mechanizm komercjalizacji naukowego know-how, pozwalający zwielokrotnid korzyści 

czerpane przez naukowca (odkrywcę) oraz pozostałych partnerów naukowych i biznesowych 

(uczelnia, inwestorzy kapitałowi). 

W Polsce, jak i w pozostałych krajach Europy kontynentalnej na analizowane zjawisko 

patrzymy nieco odmiennie, przede wszystkim szerzej. Kierunki dyskusji obejmują25: 

                                                      

23 G. Banerski, A. Gryzik,K. Matusiak, M. Mażewska, E. Stawasz, Przedsiębiorczośd akademicka 
(rozwój firm spin-off, spin-out) – zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi. Raport z 
badania. Badanie zrealizowane w ramach projektu własnego PARP: „Przedsiębiorczośd akademicka 
(rozwój firm spin-off, spin-out) – zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi”. Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2009, s. 7. 
24 http://www.bankier.pl/ 
25 G. Banerski, A. Gryzik,K. Matusiak, M. Mażewska, E. Stawasz, Przedsiębiorczośd …, op. cit., s. 7-8. 
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1. Rozwój programów edukacji, promocji i rozwoju przedsiębiorczych postaw wśród 

studentów, doktorantów i pracowników naukowych, obejmujące przygotowanie 

oferty dydaktycznej (wykłady, kursy, spotkania itp.) w zakresie podstaw wiedzy 

ekonomicznej, prawnej (własnośd intelektualna) i organizacyjnej związanej 

z podejmowaniem i prowadzeniem samodzielne działalności gospodarczej. 

2. Budowę instytucji i programów wsparcia dla osób zawodowo związanych z uczelnią 

(pracowników naukowych, doktorantów) zainteresowanych podjęciem samodzielnej 

działalności gospodarczej na bazie posiadanej wiedzy zawodowej i realizowanych 

programów badawczych. 

3. Zarządzanie własnością intelektualną powstającą na uczelniach i w instytucjach 

naukowych, przygotowanie zasad i regulaminów komercjalizacji wypracowanych 

rozwiązao. 

4. Przedsiębiorcze zarządzanie uczelnią, będącą specyficznym przedsiębiorstwem 

o dużej użyteczności społecznej, które może i powinno byd dobrze organizowane 

i zarządzane. 

Według Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 firmy typu spin-out nie są 

formalnie związane z macierzystą uczelnią. W tej klasyfikacji mieszczą się również firmy 

zakładane przez lub absolwentów, wykorzystujących wiedzę zdobytą w trakcie studiów. Ja 

chciałbym skupid się właśnie na firmach zakładanych przez studentów26.  

Jest wiele przesłanek, które należy przeanalizowad, które decydują o możliwości 

zrealizowania założonego przedsięwzięcia i odniesienia sukcesu. Trzeba także wziąd pod 

uwagę ewentualne przeszkody i trudności. Ja skupię się na przeszkodach, ponieważ tego 

właśnie dotyczyd będzie studium przypadku.  

Oto przykłady pytao, na które warto sobie odpowiedzied planując przedsięwzięcie27: 

Jakich nakładów finansowych wymaga twoje przedsięwzięcie i z jakich źródeł będziesz 

pozyskiwał kapitał? 

 Czy ustaliłeś planowaną wielkośd przychodów? 

 Czy masz świadomośd podstawowych zagrożeo związanych z realizacją swojego 

pomysłu i czy wiesz jak ich uniknąd bądź je ograniczyd? 

                                                      

26 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, s. 201. 
27 Za stroną internetową http://www.wup.gdansk.pl 
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Rzetelna ocena tych czynników może zapobiec poniesieniu ewentualnej porażki bądź skłonid 

do rozważenia innych możliwości i pomysłów związanych z rodzajem działalności 

gospodarczej. 

 

MARPOL S.C.28- studium przypadku 

Firma Marpol S.C. została założona w 1997 roku przez dwóch studentów Wydziału 

Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Obaj byli wówczas studentami 3 roku 

studiów dziennych i mieli 22 i 23 lata. Marpol to firma handlowa. Zajmowała się sprzedażą 

hurtową na terenie Dolnego Śląską galanterii damskiej produkowanej w Chełmie. Była to 

sprzedaż sezonowa. Sezon trwał od połowy września do kooca grudnia. W pierwszym 

sezonie firma sprzedawała niewielkie ilości i ku zaskoczeniu właścicieli przynosiła 

zadawalający dochód. W drugim sezonie działalności, po kosztownej akcji reklamowej, firma 

zwiększyła swój zasięg do wszystkich województw ściany zachodniej i zwiększyła obrót 50 - 

krotnie. Tak duży obrót pociągnął za sobą koniecznośd podpisania przez właścicieli firmy i ich 

rodziny weksli in blanco, aby móc zamawiad duże partie towaru. Wraz ze zwiększeniem 

obrotu pojawił się jednak nowy problem. 60% towaru sprzedawano za gotówkę, natomiast 

40% na krótki termin płatności. Z tych tylko połowa wracała na konto firmy w terminie. 

Druga połowa została w portfelach właścicieli firm, którzy nie zamierzali płacid należności. 

Było to około 100 tysięcy złotych. Rozpoczęła się żmudna procedura ściągania należności. 

Właściciele Marcpolu byli pod ciągłą presją: z jednej strony wierzyciel posiadający weksle in 

blanco, a z drugiej dłużnicy. Ta nerwowa sytuacja trwała prawie rok. Firm funkcjonowała, 

udało się wyegzekwowad należności od dłużników i przygotowad się do następnego sezonu; 

właściciele osiągnęli sukces biznesowy, ale doznali również porażki. Ich porażka polegała na 

tym, iż jeden z nich musiał się leczyd na nerwicę, a drugi już dwa lata później przejął naganne 

zachowania swoich dłużników i sam dopuszczał się oszustw. W efekcie, mając już inna firmę 

związaną z branżą informatyczną, został skazany wyrokiem sądu na 10 miesięcy pozbawienia 

wolności. 

 

Podsumowanie 

Efekty zaprezentowanej w studium przypadku działalności pojawiły się szybko i bez wysiłku. 

Ale sukces biznesowy jeden z właścicieli Marcpolu przypłacił zdrowiem, drugi – popadł 

                                                      

28 Nazwa firmy została celowo zmieniona. 
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w konflikt z prawem. W tym miejscu należałoby zadad pytanie o sens takiej 

przedsiębiorczości. 

Czy nakłaniając i umożliwiając zwłaszcza młodym ludziom zakładanie firm, nie należałoby 

jednocześnie uruchomid procedur oferujących im szeroko rozumianą pomoc psychologiczną 

niezbędną do właściwego osądu moralnego i etycznego. 

Arystoteles zdefiniował cnotę jako trwałą dyspozycję i wyuczoną zdolnośd wyboru29 (Etyka 

Nikomachejska, II.6). Zdaniem Laury L. Nash: „Żaden moralny pretekst, jak prawo czy 

polityka firmy, nie może mechanicznie rozstrzygnąd trudnych kompromisów i bolesnych 

decyzji jakim odpowiedzialny menedżer ciągle stawia czoła. Rachunek moralny, przy pomocy 

którego menedżer mógłby oszacowad aktualną wartośd swoich działao w firmie, musi brad 

pod uwagę więcej, niż można nauczyd się w domu rodzinnym. Nonszalancją jest założenie, iż 

utrzymanie etycznych standardów jest łatwe, tak długo jak jest się wystarczająco silnym. 

Każdemu zdarza się stanąd przed trudnymi zagadnieniami, których rozwiązania nie zawsze są 

oczywiste. Pogodzenie ze sobą pobudek nakierowanych na osiągnięcie zysku z etycznymi 

imperatywami jest wątpliwą i wysoce delikatną kwestią”30. 

W sytuacji kiedy karierę zaczynają ludzie młodzi należy pamiętad o tym, że zdrowie 

psychiczne ma znaczenie fundamentalne. Długofalowy sukces ciężko osiągnąd jest komuś kto 

doznaje dysonansu na płaszczyznach zawodowej i moralnej. Tylko menadżerowie o silnych 

zasadach, dojrzali emocjonalnie i odporni na stres są w stanie rozwijad firmy. 

                                                      

29 J. Woleoski, J. Hartman, Wiedza o etyce, Wydawnictwo Park Edukacja, s. 403.  
30 Laura L. Nash, Why Why Business Ethics Now?, [w:] R. Chadwick, D. Schroeder (ed.), Routledge 

Applied Ethics. Critical Concepts in Philosophy, London-NY 2002, s. 39-49. 
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PRZEDSIĘBIORCZOŚD AKADEMICKA SZANSĄ ROZWOJU UCZELNI 

Dr Robert Szynaka – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chełmie 

 

Przedsiębiorczośd akademicka stwarza szansę rozwoju wyższych uczelni. Generuje 

możliwości rozwoju aktywności gospodarczej środowiska akademickiego. Zapewnia 

możliwości realizowania innowacyjnych pomysłów w ramach samodzielnej lub wspomaganej 

działalności gospodarczej, jest szansą na efektywny transfer wiedzy i technologii do 

gospodarki. Nie możemy jednak przewidzied czy większośd uczelni w Polsce, które implantują 

przedsiębiorczośd akademicką osiągnie sukces. Czy przedsiębiorczośd akademicka nie jest dla 

nich krótkotrwałą i powierzchowną modą. Co się stanie po kilku latach, gdy na tego rodzaju 

działalnośd przestanie się aplikowad środki unijne. Czy firmy założone i funkcjonujące 

w inkubatorze są w stanie dad sobie radę poza nim. Na te pytania odpowiemy dopiero za 

kilka lat, tymczasem wprowadzanie przedsiębiorczości akademickiej następuje dośd szybko 

na naszych uczelniach. Czy przedsiębiorczośd akademicka jest modą, bezrefleksyjnym 

naśladownictwem wzorów zachodnich czy prawdziwą potrzebą i szansą rozwoju polskich 

wyższych uczelni, odpowiedź przyniesie  jutro. Tymczasem przyjrzyjmy się jak zorganizowana 

jest przedsiębiorczośd akademicka w Polsce i jakie przynosi ona korzyści wyższym uczelniom 

Pomysł na przedsiębiorczośd akademicką przyszedł do nas z uniwersytetów 

zachodnioeuropejskich. Nic w ty dziwnego, rozwój gospodarczy Polski dokonywał się zawsze 

i dokonuje nadal w znacznym stopniu drogą importu kulturowego z  Zachodu Europy, na 

który składa się przejmowanie wzorców technologicznych, postaw, motywacji i rozwiązao. 

Nie ulega wątpliwości, że rozwój gospodarczy zależy  od upowszechnienia sprzyjających mu 

postaw. Społeczeostwo oparte na wiedzy może się wtedy rozwijad, jeżeli ludzie przyswoją 

sobie takie systemy wartości, które będą ich skłaniały do długofalowego wysiłku na rzecz  

osiągania pozycji społecznych oraz innych celów zgodnych z logiką funkcjonowania 

gospodarki wolnorynkowej.  

W tej sytuacji zmienia się rola wyższych uczelni. Wydaje się, że po uniwersytecie 

średniowiecznym i uniwersytecie humboldtowskim nadeszła pora na uniwersytet trzeciej 

generacji. Podejmujący skutecznie zagadnienia przedsiębiorczości akademickiej, wdrażający 

wyniki badao w gospodarce, posiadający (również) funkcje typowe dla podmiotów 

gospodarczych, z umiejętnościami prowadzenia gry rynkowej włącznie.31 

                                                      

31 J. Kaleta,  M. Miller, K. Kozłowska, A. Kucharska, Foresight i studia regionalne na rzecz Dolnego 

Śląska, Wrocław 2006, s. 7. 
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Samego pojęcia przedsiębiorczości akademickiej jest na tyle pojemne i ogólne, że mogą 

pojawiad się problemy z jego interpretacją i rozumieniem. Jak wskazują autorzy 

„Innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”32 w kręgach kultury anglosaskiej pojęcie to 

utożsamiane jest z procesem powstawania na uczelniach firm technologicznych, tzw. spin-off 

lub spin-out. W takim ujęciu jest to więc – obok zgłoszeo patentowych, czy „zwykłych” 

publikacji naukowych – nowy, niezwykle atrakcyjny mechanizm komercjalizacji naukowego 

know-how pozwalający zwielokrotnid korzyści czerpane przez naukowca (odkrywcę) 

i pozostałych partnerów naukowych i biznesowych (uczelnia, inwestorzy kapitałowi). Ale 

przedsiębiorczośd akademicką często w potocznym języku (tak jest między innymi 

w Polsce) rozumie się nieco odmiennie i szerzej. Nie jest to wyłącznie proces tworzenia spin-

off, ale przede wszystkim aktywnośd biznesowa osób zawodowo związanych z uczelnią 

(pracowników naukowych), jak i tych dla których uczelnia jest pewnym etapem w życiu – 

studentów czy doktorantów. Pomiędzy jednym i drugim rozumieniem  przedsiębiorczości 

akademickiej nie ma sprzeczności, aczkolwiek należy pamiętad, że te odmienne podejścia 

implikują stosowanie innych narzędzi rozwojowych.33  

Jacek Gulioski34 podaje trzy definicje przedsiębiorczości.  

 

DEFINICJA 1 

W szerokiej definicji, z jednej strony jest to wszelkiego rodzaju zaangażowania uczelni, jej 

studentów, doktorantów i pracowników w działalnośd gospodarczą, z drugiej tworzenie firm 

przez pracowników studentów czy doktorantów. 

 

DEFINICJA 2 

Wyższe wykształcenie, wiedza, innowacje stanowią sprawdzalny towar o wartości trudnej do 

przecenienia. Kanałem transformacji wiedzy będzie i innowacji może byd zakładanie 

przedsiębiorstw poprzez przedstawicieli akademickiej społeczności (na terenie uczelni lub 

w jej pobliżu) bądź też przekazywanie wiedzy i innowacji odpłatnie lub nieodpłatnie. 

                                                      

32 Innowacyjna przedsiębiorczośd akademicka – światowe doświadczenia, red. J. Gulioski, K. Zasiadły, 

Warszawa 2005, s. 16-17. 
33 P. Tamowicz, Przedsiębiorczośd akademicka w Polsce. Kilka refleksji na kanwie dyskusji 

przeprowadzonej w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji „Przedsiębiorczośd akademicka w Polsce” – 

Perspektywy rozwoju, 2006. 
34 J. Gulioski, Przedsiębiorczośd akademicka w Polsce. Specyfika i ukierunkowania rozwoju., Opole 

200, s. 2 -4. 
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DEFINICJA 3 

Transfer technologii i innowacji, który może następowad na drodze umów licencyjnych 

(wdrożeniowych), sprzedaży patentu, usług i ekspertyz dla świata gospodarki, udostępniania 

baz danych i zasobów bibliotecznych, usług załóg pracowniczych oraz zamawiane przez 

gospodarkę kontrakty badawcze. 

Zainteresowanie przedsiębiorczością akademicką jest zjawiskiem ogólnoeuropejskim. U jego 

podstaw leży nie tylko Strategia Lizbooska i jej ambitny cel zwiększenia gospodarczej 

użyteczności sektora badawczo-rozwojowego. Kluczowe znaczenie mają tu głębokie zmiany 

w postrzeganiu funkcji pełnionych przez uczelnie (ewolucja tradycyjnych funkcji szkoły 

wyższej, powstanie tzw. uniwersytetu drugiej i trzeciej generacji – co dokładnie opisuje 

w swojej książce J. G. Wissema35), pojawienie się tzw. twardych ograniczeo budżetowych 

i wzrost przedsiębiorczości akademickiej  – obok tych motywacji ogólnoeuropejskich – jest 

dodatkowo powodowane koniecznością jak najefektywniejszego wykorzystania środków 

funduszy strukturalnych. Poszukując różnych rozwiązao mających służyd wzmocnieniu 

innowacyjności przedsiębiorstw, przybliżeniu środowisk naukowych do realiów gospodarki 

przedsiębiorczośd akademicka wydaje się byd atrakcyjnym polem do eksperymentów i prób.  

Wyższej uczelni przypisana zostaje nowa rola. W społeczeostwie opartym na wiedzy pełni 

rolę nie tylko ośrodka dydaktycznego i badawczego, ale także postrzegana jest jako 

instytucja dysponująca obfitym źródłem nowych idei, pomysłów, badao, które bardzo często 

mogą byd wykorzystywane do uruchomienia nowej działalności gospodarczej. 

Niewykorzystywanie tych możliwości byłoby marnowaniem potencjału rozwoju 

gospodarczego kraju.  

Wykorzystanie wiedzy, osiągnięd naukowych, zdolności i pomysłów rodzących się na 

uczelniach w ramach własnego przedsiębiorstwa cechują się pewnym stopniem ryzyka. 

Ponadto młodzi przedsiębiorcy od samego początku muszą ponosid koszty związane 

z uruchomieniem i funkcjonowaniem działalności gospodarczej. Potrzebna jest niemała 

znajomośd procedur i kwestii prawnych związanych z uruchomieniem i prowadzeniem 

działalności gospodarczej. Dodatkowymi bariery, które mogą się pojawid to kwestie prawa 

własności, trudności wyceny wyników osiągnięd naukowych. W związku z trudnościami 

początkowej fazy rozwoju biznesu, warto poddad go pewnej ochronie, tak zwanej inkubacji. 

Taka ochronę są w stanie zapewnid inkubatory przedsiębiorczości, których zadaniem jest 

wspieranie przedsiębiorczości w początkowej fazie rozwoju. 

                                                      

35 J. G.  Wissema, Technostarterzy – dlaczego i jak?, Warszawa 2005. 
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Inkubator przedsiębiorczości to instytucja posiadająca zaplecze w postaci przestrzeni 

użytkowej, najczęściej działająca w skali lokalnej, posiadają zaplecze w postaci przestrzeni 

użytkowej. Podstawowym zadaniem tej instytucji jest stymulowanie i wspieranie nowych 

przedsiębiorstw, przy wykorzystaniu lokalnego kapitału, w tym kapitału ludzkiego, 

zapewniając infrastrukturę i niezbędny instruktaż. Podstawowa przesłanką lokowania firm 

w inkubatorze są ułatwienia formalno-organizacyjne i względy finansowe. 

Akademickie inkubatory przedsiębiorczości są szczególnymi typami inkubatorów, w swoim 

założeniu mają dad środowisku akademickiemu możliwośd realizacji opracowanych przez 

siebie pomysłów poprzez rzeczywiste zastosowanie w ramach działalności gospodarczej. 

Stwarzają okazje i warunki do weryfikacji wiedzy i umiejętności przy stosunkowo niskich 

kosztach i ograniczonym ryzyku ponoszonym przez początkujące przedsiębiorstwa. 

Akademickie inkubatory przedsiębiorczości funkcjonują w otoczeniu szkół wyższych, a ich 

celem jest wspieranie środowiska uczelnianego, studentów, absolwentów oraz pracowników 

naukowych w podejmowaniu działalności gospodarczej. Stwarzają okazję i warunki do 

weryfikacji wiedzy i umiejętności przy stosunkowo niskich kosztach i ograniczonym ryzyku 

podejmowanym przed przedsiębiorców.36 Specyficznymi zadaniami inkubatora są także 

edukacja i promocja przedsiębiorczości oraz podnoszenie świadomości i umiejętności 

w zakresie komercjalizacji pomysłów oraz wyników prac naukowych prowadzonych na 

uczelni. 

Inkubacja nie jest jedyną fazą rozwoju przedsiębiorstwa akademickiego. Rozwój każdego 

przedsiębiorstwa, według wieku autorów, we wstępnej fazie obejmuje kilka etapów, 

a mianowicie: 

1. Preinkubację – do momentu założenia firmy, 
2. Inkubację: 

 - wczesną – rok funkcjonowania firmy 

- późną – 2-3 lata funkcjonowania formy 

3. Akcelerację – dalszy wzrost  

Ośrodki rozwoju przedsiębiorczości akademickie w kraju  prowadzą w tej chwili: 

1. Preinkubatory, 
2. Inkubatory, 
3. Uczelniane centra transferu technologii, 

                                                      

36 Innowacyjna przedsiębiorczośd akademicka. Wartośd dla uczelni – wiedza dla przedsiębiorstwa, 

Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2009, s.5  
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4. Uczelniane biura karier. 

 

Preinkubacja obejmuje wsparcie w pierwszym etapie (zalążkowym) tworzenia 

przedsiębiorstwa i obejmuje najczęściej następujące działania: 

a. ocena rynku i komercyjnego potencjału pomysłu, 
b. pomoc w zakresie budowy prototypu, eksperymentów i prób technicznych, 
c. ochrona patentowa, uzyskanie certyfikatów dopuszczających do rynku, 
d. finansowanie zalążkowe w formie grantów i pożyczek. 

Podstawowe sposoby działania preinkubatora obejmują promocję przedsiębiorczości, 

szkolenia, doradztwo oraz analizę potencjału rynkowego przedsięwzięcia. O sukcesie 

decyduje profesjonalny personel, infrastruktura jest tu rzeczą drugorzędną. 

Akademickie preinkubatory w Polsce dzieli się obecnie na 4 grupy: 

a. studenckie forum Bussines Center Club oraz Fundacja AIP, 
b. preinkubatory działające w ramach publicznych uczelni wyższych, 
c. preinubatory organizowane w parkach inkubatorskich i technologicznych, 
d. preinkubatory zakładane przez organizacje studenckie 

 

Preinkubatory działające w ramach paostwowych szkół wyższych to organizacyjnie 

najczęściej ogólnouczelniane, jednostki prowadzące działalnośd usługową, szkoleniowa lub 

naukową, których zadaniem jest propagowanie i wspieranie przedsiębiorczości w środowisku 

akademickim uczelni i  skoncentrowanie na inkubacji, między innymi w formie coraz bardziej 

popularniejszych konkursów biznesplanów. 

Preinkubatory działające w ramach parków i inkubatorów technologicznych wykorzystują 

rolę otoczenia parku i inkubatora (sprzyjające środowisko biznesu), możliwośd akceleracji na 

bazie instytucji parkowych (preinkubator – inkubator – park) oraz dostęp do 

specjalistycznych usług doradztwa i informacji. Wsparcie  biznesu w inkubatorze 

technologicznym obejmuje przede wszystkim: 

a. preferencyjne stawki czynszu rosnące wraz z upływem pobytu w inkubatorze, 
b. szkolenia oraz usługi doradcze i informacyjne, 
c.  kontakty i współpracę z instytucjami naukowymi, 
d. asystę w transformacji technologii, 
e. dostęp do wspólnej infrastruktury technicznej i serwisowej, 
f. dostęp do różnorodnych lokalnych i globalnych sieci biznesowych. 
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Oddziaływanie inkubatora na rozwój regionalny obejmuje przede wszystkim: 

a. rozwijanie nowoczesnych form współpracy środowiska naukowego i lokalnego 
biznesu, 

b. tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy, 
c. transfer i komercjalizację technologii, 
d. wspieranie rozwoju lokalnego, inicjowanie przekształceo strukturalnych, 
e. zagospodarowywanie niewykorzystanych obiektów poprzemysłowych, 
f. promocję przedsiębiorczości, rozwój ekonomiczne sektora prywatnego, 
g. promocję regionu, tworzenie sieci współpracy. 

 

Akademickie inkubatory przedsiębiorczości generują szereg korzyści dla uczelni, obejmując 

bezpośrednio: 

a. uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej oraz poprawę image uczelni, 
b. poprawę relacji z otoczeniem lokalnym i biznesem, 
c. zwiększenie dochodów ze współpracy i transferu technologii do firm absolwenckich, 
d. zwiększenie zamówieo oraz sponsorowanie działalności badawczej, 
e. pozyskiwanie dodatkowych środków z programów wspierania przedsiębiorczości 

technologicznej, 
f. dodatkowe możliwości dochodów studentów, pracowników naukowych i inżynieryjno 

– technicznych. 

 

Uczelnia, w ramach której rozwija się przedsiębiorczośd akademicka odnosi z tego tytułu 

całych szereg korzyści. Oferuje młodym ludziom, potencjalnym studentom, absolwentom 

i pracownikom naukowym kompleksową ofertę, w skład której wchodzi pakiet dydaktyczny, 

możliwośd prowadzenia badao naukowych, naukowych także możliwośd wprowadzenia 

swoich pomysłów w życie poprzez prowadzenie działalności komercyjnej. Jednocześnie 

wyższa uczelnia zyskuje możliwośd zweryfikowania swoich osiągnięd oraz zyskuje źródło 

przychodów finansowych. Przedsiębiorczośd akademicka przygotowuje szkoły wyższe do 

efektywnej współpracy z gospodarką. Działalnośd dydaktyczna nie jest już oderwana od tego 

co dzieje się w polskiej czy zagranicznej gospodarce, świecie najnowszych technologii 

i rozwiązao naukowo-technicznych. Stanowi jedno z narzędzi weryfikacji dostosowania 

kształcenia do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. Pełny sukces wyższej uczelni w tej 

dziedzinie będzie zauważalny, gdy z racji prowadzonej tego typu działalności zacznie 

poprawiad swoją sytuację ekonomiczną, a z czasem stanie się zdolna do  generowania 

znacznej części swoich przychodów z komercjalizacji swoich osiągnięd naukowych. 

Należy zdad sobie sprawę z tego, że Polska jest na początkowym etapie rozwoju modelu 

przedsiębiorczości akademickiej. Punktem wyjścia jest zmiana postaw kadry zarządzającej 
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i administracji wyższych uczelni w kierunku akceptacji działalności gospodarczej prowadzonej 

przez pracowników i studentów oraz zaangażowania w rynkowy proces komercjalizacji 

wiedzy, nowych rozwiązao technologicznych i organizacyjnych. Jednym z największych barier 

pozostają bariery mentalnościowe znacznej części środowiska naukowego – badawczego 

optującego za zachowaniem systemu uniwersytetu humboltowskiego. Przeprowadzone 

badania prze Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości37 wykazały na potrzebę zwiększania 

świadomości przedstawicieli władz uczelnianych i administracji poprzez akcje promocyjne 

naświetlające cele, instrumenty oraz korzyści płynące z aktywizacji przedsiębiorczości 

akademickiej w kontekście współczesnych 

                                                      

37 Raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Przedsiębiorczośd akademicka (rozwój firm 

spin -off, spin-out) – zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwoju, Warszawa 2009, s. 143 
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PRZEDSIĘBIORCZOŚD AKADEMICKA W POLSCE – DEFICYT PAREZJI  

Dr Dorota Jegorow – Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji 

Społecznej 

Dr Grzegorz Krawczyk – Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji 

Społecznej 

 

Z założenia przedsiębiorczośd akademicka winna byd ważnym elementem pobudzającym 

aktywnośd naukowo-gospodarczą szkół wyższych. Winna byd także czynnikiem pozwalającym 

w lepszym stopniu odpowiadad wyzwaniom, jakie stawiają uczelni idee gospodarki opartej 

na wiedzy.38 Bez pełnego zaimplementowania wszystkich wymiarów przedsiębiorczości 

akademickiej w system szkolnictwa wyższego efektywnośd kształcenia polskich studentów 

będzie znikoma. 

Przedsiębiorczośd akademicka stosunkowo niedawno, ale w zmasowanym wymiarze zaczęła 

pojawiad się w licznych przekazach mających swoje podłoże głównie w inicjatywach 

projektowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tak 

naprawdę to dzięki angażowaniu wykładowców w realizację przedmiotowych projektów 

znaczny ich odsetek po raz pierwszy spotkał się z określeniem „przedsiębiorczośd 

akademicka”. Wcześniej (niestety i nadal) dla wielu wykładowców termin ten był całkowicie 

obcy. Próby angażowania wykładowców w opracowywanie materiałów merytorycznych 

w zakresie przedsiębiorczości akademickiej natrafiają na wyraźny opór związany przede 

wszystkim z koniecznością samorozwoju i kreatywności, tak jak to wynika wprost z definicji 

przedsiębiorczości. Okazuje się, iż wśród znacznej części wykładowców panuje przekonanie, 

że mówid o przedsiębiorczości akademickiej mogą wyłącznie ekonomiści, co niestety, ale 

stawia pod wielkim znakiem zapytania poziom kompetencyjny polskiego środowiska 

naukowego. Problematyka przedsiębiorczości akademickiej jest bardzo złożona i wzbudza 

wiele kontrowersji. Wynika przede wszystkim z nowego postrzegania roli szkoły wyższej 

w otoczeniu gospodarczym, które wymusza poszukiwanie nowego modelu organizacyjnego, 

jak i zmiany postaw środowiska akademickiego. Nie mniej jednak widoczne dziś 

zainteresowanie tematem i rozwój programów preinkubacji i inkubacji jest oznaką zmian 

zachodzących w polskich szkołach wyższych. Ogół tych działao winien zaowocowad 

                                                      

38 Innowacyjna przedsiębiorczośd akademicka, Wartośd dla uczelni - wiedza dla przedsiębiorczości! 

(dokument do konsultacji), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2008 



36 

 

wzmocnieniem praktyk w zakresie wspierania przedsiębiorczości i transferu wiedzy do 

gospodarki.39 

Problematyka przedsiębiorczości akademickiej ma w Polsce dośd krótką historię, podobnie 

jak polityka jej wsparcia. Przy tym należy zauważyd, że zaangażowanie instytucji naukowych 

i ich pracowników w działania komercjalizacji wiedzy i rozwiązao technologicznych (między 

innymi poprzez tworzenie firm odpryskowych typu spin-off i spin-out) wyprzedziło regulacje 

prawne w tej dziedzinie. Podejmujący taką działalnośd napotykają na swej drodze szereg 

barier, z którymi muszą radzid sobie w niezbyt przyjaznym środowisku (uczelnianym, 

prawnym, rynkowym i biznesowym). Liczne nieprawidłowości i wypaczenia wynikają 

z ułomności prawnych i podatkowych, a także nieetycznych postaw czy niedostatków 

umiejętności zarządzania w instytucjach naukowych.40 Problem jest zatem bardzo złożony, 

a jego rozwiązanie jak na razie jest w fazie porównywalnej z fazą preinkubacji. 

… „Prężne wielkie uniwersytety i politechniki. Uczeni, chod niedofinansowani, ścigający się ze 

światową czołówką i, jeśli tylko znajdą się pieniądze, gotowi zamienid polską gospodarkę 

w nowoczesną "knowledge based economy". Do tego setki przeróżnych szkół, w których, na 

przekór biedzie, dzieje się edukacyjny cud – uczy się najlepiej wykształcone pokolenie 

w dziejach Polski.” Tylko że to wszystko jest jakby na niby. Niestety, ale wydaje byd się fikcją 

budowaną dla polityków i naiwnej publiczności, na podobieostwo potiomkinowskiej wioski. 

Zaczęło się od edukacji. W ciągu ostatnich dziesięciu lat wyszliśmy – jak mówią politycy – 

naprzeciw aspiracjom edukacyjnym młodzieży. Odsetek studiujących w pokoleniu 19 – 23-

latków przekracza w Polsce 50% i jest wyższy niż w Niemczech, Francji, Holandii czy Japonii, 

a znacznie wyższy niż w Czechach i Słowacji. Tylko czy na pewno te studia są warte 

inwestowania kilku lat życia?41 

Władza dostrzega problem jakości edukacji i rozwiązuje go tak, jak potrafi: kontrolami 

i regulacją. Szkoły odpowiadają tak, jak zawsze odpowiada się na kontrole: tworzeniem 

fasadowej rzeczywistości. Ustawa stawia uczelniom, które chcą kształcid studentów, dwa 

warunki. Po pierwsze mają dysponowad kompetentną kadrą nauczycieli, przy czym 

kompetencję mierzy się za pomocą stopni naukowych. Wymóg ten daje niemal dożywotnią 

pewnośd zatrudnienia każdemu, kto ma habilitację w „chodliwej” dziedzinie. Kwalifikacje nie 

mają w tym przypadku nic do znaczenia. Codziennośd polskiej nauki to trzeciorzędni liderzy, 

którzy niejednokrotnie przez całe naukowe życie nie wytknęli nosa poza mury jednej uczelni, 

                                                      

39 G. Banerski, A. Gryzik, K. B. Matusiak, M. Mazewska, E. Stawasz, Przedsiębiorczośd akademicka 

(rozwój firm spin-off, spin-out) – zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi. Raport 

z badania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009, s. 129-130. 
40 Ibidem, s. 129-130. 
41 http://www.ii.uni.wroc.pl/~jma/potiomkinowski.phtml 
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a nawet jeśli gdzieś wyjechali, to rzadko coś przywieźli z powrotem. Ludzie, których jedynym 

marzeniem jest dotrwad do emerytury, niczego nie zmieniając i nie ucząc się już nigdy 

niczego nowego. I ich czwartorzędni uczniowie, kontynuujący anachroniczną tematykę 

badawczą i feudalny sposób myślenia swoich mistrzów. Budujący polskie "kariery naukowe", 

tak samo fasadowe jak polska edukacja, bo zamiast na dokonywaniu odkryd polegające na 

cierpliwym ciułaniu, w oderwaniu od świata, polskich stopni naukowych. Do tego negatywna 

selekcja: wyjazdy uzdolnionych ludzi za granicę i odchodzenie do przemysłu. Z którego, 

z powodu sformalizowanego charakteru polskiego awansu naukowego, nie ma właściwie 

powrotu na uczelnię. Wszystko to razem czyni z polskich instytucji akademickich środowisko 

modelowo antyinnowacyjne. I żadne większe pieniądze tego nie zmienią. Polska "knowledge 

based economy" nieuchronnie okaże się taką samą fikcją jak masowa edukacja. Ale też 

oczywiście, tak samo jak edukacja, przyniesie wielu obrotnym ludziom całkiem niefikcyjne 

korzyści. A kiedy "innowacja" przestanie byd modnym sloganem, ci sami ludzie przemieszczą 

się na inne, bardziej zielone pastwiska.42 

Wobec powyższego można mied dziś jedynie, marzeniem jest nie złudną, nadzieję, że plany 

nakreślone pompatycznie w dokumentach strategicznych odnajdą swoje odzwierciedlenie 

w polskiej rzeczywistości akademickiej. Projekt „Przedsiębiorczośd szansą dla lubelskiej 

społeczności akademickiej” jest rzeczywistym przykładem aktywności pracowników naukowych, a co 

najważniejsze, w ramach ścisłej współpracy ze studentami, bez których niniejszy projekt z pewnością 

by nie powstał. 

                                                      

42 Dr hab. Jerzy Marcinkowski jest profesorem w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Był prodziekanem Wydziału Matematyki i Informatyki UWr oraz współtwórcą, dającego studentom 

bezprecedensową w Polsce możliwośd wyboru przedmiotów, programu studiów informatycznych. 

Jest członkiem Paostwowej Komisji Akredytacyjnej. Kamila Kuleszę poznał w University of Cambridge, 

gdzie był stypendystą The Isaac Newton Institute for Mathematical Sciences; Dr Kamil Kulesza 

w pracy badawczej zajmuje się informatyką i zastosowaniami matematyki. Posiada również 

doświadczenie w konsultingu. Obecnie swój czas dzieli pomiędzy University of Cambridge i Polska 

Akademię Nauk, gdzie pracuje jako adiunkt. Odpowiada również za działania związane 

z przenoszeniem do polskich najlepszych brytyjskich wzorców akademii, Uniwersytet Potiomkinowski 

(i obietnice innowacji) [w:] http://www.ii.uni.wroc.pl/~jma/potiomkinowski.phtml 
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