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I. STUDENCI O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  AKADEMICKIEJ 

POLSKI MODEL PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ 

IZA IWANICKA, STUDENTKA III ROKU EKONOMII, KUL WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY 

W TOMASZOWIE LUBELSKIM 

 

Dynamiczne zmiany w gospodarce rynkowej spowodowane są w dużej 

mierze rozwojem technologii informacyjnych, które stały się zmiennym 

wyznacznikiem społeczeństwa postindustrialnego. To jednak wymaga 

stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju innowacji, gdzie kluczem 

do sukcesu jest dostęp do aktualnych informacji. We współczesnym świecie 

informacja jest podstawowym zasobem ekonomicznym, czynnikiem, który 

warunkuje sukces gospodarczy. Jedynym więc problemem jest 

zlikwidowanie barier dostępu do niej. 

Polska na arenie międzynarodowej wypada niekorzystnie w kontekście 

rozwoju innowacyjności. Należy wprowadzić kompleksowe rozwiązania 

wspierające rozwój przedsiębiorczości akademickiej. 

Słowa kluczowe: informacja, innowacje, przedsiębiorczość akademicka, 

gospodarka oparta na wiedzy, inkubatory przedsiębiorczości. 

Przedsiębiorczość akademicka jest coraz bardziej rozpowszechniona 

zarówno na płaszczyźnie współpracy nauki z biznesem, jak też 

inkubatorów wspierających przedsięwzięcia studentów i nauczycieli. 

Wykorzystanie zasobów intelektualnych uczelni oraz przełamanie barier 

rozwojowych przedsiębiorstw i wykorzystanie ich potencjału przyjmuje 

postać tzw. spółek spin-off lub spin-out. W przypadku spółek spin-off 

utworzona firma jest zależna od jednostki macierzystej (uczelni) w sposób 
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finansowy, prawny, formalny. Natomiast spółki spin-out są zasadniczo 

niezależne od uczelni i posiadają swoje źródło finansowania.  

Głównym czynnikiem warunkującym trwały rozwój przedsiębiorczości 

akademickiej jest reorientacja postawy kadry akademickiej niezależnie od 

posiadanego stopnia naukowego czy doświadczenia zawodowego. To 

wymaga jednak szeroko pojmowanej współpracy na linii wykładowca- 

wykładowca, wykładowca- student i student- wykładowca. 

Przedsiębiorczość akademicka regulowana jest w Polsce m.in. zapisami art. 

4 i art. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, 

zgodnie z którymi uczelnie współpracują z otoczeniem gospodarczym przez 

sprzedaż lub nieodpłatne przekazanie wyników badań i prac rozwojowych 

przedsiębiorcom oraz szerzenie idei przedsiębiorczości w środowisku 

akademickim w formie działalności wyodrębnionej organizacyjnie 

i finansowo, w zakresie i formach określonych w statucie. 

Jednym ze źródeł finansowania szeroko rozumianej przedsiębiorczości 

akademickiej są fundusze europejskie. Mowa tu przede wszystkim 

o działaniu 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wsparcie oraz 

promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Maksymalna kwota, jaką 

można w ramach jego uzyskać to 40 000 zł dotacji inwestycyjnej oraz 

wsparcie pomostowe w wysokości nawet 9 600 zł. Zaś firmy znajdujące się 

w początkowej fazie rozwoju wspomóc może działanie 3.1 PO Innowacyjna 

Gospodarka „Inicjowanie działalności innowacyjnej”. W jego ramach 

pomysłodawca firmy otrzymuje konsultacje w zakresie tworzenia 

i zarządzania firmą oraz dotacje, które polegają na wniesieniu wkładu 

finansowego do kapitału zakładowego spółki w wysokości do 200 000 

Euro.  
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Należy jeszcze wspomnieć o wcześniej wymienionych akademickich 

inkubatorach przedsiębiorczości, które tworzone są w obrębie szkół 

wyższych, stanowią one formę wsparcia w praktycznych działaniach 

rynkowych. Umożliwiają beneficjentom prowadzenie własnej działalności, 

korzystając z osobowości prawnej inkubatora. Grupą docelową są przede 

wszystkim studenci, zaś ogólnopolską sieć inkubatorów akademickich 

prowadzi Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, której 

biura zlokalizowane są przy uczelniach publicznych i niepublicznych. 

Jednym z ciekawych zjawisk obserwowanych we współczesnym świecie 

jest gospodarka oparta na wiedzy, polegająca na stopniowym 

przechodzeniu od gospodarki materiałochłonnej do gospodarki opartej na 

informacji. Rozwój przedsiębiorczości opartej na wiedzy warunkowany jest 

czynnikami krajowymi (ukształtowanie polityki publicznej), a przede 

wszystkim świadomości społecznej w tym zakresie. Wdrażanie podjętych 

już działań w tym obszarze, zwiększenie nakładów na badania i rozwój, 

zatrzymanie w placówkach młodej kadry pracowniczej może w znacznym 

stopniu ułatwić te procesy. 

Edukacja akademicka, która jest dla większości studentów ostatnim etapem 

intensywnego kształcenia, powinna przekazać im niezbędne umiejętności, 

dzięki którym będą mogli prowadzić aktywne życie zawodowe. Przekazanie 

takiej wiedzy możliwe jest jedynie na uczelni, która realizuje swoje zadania 

w wymiarze teoretycznym. Powinno być to widoczne w szerokiej 

aktywności pracowników, polegającej na świadczeniu usług doradczych 

odrębnym podmiotom gospodarczym. Tylko w taki sposób uczelnia może 

stać się nośnikiem wiedzy, a nie tylko miejscem przekazywania wiedzy 

teoretycznej. Biorąc pod uwagę niekorzystnie uwarunkowania należy 

wprowadzić szereg kompleksowych rozwiązań wspierających rozwój 

przedsiębiorczości akademickiej. 
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Istnieją także uczelniane Centra Transferu Technologii, które stanowią 

zróżnicowaną organizacyjnie grupę nie nastawionych na zyski jednostek 

doradczych, szkoleniowych i informacyjnych, realizujących programy 

wsparcia transferu, komercjalizacji technologii oraz wszystkich 

towarzyszących temu procesowi zadań. Głównym celem ich działalności 

jest organizacja platformy kontaktów między badaczami a przemysłem. 

Znaczna część centrów skupia się na promowaniu uczelnianych kontaktów 

z gospodarką, inne zaś obrały szersze pole działania specjalizując się 

w kontaktach z działającymi w regionie małymi i średnimi 

przedsiębiorstwami, pomagając im w pozyskaniu nowych technologii oraz 

wiedzy pochodzącej częściowo z uczelni. W Polsce centra te tworzy kilka 

uczelni, tj. Politechnika Białostocka, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika 

Krakowska, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Łódzki.  

Bezwzględnie należy wspomnieć o barierach i ograniczeniach 

przedsiębiorczości akademickiej. Wyróżniamy trzy podstawowe: 

społeczno-psychologiczne, sytuacyjne, strukturalne. Do tych pierwszych 

zaliczamy przede wszystkim obawy związane z podejmowaniem własnej 

działalności, co wiąże się z niskim poziomem wiedzy i kompetencji 

niezbędnych w jej prowadzeniu, gdzie uczelnia postrzegana jest jako 

podmiot nie zainteresowany tym, aby jego pracownicy czy studenci 

rozwijali działalność gospodarczą. Do kolejnych zalicza się: brak 

odpowiednich kwalifikacji pracowników, niski poziom zaangażowania 

uczelni w przedsiębiorczość akademicką, niska motywacja ze strony 

studentów i przede wszystkim niedostateczna informacja 

o przedsiębiorczości akademickiej. Wśród ostatnich należałoby przede 

wszystkim wymienić: brak środków finansowych, brak efektywnej 

infrastruktury instytucjonalnej, zbyt teoretyczne kształcenie studentów, 

ograniczenia ze strony państwa, mała ilość szkoleń dotyczących 
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rozpoczęcia własnej działalności. Podsumowując powyższe można 

stwierdzić, iż głównymi zagrożeniami dla przedsiębiorczości akademickiej 

są wątpliwości legislacyjne, wieloetatowość, szara strefa na uczelni oraz 

brak procedur i regulacji. 

Budując ostateczne wnioski należy zaznaczyć, że prawidłowy rozwój 

przedsiębiorczości akademickiej uzależniony jest od wiedzy społeczeństwa 

na ten temat, a także od wizji uczelni, jaka istnieje we współczesnym 

świecie. Uczelnia postrzegana jest przez zwykłego człowieka jako miejsce 

przekazywania wyłącznie wiedzy. Jednak istnieje szansa, jaką jest 

„przedsiębiorczość akademicka”, która może zmienić utarte już 

przekonania. Takie rozwiązanie przyniesie uczelni wiele korzyści, które 

wpłyną pozytywnie na jej rozwój. Kolejnym problemem związanym 

ze słabym rozwinięciem przedsiębiorczości są liczne braki 

i niedoskonałości naszego systemu prawnego oraz istniejące braki 

publikacji w tym zakresie. Należy więc zwiększyć liczbę szkoleń, wydając 

przy tym ulotki, książki i biuletyny informacyjne. Ostatnim największym 

problemem jest niechęć społeczeństwa do podejmowania własnej 

działalności czy też uczestnictwa w szkoleniach. Jedynym rozwiązaniem 

tego problemu jest wprowadzenie skutecznego systemu motywacyjnego.  
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA 

AGNIESZKA NAROLSKA, STUDENTKA III ROKU EKONOMII, KUL WYDZIAŁ 

ZAMIEJSCOWY W TOMASZOWIE LUBELSKIM 

 

Problematyka przedsiębiorczości akademickiej w Polsce pojawiła się pod 

koniec XX wieku w okresie wzmożonego zaangażowania środowiska 

naukowego we współpracę ze środowiskiem gospodarczym. Jeszcze kilka 

lat temu współpraca ta lub chociażby zakładanie przez pracowników 

naukowych własnych firm często spotykało się z negatywną opinią 

otoczenia. Obecnie uczelnie rozumieją konieczność współpracy naukowo- 

gospodarczej oraz wykorzystują możliwości stwarzane przez rozwój 

gospodarki opartej na wiedzy. Przedsiębiorczość akademicka jest łączona 

w większości przypadków z innowacyjnością, ponieważ to przede 

wszystkim nowe technologie, nowe podejście do zarządzania czy nowe 

produkty są czynnikami rozwoju gospodarki1. 

Samo zjawisko podlegające dyskusji nie zostało jednoznacznie 

zdefiniowane i pojmowane jest dość szeroko.  

Wyróżnić można przedsiębiorczość akademicką w pojęciu potocznym, co 

oznacza zachęcenie do tworzenia firm przez wszystkie osoby w jakimś 

stopniu powiązane z uczelnią oraz przedsiębiorczość akademicką 

w znaczeniu klasycznym -tworzenie spin-out. Jest to zobowiązanie 

naukowców do tworzenia nowych przedsiębiorstw2. 

                                                             

1 G. Banerski, A. Gryzik, K. B. Matusiak, M. Mażewska, E. Stawasz (red.) Przedsiębiorczość akademicka 

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

Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009, s. 43- 44. 

2 K. B. Matusiak, Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, s. 131- 132. 
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Przedsiębiorczość akademicka to przedsiębiorczość środowiska 

naukowego, powszechnie ujmowana jako wszelkiego rodzaju 

zaangażowanie placówek naukowych, pracowników pomocniczych 

i administracji, doktorantów i studentów w działalność gospodarczą3. 

Globalizacja, dynamiczne zmiany ekonomiczno -społeczne, rozwój 

gospodarki oparty na wiedzy wymuszają zmiany w obszarze edukacji 

i szkolnictwa wyższego, dążące do powstania nowych form współpracy 

nauki i gospodarki. Otwarcie na biznes oraz budowa zdolności do 

wyzwalania potencjału przedsiębiorczości wśród pracowników 

naukowych, studentów i doktorantów stanowi bardzo atrakcyjną drogę 

rozwoju szkół wyższych4. 

Ten rodzaj aktywności wymaga określonych kompetencji, szerokiej wiedzy, 

kontaktów w środowisku akademickim i biznesowym oraz globalnej 

perspektywy myślenia o działalności gospodarczej. Przedsiębiorczość 

akademicka przeciwstawia się konwenansom, iż prowadzenie własnej 

firmy i komercjalizacja pracy badawczej są niewłaściwe dla środowiska 

naukowego. 

Nowe podejście to rozwój uniwersytetu trzeciej generacji, który zakłada 

poszerzanie dotychczas obowiązujących działań statutowych o aktywne 

wspieranie przedsiębiorczości.  

Większość studentów i pracowników naukowych kierunków 

pozaekonomicznych koncentruje się na wykorzystaniu technologii przy 

                                                             

3 Ibidem, s. 31. 

4 G. Banerski, A. Gryzik, K. B. Matusiak, M. Mażewska, E. Stawasz (red.) Przedsiębiorczość akademicka 

(rozwój firm spin-off, spin-out) …, op. cit., s. 6. 
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tworzeniu nowych produktów i usług, ignorując przy tym istotne sprawy 

rynku i finansów5. 

Dynamiczny rozwój omawianego zjawiska obserwowany jest na całym 

świecie. 

W USA głównym przejawem tworzenia przedsiębiorczości akademickiej 

jest bezpośrednio tworzenie firm opartych na wiedzy. 

W Europie przedsiębiorczość akademicka jest definiowana znacznie 

szerzej, jako szereg działań, w tym wspieranie relacji nauka -gospodarka, 

preinkubacja i inkubacja przedsiębiorstw wywodzących się z uczelni6.  

Polskie prawo również reguluje pojęcie „przedsiębiorczości akademickiej”. 

W ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym można odnaleźć zapis „Uczelnie 

współpracują z otoczeniem gospodarczym, w szczególności przez sprzedaż 

lub nieodpłatne przekazywanie wyników badań i prac rozwojowych 

przedsiębiorcom oraz szerzenie idei przedsiębiorczości w środowisku 

akademickim w formie działalności gospodarczej wyodrębnionej 

organizacyjnie i finansowo od działalności”. 

Na mocy ustawy uczelnie, w celu komercjalizacji wyników badań 

naukowych i prac rozwojowych, będą miały obowiązek utworzenia spółki 

prawa handlowego, określanej jako „spółka celowa”. Spółce tej zostanie 

powierzony dorobek naukowy uczelni oraz prawa własności przemysłowej 

w szczególności w zakresie wyceny, oceny racjonalności utrzymywania 

ochrony przedmiotów własności przemysłowej oraz ponoszenia kosztów 

                                                             

5 K. B. Matusiak, Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, s. 281. 

6 Ibidem, s. 32. 
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tej ochrony. W związku z tym mogą prowadzić akademickie inkubatory 

przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii7. 

Na uczelni prowadzone są badania, a w ich wyniku powstaje nowa wiedza 

i innowacje, co stanowi poddany komercjalizacji produkt o trudnej do 

przecenienia wartości. Uczelnia może go przekazać odpłatnie lub 

nieodpłatnie w drodze umowy licencyjnej i/lub wdrożenia, sprzedaży 

patentu, usługi ekspertyzy dla gospodarki, usługi analitycznej, 

udostępnienia specjalistycznej aparatury8. 

Do przedsiębiorców akademickich zaliczamy osoby związane ze szkołami 

wyższymi i innymi podmiotami aktywnymi w obszarze nauki i prac 

badawczo -rozwojowych (pracownicy naukowi, studenci, administracja), 

zainteresowane komercyjnymi sposobami wykorzystania zdobytej wiedzy 

przez podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej. W ramach działań 

biznesowych osoby te: 

 rozwijają nowe produkty, technologie, systemy organizacji 

i zarządzania,  

 doskonalą produkty, technologie, systemy organizacji i zarządzania, 

 podejmują adaptację wyników badań niezbędnych do wdrożenia 

licencji, 

 wprowadzają do praktyki gospodarczej modele użytkowe, patenty 

i pomysły racjonalizatorskie, a także projektują i wdrażają innowacje 

produktowe i usługowe dla działalności handlowej w zakresie obrotu 

innowacjami. 

                                                             

7 Art. 4 i art. 86, ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku- Prawo o Szkolnictwie Wyższym, (Dz. U. 2005, Nr 164, 

poz. 1365 –z późniejszymi zmianami). Nowelizacja ustawy wchodzi w życie z dniem 01.10.2011r. 

8 K. B. Matusiak, Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, op. cit., s. 131- 132. 
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Rozwój przedsiębiorczości akademickiej wymaga respektowania praw 

nauki i gospodarki. Przestrzeganie ich wyzwala potencjał rozwojowy 

objawiający się: 

 trwałym zatrudnieniem oraz wysokim poziomem wartości dodanej 

produktów i usług, 

 zdolnościami konkurencyjnymi przedsiębiorstw w wymiarze 

globalnym. 

Powoduje to szerokie zainteresowanie rozwojem przedsiębiorczości 

opartej na wiedzy. 

Przedsiębiorczość akademicka może być realizowana poprzez istnienie 

pewnych warunków wstępnych, w tym sektora nauki, badań i edukacji, 

który dostarcza:  

 wyniki prac naukowo- badawczych, 

 wykwalifikowaną siłę roboczą oraz elastyczne możliwości 

doskonalenia zawodowego, 

 potencjalnych przedsiębiorców spośród studentów i pracowników 

naukowych, 

 system wsparcia obejmujący programy oraz instytucje wspierające 

transfer technologii oraz początkowe fazy rozwoju firmy, 

 lokalne środowisko złożone z małych i średnich firm, 

wyspecjalizowanych usług biznesowych, instytucji finansowania 

ryzyka (venture capital), potencjalnych kooperatorów i nabywców9. 

Odnosząc się do przedsiębiorczości należy też określić kim, w myśl prawa, 

jest przedsiębiorca oraz jakie powinien wykazywać cechy charakteru.  

                                                             

9 K. B. Matusiak, Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, op. cit., s. 283- 284. 
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Przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna 

nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność 

prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą10. 

Podstawą przedsiębiorczości akademickiej są ludzie o określonych, 

rzadkich kompetencjach. Przedsiębiorców tego typu cechuje: 

 kreatywność i wytrwałość w wyszukiwaniu i rozwiązywaniu 

problemów, 

 otwartość na współpracę i samodoskonalenie zarządzanej 

organizacji, 

 intuicja w dostrzeganiu punktów stycznych między wiedzą, 

technologią a potrzebami rynku, 

 ambicja kierowania własnym życiem, wizja, pasja, marzenia11. 

Ośrodki przedsiębiorczości akademickiej na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej tworzą: preinkubatory, inkubatory, uczelniane centra transferu 

technologii oraz uczelniane biura karier12. 

Tworzone w otoczeniu szkół wyższych preinkubatory są ofertą wsparcia 

dla studentów i pracowników naukowych w praktycznych działaniach 

rynkowych. W tego typu jednostkach podejmuje się szereg działań 

zorientowanych na edukację przedsiębiorczości oraz komercjalizację 

nowych produktów i technologii. Określenie „akademicki inkubator 

przedsiębiorczości” odnosi się do specyficznego typu programu inkubacji 

                                                             

10 Art. 4 ust. 1, ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, (Dz. U. 2004 Nr 173 

poz. 1807). 

11 K. B. Matusiak, Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, op. cit., s. 283. 

12 G. Banerski, A. Gryzik, K. B. Matusiak, M. Mażewska, E. Stawasz (red.) Przedsiębiorczość akademicka 

(rozwój firm spin-off, spin-out) …, op. cit., s. 9. 
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przedsiębiorczości przygotowującego do utworzenia przedsiębiorstwa 

w otoczeniu szkoły wyższej13.  

Akademicki inkubator przedsiębiorczości tworzy się w celu wsparcia 

działalności gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników 

uczelni i studentów będących przedsiębiorcami14. Jest to przedsięwzięcie 

realizowane często w postaci projektu, mającego na celu promowanie 

i wspieranie początkowej fazy (start-up) prowadzenia działalności 

gospodarczej przez osoby związane z działalnością naukową tj. zarówno 

studentów, jak i pracowników naukowych15. 

Inkubator akademicki stwarza możliwości rozwoju poprzez dostęp do: 

 uczelnianych laboratoriów i aparatury badawczej, 

 doradztwa technologicznego i patentowego, 

 wiedzy naukowców i studentów przy świadczeniu usług doradczych 

i szkoleniowych, 

 bazy danych o badaczach i wynalazcach, patentach, pomysłach 

i technologiach. 

AIP koncentrują się głównie na fazie preinkubacji i pracy z osobami, które 

w przyszłości podejmą działalność biznesową. Formy wsparcia obejmują 

m.in. doradztwo, informacje i szkolenia w zakresie: przedsiębiorczości 

i tworzenia firmy, dostępu do środków z funduszy europejskich, 

opracowania biznesplanów, prawa gospodarczego itp.16. 

                                                             

13 K. B. Matusiak, Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, op. cit., s. 252. 

14 Art. 86a, ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku- Prawo o Szkolnictwie Wyższym, (Dz. U. 2005, Nr 164, poz. 

1365 –z późniejszymi zmianami). Nowelizacja ustawy wchodzi w życie z dniem 01.10.2011r. 

15 www.wiedza-biznes.pl  

16 K. B. Matusiak, Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, op. cit., s. 13. 

http://www.wiedza-biznes.pl/
http://www.wiedza-biznes.pl/
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Centrum transferów technologii tworzy się w celu sprzedaży lub 

nieodpłatnego przekazania wyników badań i prac rozwojowych do 

gospodarki17. CTT wspiera i pomaga przy tworzeniu innowacyjnych 

przedsiębiorstw oraz wspomaga transfer technologii, a także oferuje usługi 

związane z rozwojem i komercjalizacją technologii, jak również prowadzi 

szeroki program szkoleniowy18. 

Działalność CTT na styku nauki i gospodarki ma zaowocować adaptacją 

nowoczesnych technologii przez działające w regionie małe i średnie firmy, 

a tym samym przyczynić się do podnoszenia poziomu innowacyjności 

i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz regionalnych struktur 

gospodarczych. 

Głównym zadaniem centrów transferu technologii jest organizacja szerokiej 

płaszczyzny kontaktów między badaniami a przemysłem. Skupia się to na 

promowaniu uczelnianych kontaktów z gospodarką i nadawaniu im 

nowych form prawnych (umowy, kontrakty)19. 

Biura karier jako jednostki organizacyjne szkół wyższych są łącznikiem 

między uczelnią a rynkiem pracy, gdzie studenci i absolwenci mogą 

skonfrontować swoje plany zawodowe z realnymi możliwościami rynku 

pracy. Odnośnie celów omawianej instytucji można wymienić chociażby: 

ograniczenie bezrobocia wśród absolwentów, zbieranie i udostępnianie 

istniejących na rynku ofert pracy, prowadzenie doradztwa zawodowego 

i organizowanie szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

podejmowanie współpracy ze środowiskiem naukowym w ramach 

przedsiębiorczości akademickiej, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów 

                                                             

17 Art. 86, ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku- Prawo o Szkolnictwie Wyższym, (Dz. U. 2005 ,Nr 164, poz. 

1365 –z późniejszymi zmianami). 

18 K. B. Matusiak, Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, op. cit., s.45. 

19 Ibidem, s. 21- 22. 
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z potencjalnymi pracodawcami. Ponadto uczelnie pozyskują nowe formy 

oraz źródła finansowania działalności badawczej podejmowanej przez 

studentów, doktorantów, czy pracowników naukowych. 

Analizując przedsiębiorczość akademicką należy określić ją również jako 

proces podejmowania działalności gospodarczej przez pracowników 

naukowych w szczególności polegający na przenoszeniu wyników 

indywidualnych badań naukowych do praktyki produkcyjnej. 

Przedsiębiorczość akademicka kojarzona jest przede wszystkim 

z powstawaniem firm wysokich technologii, często określanych z języka 

angielskiego jako firmy spin-off czy spin-out (tzw. firmy odpryskowe). 

Chodzi przede wszystkim o wykorzystanie osiągnięć badawczych, często 

chronionych prawami własności intelektualnej, w indywidualnej 

działalności gospodarczej samych wykonawców badań20. 

Firmą odpryskową można nazwać nowe przedsiębiorstwo, które powstało 

w drodze usamodzielniania się pracownika/ów przedsiębiorstwa 

macierzystego lub innej organizacji (np. laboratorium badawczego, szkoły 

wyższej) wykorzystującego/ych w tym celu intelektualne zasoby 

organizacji macierzystej21. 

Jej zadaniem jest zapewnienie lepszych warunków organizacyjno- 

finansowych realizacji przedsięwzięcia najczęściej związanego 

z wdrożeniem nowej technologii, które powstały podczas prowadzenia 

działalności badawczej. W warunkach polskich praktycznie nie ma różnic 

pomiędzy ww. typami firm. 

 

 
                                                             

20 www.wiedza-biznes.pl 

21 K. B. Matusiak, Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2005, s. 149. 

http://www.wiedza-biznes.pl/
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Wśród firm odpryskowych wyróżnia się: 

 firmy spin- off to przedsięwzięcia gospodarcze inicjowane przez 

kadrę naukową, studentów, absolwentów, doktorantów i innych 

pracowników w celu komercyjnego wykorzystania pomysłów 

i technologii rozwiniętych w ośrodkach akademickich. Firmy tego 

typu są niezależne i niezamierzone od firmy macierzystej22; 

 firmy spin-out różnią się od spółek spin-off tym, iż są kapitałowo lub 

organizacyjnie powiązane z organizacją macierzystą23. 

Podejmując działania w ramach przedsiębiorczości akademickiej uczelnie 

napotykają na szereg ograniczeń. Są to zazwyczaj bariery natury społeczno 

–psychologicznej, formalno -prawnej oraz ekonomicznej. 

Opisywana ustawa (Prawo o Szkolnictwie Wyższym) wprowadziła także 

obowiązek informowania rektora o podejmowaniu przez nauczycieli 

akademickich dodatkowego zatrudnienia. W przypadku więcej niż jednego 

miejsca pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej łącznie z jednym 

dodatkowym zatrudnieniem, wymagana jest zgoda rektora. Ustawodawca 

nie rozróżnia jednak dodatkowego zatrudnienia od prowadzenia firmy 

(opartej na komercjalizacji wyników badań) przez pracownika 

naukowego24. 

Analizując przedsiębiorczość akademicką warto też zwrócić uwagę na 

poziom wiedzy, jaki reprezentuje środowisko akademickie. 

                                                             

22 www.wiedza-biznes.pl 

23 K. B. Matusiak, Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2005, s. 149. 

24 Art. 129, ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o Szkolnictwie Wyższym, (Dz. U. 2005, Nr 164, poz. 

1365 –z późniejszymi zmianami). Nowelizacja ustawy wchodzi w życie z dniem 01.10.2011r. 

http://www.wiedza-biznes.pl/
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Studenci i kadra naukowa uważają, że uczelnie w swoim programie 

nauczania oferują przedmioty sprzyjające podejmowaniu działalności 

gospodarczej. 

Ocena własnej wiedzy w tym zakresie kształtuje się na dość wysokim 

poziomie, w obu grupach prawie jednakowo (studenci - 57% i naukowcy - 

58%). 

Zainteresowanie bezpłatnymi szkoleniami wśród studentów deklarujących 

chęć podjęcia działalności gospodarczej wynosi średnio 79%, natomiast 

kadra naukowa przejawia zainteresowanie na poziomie 51% 

(uwzględniając osoby niezdecydowane, łączna gotowość kadry naukowej 

do udziału w szkoleniach wynosi 68%). 

W przypadku szkoleń płatnych jest inaczej, poziom zainteresowania 

kształtuje się na poziomie: studenci - 52%, kadra naukowa - 36%.  

Pracownicy naukowi swoją wiedzę na temat komercjalizacji wyników 

badań naukowych ocenili - 52% spośród badanych na poziomie wysokim 

lub bardzo wysokim, a 19% na niskim lub bardzo niskim25. 

Podejmowanie i rozwój przedsiębiorczości na wyższych uczelniach 

wymaga zwiększenia ich aktywności w tym procesie. Odnosi się to głównie 

do kształtowania umiejętności i kompetencji zawodowych, 

przedsiębiorczych i menadżerskich, zarówno studentów, jak i kadry 

naukowej, a także dobrego przygotowania organizacyjnego samych uczelni. 

Poznanie problemów funkcjonowania firm, ich bieżącej działalności czy też 

stosowanie i komercjalizacja techniki, technologii lub metody pracy może 

być bardzo dobrym uzupełnieniem wiedzy uzyskanej w czasie studiów. 

                                                             

25 G. Banerski, A. Gryzik, K. B. Matusiak, M. Mażewska, E. Stawasz (red.) Przedsiębiorczość akademicka 

(rozwój firm spin-off, spin-out) …, op. cit., s. 16 -17. 
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Dla rozwoju przedsiębiorczości uczelni istotnym czynnikiem jest ich 

potencjał kadrowy, naukowy i organizacyjny, wpływający na zdolność do 

podejmowania i komercjalizacji nowych przedsięwzięć. Przedsiębiorczość 

akademicka pracowników naukowych i studentów wymaga także 

współpracy z otoczeniem, co wpływa pozytywnie na lepsze poznanie 

potrzeb gospodarczych i uzyskanie wsparcia dla podejmowania własnych 

inicjatyw. Wsparcie zewnętrzne odnosi się przede wszystkim do źródeł 

finansowania, promocji, pomocy w wyszukiwaniu partnerów biznesowych, 

informacji o potrzebach rynku, tendencjach ekonomicznych i technicznych, 

ochrony własności intelektualnej itp. Tego typu wsparcie oferują różnego 

rodzaju wyspecjalizowane instytucje i ośrodki działające w szeroko 

rozumianej sferze innowacji i przedsiębiorczości oraz instytucje typowo 

gospodarcze. Znajomość tych instytucji, a także nawiązanie z nimi kontaktu 

zdecydowanie ułatwi podejmowanie i realizację przedsięwzięć 

biznesowych o innowacyjnym charakterze.  

Z przeprowadzonych badań zasadniczo wynika, iż polskie uczelnie 

wychodzą naprzeciw oczekiwaniom i posiadają szerokie oferty sprzyjające 

działaniom związanym z rozwojem przedsiębiorczości akademickiej26. 

  

                                                             

26 Ibidem, s. 83- 84. 
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UWARUNKOWANIA PRAWNE TWORZENIA SPÓŁEK SPIN-OFF I SPIN-OUT 

JUDYTA WALCZUK, STUDENTKA IV ROKU PRAWA, KUL WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY 

W TOMASZOWIE LUBELSKIM 

 

Uwarunkowania prawne dotyczące tworzenia spółki spin-off stanowią, iż 

założyć ją może co najmniej jeden pracownik instytucji naukowej lub 

badawczej
27

 albo student bądź absolwent uczelni w celu komercjalizacji 

innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii organizacyjno-prawnie 

zależnych od organizacji macierzystej
28

. Powiązanie to dotyczy formalno-

prawnych zapisów, które znajdują się w statucie spółki
29

. 

Szeroko pojęta reprezentacja w spółce spin-off to delegacja administracji 

macierzystej uczelni wyższej w organach zarządczych lub nadzorczych spółki. 

Wkład wnoszony w spółce Spin-off stanowi udział
30

 uczelni wyższej 

w założenie i rozwój. Za pierwotne stadium finansowania spółki często 

odpowiedzialna jest wyłącznie uczelnia. Dalszy rozwój połączony ze 

współpracą z uczelnią wyższą sprawia, że spółki te starają się o środki 

zewnętrzne na swoje działania w ramach odpowiednich programów badawczych 

finansowanych między innymi z funduszy Unii Europejskiej
31

. 

W przypadku rozporządzania przez uczelnię macierzystą pakietem 

kontrolnym spółka nie może być traktowana, jako spełniająca kryteria małych 

i średnich przedsiębiorstw lub mikroprzedsiębiorstw. Fakt ten stanowi 

utrudnienie w płynnym otrzymywaniu dotacji na jej ożywiony rozwój.  

                                                             

27Osoba ze stopniem naukowym, co najmniej doktor. 

28 Uczelnia wyższa. 

29 http://www.akademickiprzedsiebiorca.pl/o-nas/spin-off-i-spin-out.  

30 Wkład finansowy lub niefinansowy. 

31 http://www.spin-off.utp.edu.pl/?q=node/8.  

http://www.akademickiprzedsiebiorca.pl/o-nas/spin-off-i-spin-out
http://www.spin-off.utp.edu.pl/?q=node/8
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Spółka spin-off charakteryzuje się rozmytą decyzyjnością i koniecznością 

prowadzenia konsultacji z władzami oraz administracją uczelni. Powszechnym 

zjawiskiem złożoności organizacyjnej jest ryzyko zaistnienia sytuacji 

konfliktowych w obliczu cyklicznych zmian we władzach i administracji 

uczelni
32

. 

Z punktu formalno-prawnego i organizacyjnego prowadzenie spółki 

w formie spin-out
33

 jest uproszczone, w przeciwieństwie do spółki spin-

off,
34

poprzez odciążenie koniecznością ciągłej współpracy formalnej 

z administracją uczelni. Taki model aktywności wyznacza pierwsze zbliżenie 

z akademicką przedsiębiorczością.  

Spółka spin-out zwykle nie korzysta z wkładu uczelni wyższej, za 

wyjątkiem własności intelektualnej,
35

 będącej efektem pracy naukowej 

zakładających ją pracowników naukowych uczelni, studentów i absolwentów. 

Swoje funkcjonowanie spółka ta ugruntowuje o zapisy odrębnej umowy 

licencyjnej lub fundamentalne zakorzenienie w środowisku akademickim
36

. 

Spółka spin- out w trakcie początkowej aktywności nie zdobędzie 

znacznych wkładów w ramach umowy z funduszami typu Venture Capital 
37

, 

które niewątpliwie umożliwiłyby zatrudnienie kilkudziesięciu osób i obroty 

rzędu kilkudziesięciu milionów złotych, spełnia ona kryteria 

                                                             

32 http://www.icpa.pl/doradztwo/wybor-pomiedzy-spolka-typu-spin-spin-out.  

33 Forma spółki, której umowa nie przewiduje formalno-prawnej zależności od macierzystej uczelni 

wyższej. 

34 http://www.mlodyprzedsiebiorca.pl/akademia-sukcesu/akademickim-piorem/282-przedsibiorstwa-

spin-off.  

35 Zbiorcze określenie grupy monopoli prawnych, obejmujące niektóre dobra niematerialne (prawo 

autorskie) oraz niektóre własności przemysłowe (patenty oraz znaki towarowe). 

36 http://www.icpa.pl/doradztwo/wybor-pomiedzy-spolka-typu-spin-spin-out.  

37 Venture Capital- średnio- i długoterminowy kapitał inwestycyjny charakteryzujący się dużym stopniem 

ryzyka, ale mogący w przyszłości przynieść wysokie zyski. Jest to forma finansowania innowacyjnych (a 

przez to obarczonych ryzykiem) projektów inwestycyjnych. 

http://www.icpa.pl/doradztwo/wybor-pomiedzy-spolka-typu-spin-spin-out
http://www.mlodyprzedsiebiorca.pl/akademia-sukcesu/akademickim-piorem/282-przedsibiorstwa-spin-off
http://www.mlodyprzedsiebiorca.pl/akademia-sukcesu/akademickim-piorem/282-przedsibiorstwa-spin-off
http://www.icpa.pl/doradztwo/wybor-pomiedzy-spolka-typu-spin-spin-out
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mikroprzedsiębiorstwa lub małych i średnich przedsiębiorstw, jako podmiot 

niepowiązany (nie) kapitałowo z podmiotem niespełniającym takich kryteriów
38

. 

Przedmiotem działania spółek spin-out są przedsięwzięcia o mniejszej 

skali i w nierozwiniętych jeszcze sektorach przemysłu, jeśli spółka ta nie 

pozyska kapitału i zaplecza ze strony inwestorów
39

. 

Znowelizowana ustawa o szkolnictwie wyższym
40

 nakłada na uczelnie 

XXI wieku nowe obowiązki, mianowicie konieczność współdziałania 

z otoczeniem gospodarczym polegającą na sprzedaży, udostępnianiu wyników 

badań i prac rozwojowych przedsiębiorcom oraz szerzeniu wśród społeczeństwa 

idei przedsiębiorczości
41

.  

Żadne uwarunkowania prawne tworzenia spółek spin-off i spółek spin-out 

nie doprowadzą jednak do zaawansowanego - ukierunkowanego rozwoju 

uczelni, jeśli ludzka mentalność - problem współczesnego świata i działania 

podejmowane przez elitę intelektualną narodu się nie zmienią.   

  

                                                             

38 http://www.icpa.pl/doradztwo/wybor-pomiedzy-spolka-typu-spin-spin-out.  

39 Ibidem.  

40 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365z późn. zm.) 

41 http://www.spin-off.utp.edu.pl/?q=node/8.  

http://www.icpa.pl/doradztwo/wybor-pomiedzy-spolka-typu-spin-spin-out
http://www.spin-off.utp.edu.pl/?q=node/8
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II. „PRZEDSIĘBIORCZOŚD AKADEMICKA – MITY I FAKTY”  

ANDRZEJ NIEDUŻAK, MALGORZATA ORYSZCZAK 

 

Jednym z najważniejszych celów działań na rzecz współpracy sfery nauki 

i biznesu są działania promujące zakładanie działalności gospodarczej 

wśród środowiska akademickiego i ożywienie kontaktów ze światem 

biznesu. Do osiągnięcia tych celów służą różnego rodzaju przedsięwzięcia 

podejmowane przez wyższe uczelnie, jednostki badawcze, instytucje 

otoczenia biznesu, a także organizacje pozarządowe. 

Podstawą przedsiębiorczości akademickiej są zakładane przez studentów 

i pracowników naukowych firmy typu spin-out oraz spin–off. Firmy spin-

out to przedsiębiorstwa niezależne i niepowiązane z instytucją naukową 

lub badawczą, powstające na drodze usamodzielnienia się studentów lub 

pracowników naukowych. Ich działalność związana jest z komercyjnym 

wykorzystaniem technologii, wiedzy i umiejętności nabytej w organizacji 

macierzystej. Natomiast firmy spin-off to przedsiębiorstwa zależne od 

organizacji macierzystej, często są z nią powiązane kapitałowo lub 

operacyjnie. Zakładane są przez pracowników instytucji naukowej lub 

badawczej, którzy wykorzystują jej zasoby intelektualne i materialne do 

rozwoju innowacyjnych technologii. 

Czym jest zatem przedsiębiorczość akademicka? W pewnym sensie jest to 

mechanizm, który łączy w sobie aktywne podstawy środowiska 

akademickiego, jego najbliższego otoczenia, wobec tematyki komercjalizacji 
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dorobku naukowego uczelni jak i sposobów ułatwiających przepływ 

nowych wyrobów oraz technologii do przemysłu. 

W Polsce przedsiębiorczość akademicka to dość nowe zjawisko, mimo to 

ma już swój wyraz w publikacjach naukowych i licznych badaniach. Termin 

przedsiębiorczości akademickiej to coraz modniejsze hasło, zarówno na 

płaszczyźnie kooperacji nauki z biznesem, jak również inkubatorów, które 

są wsparciem indywidualnych przedsięwzięć studentów i pracowników 

naukowych. Pierwsze przedsiębiorstwa, zakładane przez młodych 

doktorów czy asystentów, były tworzone z chęci polepszenia swojego bytu 

materialnego oraz chęci zaistnienia poza uczelnią – w świecie biznesu. Po 

pewnym czasie sytuacja zaczęła się zmieniać. Motywacja była pozytywna, 

powstało coraz więcej firm, a uczelnie zaczęły wspierać ten proces. 

Aktualnie, jak to napisał dr Tamowicz: „konieczność szerokiego i trwałego 

połączenia uczelni i środowiska akademickiego ze sferą przedsiębiorczości 

nie wywołuje już żadnych wahań, rozterek czy wątpliwości. Dobrze 

rozumie się, że taki związek z gospodarką jest opłacalny dla wszystkich. 

W biznesie można sprawdzić użyteczność swojej wiedzy i pomysłów, 

a zarazem mieć z tego korzyść materialną. Ale i doświadczenia biznesowe 

mogą zaowocować pomysłami na nowe badania.  Z kolei dla uczelni- jako 

instytucji związek z biznesem może być źródłem pieniędzy, naukowych 

i programowych inspiracji i prestiżu”42  

 Prawne umocowanie terminu przedsiębiorczość akademicka zostało 

uregulowane wraz z wejściem w 2005 roku ustawy „Prawo o szkolnictwie 

wyższym”43. Już w przepisach ogólnych w pierwszym rozdziale- w art. 4 ust. 

                                                             

42 P. Tamowicz, Przedmowa, [w:] J. Guliński, K. Zasiadły (red.) Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka 

– światowe doświadczenia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, s. 7. 

43 Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym”, Dz.U. 05.164.1365 z dnia 27.07.2005. 
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4 możemy przeczytać: „Uczelnie współpracują z otoczeniem gospodarczym, 

w szczególności przez sprzedaż lub nieodpłatne przekazywanie wyników 

badań i prac rozwojowych przedsiębiorcom oraz szerzenie idei 

przedsiębiorczości w środowisku akademickim w formie działalności 

gospodarczej wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo od działalności, 

o której mowa w art. 13 i 14”44. Ten artykuł uzupełnił główną misję uczelni, 

którą jest oddziaływanie na środowisko społeczno-gospodarcze poprzez 

kształcenie studentów oraz przeprowadzanie badań. Został również 

określony autonomiczny charakter uczelni we wszystkich jego obszarach 

działania, oznacza to, że ustawodawca pozostawia uczelni „wolna rękę” jeśli 

chodzi o dobór skutecznych narzędzi promocyjnych przedsiębiorczości. 

Taka dowolność z jednej strony spowodowana jest między innymi brakiem 

dobrych praktyk w tej dziedzinie. Z drugiej jednak strony, taki rodzaj 

autonomii pozwala jednostkom naukowym na przygotowanie 

i dostosowanie do charakteru kształcenia własnych praktyk promocji 

przedsiębiorczości. 

 Przedsiębiorczość akademicka rozumiana jest często jako aktywność 

do podejmowania działalności gospodarczej przez doktorantów, 

studentów, absolwentów czy też pracowników naukowych uczelni, 

w szczególności jeśli chodzi o obszar zaawansowanych technologii45. 

W takim kontekście znalazła ona swój wyraz w ustawie o niektórych 

formach wspierania działalności innowacyjnej46. Ustawa ta jest szczególnie 

ważna dla polskiej przedsiębiorczości akademickiej, gdyż źródło innowacji 

to nauka. W świetle tej ustawy działalność innowacyjna, jest to działalność 

                                                             

44 Ibidem, art. 13 i 14. 

45 K. Gulda, Przedsiębiorczość akademicka w Polsce, „Innowacje”, nr 15/2003. 

46 Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dnia 29 lipca 2005 r. Dz. 

U.05.179.1484. 
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wiążąca się z uruchomieniem oraz przygotowaniem procesu wytwarzania 

nowych, udoskonalonych wyrobów, materiałów, usług urządzeń, metod czy 

procesów, które będą wprowadzane na rynek i które będą mogły być 

wykorzystywane w praktyce. Nie należy jednak zapominać, że 

przedsiębiorczość akademicka to nie tylko tworzenie firm opartych na 

wiedzy, ale również cały wachlarz działań takich jak: wspieranie relacji 

pomiędzy nauką a gospodarką, inkubacja i pre-inkubacja firm 

wywodzących się ze środowisk akademickich. Dlatego też głównym 

zapleczem zarówno europejskiej, jak i Polskiej przedsiębiorczości 

akademickiej są ośrodki przedsiębiorczości czyli inkubatory 

przedsiębiorczości, parki technologiczne i naukowo – technologiczne, 

centra transferu technologii oraz studenckie biura karier. Przedsiębiorcą 

akademickim nazywana jest osoba, która prowadzi działalność gospodarczą 

w ośrodkach przedsiębiorczości akademickiej bądź pracownik naukowy 

wyższej uczelni czy doktorant, który założył własną firmę. 

Przedsiębiorstwo takie zostało określone mianem firmy odpryskowej (ang. 

spin-off).  

 Promowanie przedsiębiorczości akademickiej jest bardzo ważnym 

elementem, składającym się z dwóch celów. Pierwszym jest chęć 

stworzenia społeczeństwa opartego na wiedzy, które będzie opracowywać 

nowe technologie i innowacje mające na celu podniesienie 

konkurencyjności gospodarki, natomiast drugi zakłada aktywizację 

absolwentów, gdyż obecnie nasila się zjawisko bezrobocia wśród osób 

kończących studia.  

 Działania wspomagające przedsiębiorczość akademicką w Polsce 

realizowane są na szczeblu rządowym oraz szczeblu lokalnym. Jednym 

z głównych polskich programów rządowych mającym na celu promocje 
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przedsiębiorczości akademickiej jest nadzorowany przez Ministra 

Gospodarki i Pracy program „Pierwsza Praca”. Cechą charakterystyczną 

tego programu „jest pobudzenie aktywności lokalnej w kreowaniu 

projektów aktywizacji zawodowej, a także uruchomienie mechanizmów 

rozwiązywania lokalnych problemów społecznych poprzez angażowanie 

młodych osób do pracy w organizacjach pozarządowych w charakterze 

wolontariuszy”47. Inicjatywa ta działa na ogromna skalę i w jej ramach 

powstają kolejne programy mające na celu pomoc dla bezrobotnej 

młodzieży. Możemy tu wymienić program „Pierwszy Biznes”. Głównym 

zadaniem tego programu jest kreowanie wśród ludzi młodych zasady 

przedsiębiorczości, a także próba stworzenia warunków do zakładania 

i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Program ten daje nie tylko 

możliwość uczestniczenia w szkoleniach teoretycznych oraz możliwość 

skorzystania z doradztwa personalnego, można również liczyć na pomoc 

finansową w formie dotacji i pożyczek na założenie własnego 

przedsiębiorstwa. Skierowany jest on do absolwentów uczelni wyższych nie 

przekraczających 27 roku życia oraz bezrobotnych ludzi młodych do 25 

roku życia.  

 Organizowane przez Ministerstwo Gospodarki czy Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej liczne konkursy są silnym impulsem do dalszego 

rozwoju przedsiębiorczości akademickiej. Głównie dotyczą one koncepcji 

organizacji akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, a to pociąga za 

sobą ich dofinansowanie oraz promocję48. Kolejną inicjatywą promującą 

przedsiębiorczość akademicką i współpracę między nauką a biznesem jest 

                                                             

47 Ekspertyza, Przygotowanie i przeprowadzenie badań dotyczących wspierania rozwoju 

przedsiębiorczości akademickiej w Polsce w zakresie transferu technologii i innowacyjności, Poznań, 

listopad 2005., s. 51-52. 

48 Informacje na temat konkursów można znaleźć na stronie Ministerstwa:www.mg.gov.pl 



31 

 

Program Innowator Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Program ten ma za 

zadanie wspieranie we wczesnym etapie komercjalizacji projektów 

innowacyjnych. Jednym z jego elementów jest również prowadzenie 

edukacji na temat funkcjonowania rynku i prowadzenia działalności 

gospodarczej. Skierowany jest on do młodej kadry naukowej i ma za 

zadanie wspieranie przepływu osiągnięć naukowych w stronę biznesu. 

Należałoby również wspomnieć o tzw. międzyresortowym programie 

„Wędka technologiczna”. Program ten powstał na początku 2007 roku i jego 

celem jest „finansowanie projektów innowacyjnych charakteryzujących się 

dużym potencjałem rynkowym oraz zacieśnieniem współpracy pomiędzy 

jednostkami badawczymi a biznesem”49. 

 Programami adresowanymi szczególnie do organizatorów, którzy 

wspierają przedsiębiorczość akademicką są aktualnie realizowane 

programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego. Można tu wymienić takie programy jak: Kreator 

Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, 

„Patent PLUS – wsparcie patentowania wynalazków powstających 

w jednostkach naukowych” (program obejmuje lata 2007 – 2013), 

„Program Partnerzy – wsparcie finansowe projektów realizowanych przez 

ogólnopolskie i regionalne towarzystwa naukowe o charakterze 

korporacyjnym, a także inne organizacje pozarządowe, do których celów 

statutowych należy wspieranie nauki w Polsce” oraz program obejmujący 

„stypendia wspierające wyjazdy polskich naukowców na międzynarodowe 

spotkania (np. kongresy, sympozja czy konferencje naukowe)”50.  

                                                             

49 www.budzetzadaniowy.gov.pl/program01.php. 

50 Informacje pochodzą ze strony internetowej: http://www.pi.gov.pl. 
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 Przedsiębiorczość akademicką promują nie tylko urzędnicy rządowi, 

zadanie to należy też do przedsiębiorstw, uczelni jak i samych studentów. 

Najbardziej znanym działaniem na szczeblu lokalnym, które podejmowane 

jest przez liczne przedsiębiorstwa jest konkurs „Grasz o staż”. Dzięki 

takiemu rozwiązaniu osoby studiujące mogą dostać się na praktyki 

w renomowanych przedsiębiorstwach, gdzie uzyskują niezbędną wiedzę, 

która w przyszłości może zaowocować przy otwieraniu własnej 

działalności. Innym konkursem lokalnym, promującym przedsiębiorczość 

akademicką, jest akcja „Student z pomysłem” i konkurs „Postaw na swoim”.  

 Na uczelniach promowaniem przedsiębiorczości akademickiej 

zajmują się akademickie inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu 

i technologii, a także biura karier. Te ostanie to punkty kontaktu dla 

przedsiębiorstw, które chcą nawiązać współpracę z uczelnią. Mają one za 

zadanie promocję absolwentów oraz studentów na rynkach pracy. Biuro 

karier zajmuje się często promowaniem wśród studentów 

przedsiębiorczości poprzez organizowanie warsztatów, konferencji oraz 

szkoleń. Aktualnie funkcjonują już w strukturze każdej uczelni. Działania 

podejmowane przez biura karier kształtują świadomość ludzi młodych na 

temat prowadzenia przez nich własnej firmy, wzmacniają tym samym 

akademicką przedsiębiorczość.  

 Pomimo tak wielu programów wspierających rozwój 

przedsiębiorczości akademickiej, napotyka ona wiele trudności 

i ograniczeń, głównie przez zły stan prawny, który ze względu na 

skomplikowane procedury, niestabilne przepisy, częstość zmian oraz 

wysokie koszty pracy nie zachęca do podejmowania ryzyka otwierania 

przez młodych ludzi własnych działalności gospodarczych. Przedsiębiorcy 

akademiccy, którzy prowadzą własne działalności gospodarcze mają pewne 
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specyficzne problemy, jednocześnie jednak należy pamiętać, że funkcjonują 

oni w tym samym kontekście formalno-prawnym co ogół przedsiębiorców 

w Polsce. Ważną barierą jest tu dostęp do środków finansowych w postaci 

kredytów (brak zdolności kredytowej, wysokie obciążenia podatkowe, 

wysokie stawki za wynajem lokali). Brak środków finansowych odgrywa 

ogromne znaczenie nie tylko w momencie zakładania firmy, kiedy to 

potrzebne są one na wyposażenie jej, ale głównie w pierwszym etapie jej 

funkcjonowania, by mogła rozwijać swoją działalność oraz pokrywać 

bieżące opłaty na rzecz ZUS czy Urzędu Skarbowego. Kolejnym dużym 

problemem jest biurokracja oraz bariery psychologiczno-społeczne, 

mianowicie: 

 brak wiary w swoje możliwości, 

 obawa przed odpowiedzialnością, 

 niechęć do podejmowania ryzyka, 

 brak odpowiedniej potrzebnej wiedzy, 

 brak umiejętności poruszania się na rynku 

 brak pomysłu na biznes. 

Podsumowując, przedsiębiorczość akademicka jest bardzo ważnym 

elementem aktywności uczelni wyższej i jej społeczności. W dobie rozwoju 

idei gospodarki opartej na wiedzy misją ośrodków akademickich jest 

budowanie jak najszerszych relacji ze światem biznesu, rozwój 

nowoczesnych technologii oraz poszukiwanie dróg efektywnego transferu 

wiedzy do przemysłu. Choć firmy typu spin-out i spin-off czy też 

indywidualne inicjatywy członków społeczności akademickiej nie są 

odpowiedzią na globalne problemy takie jak walka z bezrobociem czy też 
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potrzeby poszczególnych uczelni wyższych, to ich wysoka wartość dla 

całego społeczeństwa i rola w gospodarce są niezaprzeczalne. 

 Rozwój przedsiębiorczości akademickiej to zadanie na długie lata, ale 

przecież nawet najdalsza wędrówka zaczyna się od pierwszego kroku. 
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III.  WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ 

PRZEDIĘBIORCZOŚCI W POLSCE 

ROBERT GRABARCZUK, ANDRZEJ NIEDUŻAK 

16 września 1988 roku Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne 

z ówczesną Wspólnotą Europejską. W ten sposób został zrobiony pierwszy 

krok w kierunku przyszłej integracji europejskiej. Przemiany ustrojowe na 

terenie Polski w latach 90. pozwoliły na zacieśnienie się stosunków 

pomiędzy Polską a krajami tworzącymi Wspólnotę Europejską. 16 grudnia 

1991 roku Polska podpisała Układ Europejski, który ustanowił 

stowarzyszenie Polski ze Wspólnotą Europejską. Kolejnym etapem było 

złożenie przez Polskę wniosku o członkowstwo w Unii Europejskiej, które 

nastąpiło 8 kwietnia 1994 roku w Atenach. Był to oficjalny początek 

rozpoczęcia się procesu integracji Polski z Unią Europejską. Po zakończeniu 

procesu negocjacji między Polską a UE, w dniach 7-8 czerwca 2003 roku, 

odbyło się w Polsce referendum akcesyjne, w którym obywatele Polski 

wyrazili zgodę na przystąpienie Rzeczpospolitej Polskiej do struktur Unii 

Europejskiej.  Z dniem 1 maja 2004 roku Polska stała się jednym 

z dziesięciu nowych członków Unii Europejskiej. W kolejnych latach proces 

integracji postępował, czego efektem było dołączenie Polski do strefy 

Schengen, które nastąpiło 21 grudnia 2007 roku. Dzięki temu Polska stała 

się jednym z członków obszaru, który charakteryzuje się brakiem kontroli 

na granicach wewnętrznych. Dzięki procesom integracyjnym, które miały 

miejsce na przestrzeni wielu lat, polska przedsiębiorczość nabrała nowego 

kształtu. Głównym celem artykułu jest analiza wpływu integracji 

europejskiej na kształt polskiej przedsiębiorczości. Przeprowadzona analiza 

umożliwiła zdiagnozowanie uzyskanych korzyści pod wpływem procesów 

integracyjnych. 
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INTEGRACJA EUROPEJSKA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

W obrębie pojęcia integracja europejska można rozróżnić dwie podgrupy: 

realną (ekonomiczną) i monetarną integrację gospodarczą. Integracja 

realna swoim zakresem obejmuje strefę wolnego handlu, unię celną, wolny 

rynek i unię gospodarczą. Istota pojęcia związana jest zatem z rynkiem 

towarów oraz czynnikami produkcji51. 

 Integracja gospodarcza jest również pojmowana jako rodzaj 

międzynarodowej współpracy gospodarczej lub też jako proces łączenia 

gospodarek krajów uczestniczących w integracji w nową gospodarczą 

jedność. Integracja w drugim rozumieniu jest pojmowana jako proces 

przeobrażający gospodarcze struktury państw w niej uczestniczących 

i kreujących nowe zależności o charakterze ponadnarodowym. Nowo 

powstała struktura ma z założenia przynosić dużo większe efekty w sferze 

wykorzystywania potencjału ekonomicznego państw uczestniczących 

w integracji52. 

Natomiast przedsiębiorczość w teorii ekonomii definiowana jest jako forma 

pracy lub jako czwarty (obok pracy, ziemi i kapitału) czynnik produkcji. Na 

główne cechy przedsiębiorców składają się: umiejętność dostrzegania 

potrzeb, doskonalenia pomysłów, zdolności do wykorzystywania 

nadarzających się okazji oraz gotowość do podejmowania ryzyka.53 Ponadto 

przedsiębiorczość polega na poszukiwaniu zmiany i jej wykorzystaniu dla 

osiągnięcia korzyści. Ważnym elementem przedsiębiorczości jest skłonność 

                                                             

51 S.I. Bukowski, Strefa euro, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s.15.  

52 W. Bakajała, K. Dziubka, Unia Europejska – leksykon integracji, Wydawnictwo Europa, Wrocław 2003, 

s.313. 

53 http://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87 



37 

 

do innowacji oraz wspomniana gotowość do podejmowania ryzyka 

w warunkach niepewności54. 

Reasumując, przedsiębiorczość w ujęciu przedmiotowym jest aktywnym 

działaniem w sferze gospodarczej (prowadzenie własnej firmy), natomiast 

w ujęciu podmiotowym czyli widziana pod kątem cech osobowości, jest 

umiejętnością służącą do kreowania rozwiązań i zaspakajania swoich 

i cudzych potrzeb. Zatem między pojęciami integracja europejska 

i przedsiębiorczość występuje pewna synergia, która sprawia, że dzięki 

integracji, realizowanie założeń przedsiębiorczości staje się dużo 

łatwiejsze. 

INTEGRACJA EUROPEJSKA A WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE 

Jednoznaczne określenie wpływu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 

na rodzimą przedsiębiorczość nie jest łatwe. Dzieje się tak z uwagi na ścisłe 

powiązanie sfery przedsiębiorczości z różnymi procesami społeczno-

gospodarczymi, do których można zaliczyć: restrukturyzację przemysłu 

oraz rolnictwa, trendy demograficzne, bezpośrednie inwestycje 

zagraniczne, koniunkturę światową. Mimo ograniczeń, na podstawie 

danych statystycznych można wyciągnąć konstruktywne wnioski.55 

Miernikami odzwierciedlającymi sytuacje przedsiębiorczości są między 

innymi: stopa bezrobocia, wartość PKB, wartość PKB na osobę, wskaźnik 

zatrudnienia oraz płaca minimalna. 

Proces zmian własnościowych w Polsce w latach 90. polegał na 

przenoszeniu własności i zatrudnienia z sektora publicznego do 

prywatnego. Zapoczątkowane przemiany miały zwiększyć efektywność 

                                                             

54 http://edukacja.strefa.pl/publikacja25.html 

55 E. Latoszek, Integracja europejska – Mechanizmy i wyzwania, Wydawnictwo: „Książka i Wiedza”, 

Warszawa 2007, s.307-308. 
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funkcjonowania, elastyczność i innowacyjność podmiotów gospodarczych. 

Następstwem przemian miał być wzrost gospodarczy i pojawienie się 

uwarunkowań sprzyjających konkurencji.56 Następujące przemiany 

zapoczątkowały rozwój polskiej przedsiębiorczości na niespotykaną dotąd 

skalę. 

Polska po przystąpieniu do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku oraz po 

wejściu do Układu Schengen 21 grudnia 2007 roku uzyskała szereg 

korzyści, które w znaczący sposób oddziaływają na krajową 

przedsiębiorczość. Dzięki integracji Polska stała się częścią jednolitego 

rynku Unii Europejskiej. W ten sposób rynek wewnętrzny57 UE uległ 

powiększeniu.  

Uczestnictwo w jednolitym rynku UE wiąże się dla Polski z możliwością 

osiągania celów, które oddziaływają w pozytywny sposób na społeczeństwo 

i na przedsiębiorczość. Dzieję się tak, gdyż jednolity rynek zapewnia 

zrównoważony i trwały rozwój, wysoki poziom zatrudnienia, godziwą 

ochronę socjalną, wyższy standard życia i jego jakość oraz spoistość 

gospodarczą i społeczną. Ponadto jednolity rynek wewnętrzny pozbawiony 

granic wpływa na uzyskiwanie lepszych wyników gospodarczych państw 

w nim uczestniczących. Dzieje się tak poprzez oddziaływanie na 

efektywność alokowania czynników produkcji, stworzenie warunków 

sprzyjających zwiększeniu skali produkcji i uzyskaniu płynących z tego 

korzyści, zapewnienie swobody konkurencji oraz stworzenie zachęcających 

warunków umożliwiających efektywne inwestowanie.58 

                                                             

56 E. Kryńska, Dylematy polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2001, s.69. 

57 Rynek wewnętrzny UE w art. 7a Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej zdefiniowany został 

jako obszar pozbawiony granic wewnętrznych, na terenie którego obowiązuje swobodny przepływ 

towarów, osób, usług i kapitału. 

58 Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, ABC Unii Europejskiej (Jednolity rynek Unii 

Europejskiej), Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce, Warszawa 2004 , s.12 
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Tab.1. Porównanie wybranych wskaźników w Polsce w 2004 i 2010 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat (ec.europa.eu/eurostat) 

Analizując zmiany wartości wskaźników odzwierciedlających sytuację 

polskiej przedsiębiorczości: wartość PKB, wartość PKB per capita, wartość 

płacy minimalnej, wartość bezrobocia, wartość wskaźnika zatrudnienia, 

zauważalny jest pozytywny wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej 

na kształtowanie się wielkości wymienionych wskaźników. Z danych 

przedstawionych w Tab.1. wynika, iż wszystkie analizowane wskaźniki 

osiągnęły w 2010 roku wartość zdecydowanie większą od wartości 

osiągniętych w roku akcesji Polski do struktur europejskich.   

Wartość PKB w Polsce w 2004 roku wyniosła 924 538 mln zł, natomiast 

w roku 2010 PKB wyniosło 1 412 784 mln zł, oznacza to wzrost o 488 246 

mln zł między wartościami odnotowanymi w 2004 i 2010 roku. W ujęciu 

procentowym wypracowane PKB w 2010 roku było większe o 52,8% niż 

wartość osiągnięta w 2004 roku. Natomiast PKB na jednego mieszkańca 

 2004 2010 Zmiana ilościowa: 
Zmiana 

procentowa: 

PKB w mln 
zł 924 538 1 412 784 +488 246 52,8% 

PKB na 
jednego 
mieszkańca 
w zł 24 215 36 996 +12 781 52,8% 

Płaca 
minimalna 
w zł 824 1 317 +493 59,8% 

Wskaźnik 
zatrudnienia 
w % 51,7 59,3 +7,6 14,7% 

Bezrobocie 
w % 19 12,3 -6,7 -35,3% 
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między analizowanymi latami zwiększyło się o 12 781 zł, zatem wartość 

PKB per capita w 2010 roku było większe, niż PKB per capita w 2004 roku 

o 52,8%. Z analizy trzeciego wskaźnika z Tab.1. wynika, iż wartość płacy 

minimalnej w 2010 roku była większa o 493 zł niż w roku 2004, oznacza to 

wzrost o 59,8%. Kolejny wskaźnikiem w Tab.1. jest wskaźnik zatrudnienia, 

który w 2004 roku kształtował się na poziomie 51,7%, podczas gdy w 2010 

roku wyniósł on 59,3%. Zanotowano zatem wzrost o 7,6 punktów 

procentowych wskaźnika zatrudnienia, oznacza to, że wartość wskaźnika 

w 2010 roku był wyższa o 14,7% niż w 2004 roku. Ostatni wskaźnik 

dotyczy bezrobocia, które w badanych latach zmniejszyło się o 6,7 punktów 

procentowych. W 2004 roku bezrobocie w Polsce kształtowało się na 

poziomie 19%, natomiast w 2010 roku bezrobocie wyniosło 12,3%, zatem 

wartość analizowanego wskaźnika zmniejszyła się o 35,3%. 

UNIJNE WSPARCIE DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

Poprawa wybranych wskaźników opisujących sytuację na rynku pracy, 

przedstawionych w Tab.1., była możliwa dzięki uzyskaniu przez Polskę 

wsparcia pochodzącego z funduszy Unii Europejskiej. Jeszcze w okresie 

przedakcesyjnym Polska korzystała z pomocy UE dzięki takim programom 

jak: Phare, ISPA, SAPARD. Wraz z przystąpieniem do struktur Unii 

Europejskiej Polska uzyskała dostęp do dużo większego wsparcia 

finansowego w postaci funduszy europejskich, które w bezpośredni 

i pośredni sposób wpływały i wpływają na sytuację polskiej 

przedsiębiorczości. Mimo relatywnie krótkiego czasu korzystania ze 

środków unijnych, zauważalny jest korzystny wpływ na wzrost 

gospodarczy i poprawiającą się sytuację na rynku pracy (obrazuje to Tab.1). 
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Na lata 2004-200659 Polska otrzymała z UE 12,8 mld euro, suma ta 

stanowiła ponad połowę unijnych środków, które UE przekazała do 

dyspozycji 10 nowych państwom wspólnoty. W perspektywie finansowej 

na lata 2007-2013 Polska otrzymała 67,3 mld euro pochodzących z NSS 

i stała się największym beneficjentem spośród wszystkich krajów UE.60  

Ukazana poprawa wartości analizowanych wskaźników była możliwa 

również dzięki objęciu Polski europejską polityką zatrudnienia na rzecz 

maksymalizacji poziomu zatrudnienia. Zmiany wartości wskaźników 

bezrobocia i zatrudnienia w czasie uczestnictwa Polski w UE pokazują, że 

polityka mająca na celu zwiększanie efektywności na rynku pracy działa 

skutecznie i prowadzi do wzrostu zatrudnienia. Zatem wytyczne w sferze 

zatrudnienia, oparte na czterech filarach61, są realizowane w skuteczny 

sposób i dają efekty w postaci zwalczania bezrobocia wśród ludzi młodych 

oraz bezrobocia długookresowego (realizacja filaru pierwszego). Dzięki 

realizacji wytycznych drugiego filaru dotyczącego przedsiębiorczości są 

tworzone nowe miejsca pracy, które kreują korzystny klimat do rozwoju 

biznesu. Natomiast filar trzeci powoduje, że prowadzone są działania 

mające na celu realizację oczekiwań zgłaszanych przez sfery biznesowe 
                                                             

59 W ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 stworzone siedem programów operacyjnych, na 

realizację których została przeznaczona kwota 8,27 mld euro: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost 

Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, 

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój 

obszarów wiejskich, Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb, Sektorowy 

Program Operacyjny Transport, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Program 

Operacyjny Pomoc Techniczna. Ponadto alokacja środków przewidzianych na realizację Narodowego 

Planu Rozwoju obejmowała również współfinansowanie Inicjatyw Wspólnotowych takich jak: INTERREG 

IIIA oraz EQUAL. Działania program INTERREG skupiały się na współpracy transgranicznej i 

międzyregionalnej. Natomiast program EQUAL koncentrował się na realizacji projektów, które pomagały 

zwalczać dyskryminację i nierówność na rynku pracy oraz wspierały integrację społeczną i zawodową 

imigrantów. Natomiast środki w wysokości 4,18 mld euro pochodziły z Funduszu Spójności i wspierały 

projekty o znaczeniu ponadregionalnym (ochrona środowiska i budowa sieci transportowych). 

60 http://www.funduszeonline.pl 

61 Filar pierwszy – zdolność do uzyskania zatrudnia, filar drugi – przedsiębiorczość, filar trzeci – zdolność 

adaptacyjna, filar czwarty – równość szans. 
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(dotyczące uelastycznienia stosunku pracy) oraz pracowników (dotyczące 

potrzeby bezpieczeństwa). Efektem prowadzonych działań w sferze 

równości szans na rynku pracy (filar czwarty) jest zwiększenie aktywności 

zawodowej wśród kobiet, dzięki czemu stopa zatrudnienia kobiet stale się 

zwiększa. Poza zapewnieniem jednakowych szans kobietom i mężczyznom 

prowadzone są również działania na rzecz integracji społecznej oraz 

podniesienia aktywności zawodowej wśród osób niepełnosprawnych.62 

Wszystkie wspomniane działania prowadzą do rozwoju przedsiębiorczości 

w ujęciu ogólnym. 

Celem polityki spójności na lata 2007-2013 jest zwiększenie zatrudnienia 

i wzrostu gospodarczego w regionach i miastach Unii Europejskiej. 

Realizację celów zapewniają takie fundusze jak: Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS) oraz 

Fundusz Spójności (FS).63 Dokumentem strategicznym określającym 

priorytety i system wdrażania wymienionych funduszy unijnych. jest 

Narodowa Strategia Spójności (NSS64) (urzędowa nazwa: Narodowe 

Strategiczne Ramy Odniesienia, NSRO). Całkowita suma środków 

przeznaczona na realizację wszystkich działań rozwojowych wynosi 

w sumie ponad 107,9 mld euro (85,4 mld euro z UE) 

W perspektywie budżetowej na lata 2004 – 2006 środki pochodzące z EFS 

wykorzystało 2 mln Polaków. Dzięki funduszom unijnym zostało 

                                                             

62 Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, ABC Unii Europejskiej, Reprezentacja Komisji 

Europejskiej w Polsce, Warszawa 2004, Jednolity rynek Unii Europejskiej s.21 

63 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

64 Łączna suma środków przeznaczona na realizację Narodowej Strategii Spójności wynosi 85,6 mld euro. 

67,3 mld euro pochodzi z budżetu UE, 11,9 mld euro stanowią krajowe środki publicznych (w tym 5,93 

mld euro pochodzi z budżetu państwa), oraz  6,4 mld euro pochodzi ze strony podmiotów prywatnych. 
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utworzonych 61 000 nowych miejsc pracy oraz udało się przeszkolić pół 

miliona osób pracujących w przedsiębiorstwach. 65  

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w największym stopniu, spośród 

wszystkich programów finansowanych z Funduszy Europejskich66 na lata 

2007-2013, wspiera rynek pracy, wdrażanie aktywnej polityki walki 

z bezrobociem67 oraz rozwój przedsiębiorczości. Zatem w obecnej 

perspektywie budżetowej PO Kapitał Ludzki umożliwia osiągnięcie 

wymiernych wyników jeśli chodzi o poprawę sytuacji polskiej 

przedsiębiorczości. Szczególnie w obecnej sytuacji, charakteryzującej się 

spowolnieniem gospodarczym, wykorzystanie środków pochodzących z UE 

w efektywny sposób staje  się bardzo ważną kwestią. Ponadto projekty 

z obecnej perspektywy budżetowej mogą być realizowane do 2015 roku. 

Komisja Europejska 28 września 2007 roku przyjęła do realizacji Program 

Kapitał Ludzki68, który jest jednym z programów realizujących Narodowe 

                                                             

65 http://www.bi.org.pl/Dotacje-unijne-a-rynek-pracy 

66 Na lata 2003-2013 przewidziano w Polsce następujące programy finansowane z Funduszy 

Europejskich: Program Infrastruktura i Środowisko, Program Innowacyjna Gospodarka,  Program Kapitał 

Ludzki, 16 Programów Regionalnych, Program Rozwój Polski Wschodniej, Program Pomoc Techniczna, 

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Program Rozwój Obszarów Wiejskich, Program 

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich. 

67 Aktywna polityka walki z bezrobociem w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki obejmuje między 

innymi wprowadzenie: staży,  szkoleń, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, wspierania rozwoju 

przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia, przygotowania zawodowego w miejscu pracy. 

68 Negocjacje dotyczące treści Programu z Komisją Europejską były prowadzone od stycznia do czerwca 

2007 roku. Rezultat prac został przekazany Komisji Europejskiej 10 lipca 2007 roku za pomocą 

elektronicznego programu o nazwie SFC (System for Fund Management in the European Community 2007 

– 2013) służącego do ewidencjonowania projektów i  komunikacji. W lipcu i sierpniu 2007 roku  Dyrekcja 

Generalna do spraw Zatrudnienia, Spraw Socjalnych i Równych Szans konsultowała przekazaną wersje 

Programu z pozostałymi dyrekcjami generalnymi KE. Cały proces przebiegał według procedur przyjętych 

przez KE dotyczących zatwierdzania programów operacyjnych W rezultacie przeprowadzonych prac, 

treść Programu została nieznacznie zmodyfikowana. 28 września 2007 roku na mocy decyzji wydanej 

przez Komisję Europejską przyjęto do realizacji Program Kapitał Ludzki w Polsce współfinansowany ze 

środków pochodzących z EFS. 
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Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Program swoim zakresem 

obejmuje całokształt interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego 

(EFS) na terenie Polski. Przyjęcie Programu potwierdziło główne kierunki 

rozwoju i chęć prowadzenia przez rząd polityki prozatrudnieniowej. Dzięki 

wprowadzonym regulacjom wykorzystywanie środków Unijnych w Polsce 

w latach 2007-2013 pochodzących z EFS stało się możliwe. 69 

Głównym celem Programu Kapitał Ludzki70 jest zwiększenie zatrudnienia 

i spójności społecznej. Do osiągnięcia celu głównego ma przyczynić się 

realizacja następujących sześciu celów strategicznych: 1) podnoszenie 

poziomu aktywności zawodowej i umiejętności szukania pracy u osób 

bezrobotnych oraz biernych zawodowo, 2) zmniejszanie obszarów objętych 

wykluczeniem społecznym, 3) poprawianie umiejętności adaptacyjnych 

pracowników i przedsiębiorstw do ciągłych zmian mających miejsce 

w gospodarce, 4) upowszechnianie edukacji społeczeństwa na wszystkich 

etapach kształcenia przy jednoczesnym zwiększaniu jakości świadczonych 

usług edukacyjnych i ich mocniejszemu powiązaniu z wymogami 

gospodarki opartej na wiedzy, 5) zwiększanie zdolności administracji 

publicznej w kwestii opracowywania polityk i wykonywania usług wysokiej 

jakości oraz umacnianie mechanizmów partnerstwa, 6) zwiększanie 

spójności terytorialnej.71 

                                                             

69 http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/INFORMACJE+PODSTAWOWE/ 

70 Program jest odpowiedzią na wyzwania stojące  przed państwami członkowskimi UE po odnowieniu 

Strategii Lizbońskiej. Do głównych wyzwań zalicza się: uczynienie z Europy miejsca bardziej atrakcyjnego 

do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, poszerzania wiedzy i rozwijania innowacji oraz tworzenia 

dużej ilości trwałych miejsc pracy. Założenia Strategii Lizbońskiej oraz cele polityki spójności krajów 

unijnych podkreślają, że rozwój kapitału ludzkiego i społecznego w sposób istotny przyczynia się do 

pełnego wykorzystania zasobów pracy oraz wspiera wzrost konkurencyjności gospodarki. W celu 

efektywnego rozwoju zasobów ludzkich program koncentruje swoje wsparcie na obszarach związanych 

z zatrudnieniem, edukacją, integracją społeczną, rozwojem potencjału adaptacyjnego pracowników 

i przedsiębiorstw, a ponadto zagadnieniami związanymi z budową sprawnej oraz skutecznej administracji 

publicznej wszystkich szczebli i wcielaniem zasady dobrego rządzenia. 

71 http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/INFORMACJE+PODSTAWOWE/ 
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Program złożony jest z 10 Priorytetów72, które są realizowane na poziomie 

centralnym73 oraz regionalnym74. Środki pochodzące z komponentu 

centralnego są głównie przeznaczane na wspieranie efektywności struktur 

i systemów instytucjonalnych. Natomiast środki pochodzące z komponentu 

regionalnego są głównie przeznaczane na pomoc dla osób i grup 

społecznych.  

FINANSOWANIE PROGRAMU 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest finansowany w 85% ze środków 

UE (Europejskiego Funduszu Społecznego), 15% stanowią środki krajowe. 

Na realizację Programu przeznaczono kwotę prawie 11,5 mld euro 

(Europejski Fundusz Społeczny finansuje ponad 9,7 mld  euro, natomiast 

pozostała część jest finansowana ze środków krajowych). Około 60% 

środków pochodzących z Programu jest przeznaczane na realizację 

wsparcia skierowanego do regionów, natomiast około 40% środków jest 

przeznaczane na realizację wsparcia realizowanego centralnie. O proporcji 

podziału środków finansowych między województwami na poziomie 

regionalnym decydowała: liczba mieszkańców województwa, stopa 

bezrobocia, liczba małych i średnich przedsiębiorstw, jaka jest 

zarejestrowana w województwie, liczba osób żyjących z rolnictwa oraz 

wartość wskaźnika pokazującego regionalne zróżnicowanie PKB na jednego 

                                                             

72 9 priorytetów ma charakter "tematyczny" natomiast  priorytetem dodatkowym jest "Pomoc 

techniczna". Priorytet dodatkowy ma na celu wspieranie instytucji realizujących Program w sprawnym 

wdrażaniu i zarządzaniu. 

73 Na poziomie centralnym realizowanych jest 5 priorytetów dotyczących: I- Zatrudnienia i integracji 

społecznej, II - Rozwoju zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawy 

stanu zdrowia osób pracujących, III - Wysokiej jakości systemu oświaty, IV - Szkolnictwa wyższego i nauki, 

V - Dobrego rządzenia. 

74 Na poziomie regionalnym realizowanych jest 4 priorytety dotyczące: VI - Rynku pracy otwartego dla 

wszystkich, VII - Promocji integracji społecznej, VIII - Regionalnej kadry gospodarki, IX - Rozwoju 

wykształcenia i kompetencji w regionach. 
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mieszkańca. Dodatkowe finansowanie jest przyznane 5 województwom 

Polski Wschodniej75. Przyznane fundusze mają na celu przyśpieszenie 

procesów rozwojowych oraz pełniejsze uczestnictwo wspomnianych 

województw w kreacji wzrostu gospodarczego i większego zatrudnienia.76 

Tab.2. przedstawia podział środków finansowych przeznaczonych na 

realizację Programu Kapitał Ludzki. Łącznie na wszystkie 10 priorytetów 

Programu jest przeznaczona suma 11,42 mld euro (ponad 9,7 mld euro 

wkładu wspólnotowego oraz 1,71 mld euro wkładu krajowego). Na 

priorytety regionalne przeznaczono największą ilość funduszy 

pochodzących z Programu KL (ponad 62% na priorytety nr VI, VII, VIII i IX). 

Największa ilość środków jest zarezerwowana na realizację Priorytetu VI 

„Rynek pracy otwarty dla wszystkich”. Priorytet VI finansowany jest łączną 

kwotą ponad 2,25 mld euro (prawie 20% środków przeznaczonych na 

Program KL), z czego 1,91 mld euro stanowi wkład wspólnotowy, a ponad 

0,33 mld euro pochodzi z wkładu krajowego. Najmniej środków 

przeznaczonych jest na priorytet X „Pomoc techniczna”. Zarezerwowana 

suma środków dla tego priorytetu wynosi ponad 0,45 mld euro, z czego 

0,38 mld euro jest wkładem europejskim, natomiast 68,52 mln euro 

pochodzi z wkładu krajowego.77 

 

Tab. 2. Podział środków pochodzących z programu kapitał ludzki na poszczególne 
priorytety 

Priorytet  

Wkład 
wspólnotowy 

(EUR) 
Wkład krajowy 

(EUR) Ogółem (EUR) 
Udział 

procentowy 

I. Zatrudnienie i integracja 
430 260 954 75 928 404 506 189 358 4,43% 

                                                             

75 Lubelskiemu, podkarpackiemu, podlaskiemu, świętokrzyskiemu, warmińsko-mazurskiemu. 

76 http://www.cie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/7A6FC64E144AEC80C1256E7B00485FE4/$file/inf09 .pdf 

77 http://www.efs.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Finansowanie.aspx 
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społeczna  

II. Rozwój zasobów ludzkich i 
potencjału adaptacyjnego 
przedsiębiorstw oraz poprawa 
stanu zdrowia osób pracujących  661 310 120 116 701 786 778 011 906 6,81% 

III. Wysoka jakość systemu oświaty  855 300 828 150 935 440 1 006 236 268 8,81% 

IV. Szkolnictwo wyższe i nauka  816 311 813 144 055 026 960 366 839 8,41% 

V. Dobre rządzenie  519 225 980 91 628 114 610 854 094 5,35% 

VI. Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich  1 918 389 821 338 539 380 2 256 929 201 19,76% 

VII. Promocja integracji społecznej  1 319 970 145 232 935 908 1 552 906 053 13,60% 

VIII. Regionalne kadry gospodarki  1 350 207 670 238 271 942 1 588 479 612 13,91% 

IX. Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach  1 447 911 629 255 513 817 1 703 425 446 14,92% 

X. Pomoc techniczna  388 287 040 68 521 242 456 808 282 4,00% 

Ogółem PO KL:  9 707 176 000 1 713 031 059 11 420 207 059 100% 

Źródło: www.efs.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Finansowanie 

ZAKOŃCZENIE 

Przeprowadzona analiza wpływu integracji europejskiej na kształt polskiej 

przedsiębiorczości ukazała, że podjęte w Polsce na początku lat 

dziewięćdziesiątych działania przeobrażające oblicze polskiej gospodarki 

były kluczowe dla osiągnięcia obecnych efektów. Niewątpliwie polska 

przedsiębiorczość w okresie ostatnich dwudziestu lat doświadczyła 

znaczącej transformacji. Przejście Polski z gospodarki centralnie 

planowanej do gospodarki rynkowej okazało się ogromnym krokiem 

w kierunku przyszłej integracji europejskiej oraz powstania „prawdziwej” 

przedsiębiorczości. 1 dzień maja 2004 roku okazał się datą wieńczącą długi 

i żmudny proces dostosowań do wymogów Unii Europejskiej.  

 Zaprezentowana w pracy analiza wybranych wskaźników 

odzwierciedlających sytuację przedsiębiorczości w Polsce pokazała, że 

wpływ Unii Europejskiej na kształtowanie się wartości poszczególnych 
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mierników był znaczący. Wzrost płac, wzrost PKB w cenach bieżących, 

wzrost PKB na jednego mieszkańca, znaczne zmniejszenie się stopy 

bezrobocia oraz wzrost wartości wskaźnika zatrudnienia bez wątpienia jest 

wymierną korzyścią wynikającą z uczestnictwa Polski w strukturach Unii 

Europejskiej. Znaczący rozwój polskiej przedsiębiorczości po wstąpieniu 

Polski do UE jest efektem między innymi unijnych programów 

wspierających szeroko rozumianą przedsiębiorczość. 
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