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1. Wprowadzenie (Aleksander Bąkowski) 

1.1. Akademickie ośrodki innowacji i przedsiębiorczości 

We współczesnej gospodarce wiedza staje się zasobem, w coraz większym stopniu 

decydują o konkurencyjności przedsiębiorstw. Czynnikiem mającym bezpośredni 

wpływ na osiągniecie sukcesu jest wytworzenie mechanizmów przepływu wiedzy 

pomiędzy podmiotami życia społeczno-gospodarczego1 oraz jej komercjalizacji, czyli 

przekształcania wiedzy w innowacje. Zdolność przekształcania wiedzy w nowe 

produkty, usługi, technologie, metody marketingowe i rozwiązania organizacyjne 

decyduje coraz silniej nie tylko o konkurencyjności przedsiębiorstw, ale również 

regionów i całych gospodarek.2  

Pozornie prosty proces przekształcenia wiedzy w innowacje okazuje się być 

zjawiskiem społecznie trudnym i złożonym. W celu jego usprawnienia niezbędne jest 

budowanie powiazań sieciowych, obejmujących przedsiębiorstwa, klastry 

przedsiębiorstw, instytucje naukowo-badawcze, administrację rządową i samorządową 

oraz organizacje pozarządowe. Rośnie rola relacji sieciowych, wspomagających 

przenikanie idei i wymianę doświadczeń. Polityka gospodarcza zmierza w kierunku 

intensyfikacji procesów transferu wiedzy i innowacyjnej przedsiębiorczości, a w 

konsekwencji budowy systemu innowacyjnego. Ważnym elementem tego systemu jest 

tak zwana infrastruktura, w postaci różnego rodzaju instytucji wsparcia, która 

obejmuje ośrodki innowacji i przedsiębiorczości takie jak: parki i inkubatory 

technologiczne, preinkubatory i inkubatory akademickie, centra transferu technologii, 

fundusze kapitału zalążkowego, sieci aniołów biznesu, fundusze pożyczkowe, fundusze 

poręczeń kredytowych, ośrodki szkoleniowo-doradcze oraz klastry i platformy 

technologiczne. 

Instytucje te realizują funkcje wspomagające przekształcanie wiedzy w innowacje. 

Są łącznikiem między „produkcją” wiedzy, a jej „konsumpcją”, w formie nowego, 

komercyjnego produktu, usługi, procesu lub organizacji, czyli innowacji. Swoją 

aktywność koncentrują one na następujących zadaniach : 

1) szerzenia wiedzy i umiejętności poprzez doradztwo, szkolenia, informację w 

ramach ośrodków szkoleniowo-doradczych; 

2) pomocy w transferze i komercjalizacji nowych technologii w ramach centrów 

transferu technologii; 

3) pomocy finansowej (seed i start-up) w formie parabankowych funduszy 

pożyczkowych, zalążkowych i poręczeń kredytowych oraz sieci aniołów 

                                                      

1
 Technostarterzy: dlaczego i jak, J.G.Wissema, PARP, Warszawa, 2005 

2
 Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa, 2010 
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biznesu, oferowanej osobom podejmującym działalność gospodarczą i 

młodym firmom bez historii kredytowej; 

4) asysty w tworzeniu nowych firm w otoczeniu instytucji naukowych i szkół 

wyższych, zakładanych przez studentów, absolwentów, doktorantów i 

pracowników naukowych w preinkubatorach i akademickich inkubatorach 

przedsiębiorczości; 

5) szerokiej pomocy doradczej, technicznej i lokalowej dla nowo powstałych 

przedsiębiorstw w parkach i inkubatorach technologicznych, inkubatorach 

przedsiębiorczości; 

6) tworzenia skupisk przedsiębiorstw (klastrów) i animacji innowacyjnego 

środowiska poprzez łączenie na określonym, zagospodarowanym terenie 

usług biznesowych i różnych form pomocy firmom w ramach parków 

technologicznych, stref biznesu, parków przemysłowych.3 

Aby dynamiczne sprzężenia mogły funkcjonować, przedsiębiorcy muszą stać się 

bardziej „naukowi” (nastawieni na wykorzystanie wiedzy), a naukowcy bardziej 

„przedsiębiorczy” (nastawieni na komercjalizację wyników badań). Jest to proces 

długotrwały, ale efekty mogą być bardzo dobre, jeżeli obie strony będą w stanie 

zidentyfikować wspólny interes i zaistnieją warunki sprzyjające jego realizacji. Transfer 

technologii może przebiegać efektywnie jedynie w procesie, na który składają się ciągłe 

interakcje pomiędzy osobami i podmiotami tworzącymi środowisko innowacyjne.4 Stąd 

liczne działania zmierzające do przybliżenia badań do odbiorcy polegające na  

tworzeniu centrów naukowo-przemysłowych, działów badań w firmach, centrów 

zaawansowanych technologii, platform technologicznych i innych struktur, w których 

naukowcy mogą pracować bezpośrednio w firmach lub realizować wspólne projekty. 

Podobne procesy zachodzą w wyższych uczelniach, przekształcających się ze szkół 

wyższych w tzw. Uniwersytety trzeciej generacji (przedsiębiorczy uniwersytet)5. 

Procesy te, wspomagane przez infrastrukturę innowacji, prowadzą do powstania 

systemu, który może efektywnie wspierać komercjalizację wiedzy. 

1.2. Przedsiębiorczy Uniwersytet  

Wzrost znaczenia wiedzy jako czynnika wytwórczego, wymusza głębokie zmiany w 

obszarze nauki, edukacji i szkolnictwa wyższego. Nowa jakość myślenia oraz działania 

w ramach instytucji naukowych i edukacyjnych, staje się praktyką. Szerokieotwarcie na 

współpracę z biznesem (głównie lokalnymi, małymi firmami) oraz na budowę zdolności 

przedsiębiorczych wśród studentów, doktorantów i pracowników naukowych staje się 

praktyką działania w ramach instytucji naukowych i edukacyjnych. Dotychczasowy 

                                                      

3
 Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa, 2010 

4
 Transfer technologii z uczelni do biznesu: tworzenie mechanizmów transferu technologii, red. 

K.Santarek, PARP, Warszawa 2008 
5
 Innowacje i transfer technologii: Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, Warszawa 2011 
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model szkoły wyższej, oparty na edukacji (I Generacja) i badaniach naukowych (II 

Generacja), zostaje poszerzony o przygotowanie studentów, ale również pracowników 

naukowych do przedsiębiorczości, rozumianej jako kształtowanie aktywnych 

zachowań, umożliwiających samodzielne działanie na rynku (tzw. trzecia misja).  

Uniwersytet III generacji to szkoła wyższa, która postrzega urynkowienie know-how 

jako swoją misję, równie istotną jak działalność badawcza i kształcenie. Dla efektywnej 

realizacji tak zdefiniowanej misji szkoła wyższa musi dokonać szeregu zmian tak w 

strukturze organizacji i zarządzania, jak i funkcjonowania. Zmiany te powinny polegać 

na kształtowaniu kultury innowacji na uczelni, tworzeniu zespołów 

interdyscyplinarnych, wprowadzeniu „peer review” dla oceny poziomu badań przez 

zewnętrznych ekspertów, tworzeniu struktur wsparcia przedsiębiorczości na uczelni 

oraz nawiązywaniu sieciowej współpracy z zewnętrznymi organizacjami badawczymi, 

przedsiębiorstwami i instytucjami wspierającymi transfer i komercjalizację know-how, 

a więc tymi które są elementami systemu wspierania komercjalizacji wiedzy.6 

W Polsce wciąż dominującym jest model charakterystyczny dla uniwersytetów 

drugiej generacji, w którym wykorzystanie wytworzonej wiedzy stanowi uboczne, 

niewspierane zadanie, jako że nie odpowiada głównemu nurtowi działań uczelni i nie 

stanowi istotnego czynnika wpływającego na jej ocenę. W modelu tym główny nacisk 

kładziony jest na opracowanie „know-how”, pozostawiając odpowiedzialność i ryzyko 

związane z jego zakupem i/lub eksploatacją niemal całkowicie po stronie odbiorcy 

zewnętrznego. Brakuje sprawnie funkcjonującego systemu oceny, wyceny i 

komercjalizacji wyników badań poprzez sprzedaż licencji lub tworzenie nowych firm 

technologicznych. 

Aby zmienić ten stan rzeczy, w ciągu ostatnich lat instytucje badawcze, a zwłaszcza 

wyższe uczelnie, zaczęły tworzyć w swej strukturze organizacyjnej wydzielone jednostki 

tzw. centra transferu technologii, których zadaniem jest promowanie możliwości 

badawczych uczelni, marketing wyników badań naukowych oraz opracowanych 

technologii7.  

Dążąc do odbiurokratyzowania i zwiększenia efektywności działania takich 

jednostek, niektóre uczelnie powołują zewnętrzne, zależne podmioty gospodarcze 

i/lub współpracują z zewnętrznymi podmiotami, realizującymi te same cele. 

Równocześnie tworzone są warunki dla transferu technologii poprzez tworzenie 

nowych przedsiębiorstw. Mechanizm komercjalizacji technologii poprzez tworzenie 

nowej firmy przez pracowników naukowych, wykorzystujących wyniki własnych badań 

naukowych oraz studentów posiadających pomysł na biznes, może z sukcesem 

                                                      

6
 Technostarterzy: dlaczego i jak, J.G. Wissema, PARP, Warszawa, 2005 

7
 Innowacje i transfer technologii: Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, Warszawa 2011 



 

 
7

funkcjonować pod warunkiem stworzenia systemu edukacji i wsparcia dla 

potencjalnych przedsiębiorców w przejściu pierwszych, najtrudniejszych kroków w 

uruchomieniu własnej działalności gospodarczej oraz profesjonalnej ocenie wartości 

rynkowej przedsięwzięcia i obniżenia w ten sposób ryzyka podejmowanych przez nich 

działań. Rolę taką pełnią preinkubatory i akademickie inkubatory przedsiębiorczości8.  

Skuteczność tych form transferu wiedzy nie zależy wyłącznie od samej uczelni. 

Wymaga dostępności odpowiednich instrumentów finansowych (takich jak kapitał 

ryzyka, kapitał początkowy, kapitał zalążkowy i in.) oraz zewnętrznych instytucji 

wsparcia, takich jak inkubatory technologiczne i parki naukowo-technologiczne.  

Skutecznym narzędziem  może także okazać się zaangażowanie uczelni w 

funkcjonowanie platform wymiany informacji i generowania nowych idei i 

przedsięwzięć. Takimi platformami są Centra Zaawansowanych Technologii (CZT) i 

Platformy Technologiczne (PT). CZT to regionalne ośrodki prowadzące badania na rzecz 

gospodarki będące podstawowym łącznikiem pomiędzy nauką a gospodarką, 

realizujące badania stosowane i rozwijające technologie na potrzeby przedsiębiorstw, 

ale też generujące nowe firmy technologiczne. Platforma Technologiczna to 

konsorcjum kierowane przez podmioty gospodarcze zrzeszające kluczowe 

przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, instytucje 

finansowe i samorząd gospodarczy, mające na celu sformułowanie średnio i 

długookresowej wizji rozwoju technologicznego wybranego sektora gospodarki, 

wyznaczenie strategii zmierzającej do jej realizacji oraz przygotowanie spójnego planu 

działania. Już w tej chwili można wskazać przykłady dużych, strategicznych projektów 

badawczo-rozwojowych podejmowanych przez Centra Zaawansowanych Technologii9 i 

Platformy Technologiczne.10 

  

                                                      

8
 Innowacje i transfer technologii: Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, Warszawa 2011 

9
 Przykładem może być Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka integrująca potencjał naukowo-

badawczy dolnośląskiego środowiska akademickiego. Udziałowcami Spółki są największe 

wrocławskie uczelnie publiczne oraz samorządy: Miasta Wrocławia i Województwa Dolnośląskiego. 

Obszary badań i rozwoju to: nanotechnologie, biotechnologia i medycyna, klimat i energia, 

telekomunikacja i informatyka. EIT+ wyinkubowało kilkanaście spółek spin-off. Źródło: 

www.eitplus.pl 
10 NCBiR finansuje wspólnie z Platformą Technologiczną Przemysłu Lotniczego program strategiczny, 

w który zainwestowało 300 mln zł, a 200 mln zł mają wnieść wykonawcy projektów - firmy i 
instytucje zajmujące się przemysłem lotniczym. Porozumienie ma doprowadzić do przygotowania 
nowych rozwiązań technologicznych i prototypów w dziedzinie lotnictwa. Niedługo NCBiR ogłosi 
konkurs na program strategiczny dotyczący nauk medycznych. W planach są również analogiczne 
programy adresowane do platform technologicznych. Źródło: gazetaprawna.pl, 29 maja 2012. 
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2. Przedmiot opracowania (Marzena Mażewska) 

Przedmiotem opracowania jest diagnoza stanu aktywności akademickich centrów 

transferu technologii i przedsiębiorczości akademickiej, działających przy polskich 

szkołach wyższych, w oparciu o przeprowadzone badanie na próbie 64 ośrodków, 

zlokalizowanych na terenie całego kraju. 

Analizą zostały objęte instytucje wsparcia, działające na styku nauki i biznesu, będące 

wyodrębnioną grupą ze względu na formalne powiązania ze szkołami wyższymi takie 

jak akademickie centra transferu technologii (ACTT), akademickie inkubatory (AIP), 

preinkubatory (PAIP) mające formę celowych, ogólnouczelnianych jednostek, 

uczelnianych fundacji lub spółek utworzonych w oparciu o regulacje ustawy o 

szkolnictwie wyższym z 2005 r.11 lub też będące podmiotami zależnymi od szkół 

wyższych (udziały w celowych spółkach lub fundacjach).  

2.1.  Cel badania 

Celem badania było przeprowadzenie analizy aktywności ośrodków centrów transferu 

technologii i przedsiębiorczości akademickiej działających przy polskich szkołach 

wyższych.  

Badanie uwzględniało następujące aspekty:  

– charakterystykę i potencjał rozwojowy ośrodków, z uwzględnieniem m.in. 

aspektów formalno-prawnych, źródeł finansowania, liczby i rodzaju ich 

klientów oraz świadczonych usług, 

– ich relacje zewnętrzne rozumiane jako stosunki ze środowiskiem 

akademickim, zewnętrznymi jednostkami badawczo rozwojowymi (JBR), 

współpracy z innymi instytucjami otoczenia biznesu (IOB) oraz samorządem 

gospodarczym i administracją publiczną, 

– możliwości i bariery rozwoju ośrodków, wraz z określeniem najistotniejszych 

ich problemów . 

W każdym badanym obszarze przeprowadzone zostało porównanie co do stanu i 

struktury badanych zjawisk w całości ośrodków jak i w poszczególnych grupach. 

2.2.  Przebieg badania 

Prace badawcze ukierunkowane na osiągnięcie założonego celu badania zostały 

podzielone na trzy etapy: 

                                                      

11
 Prawo o szkolnictwie wyższym ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Dz.U. 2005 nr 164 poz.1365. 
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– weryfikacja sprawności działania narzędzia do zbierania danych, zestawienia 

analitycznego do opracowania wyników badania oraz aktualizacja danych 

adresowych o ośrodkach; 

– przeprowadzenie ankietowania ośrodków; 

– opracowanie i analiza wyników badania. 

W etapie pierwszym dokonane zostało próbne wypełnianie elektronicznej ankiety w 

celu eliminacji błędów i wyłapania ewentualnych trudności w rozumieniu pytań w 

ankietach, oraz testowanie przenoszenia danych z ankiet do zestawienia analitycznego.  

Zakończenie etapu pierwszego pozwoliło na rozpoczęcie drugiego etapu prac 

badawczych - realizację badania ankietowego. Do udziału w badaniu zaproszono 

łącznie 65 ośrodków, w tym 43 akademickie CTT, 19 preinkubatorów i 3 akademickie 

inkubatory. W ich imieniu ankiety wypełniały osoby upoważnione do udzielania 

informacji o aktywności poszczególnych ośrodków. W trakcie badania okazało się, że 

10 z nich, z różnych przyczyn nie spełniało warunków badania, głównie z powodu 

zawieszenia działalności lub braku powiązań z jednostkami uczelnianymi. W wyniku 

przeprowadzonego badania zebrano 32 w pełni wypełnione ankiety. Z akademickich 

CTT uzyskano 18 ankiet, 12 z preinkubatorów i 2 z akademickich inkubatorów 

przedsiębiorczości. W sumie więc ankietowaniu poddano ponad 58% ośrodków. 

Ankiety wysłano do wszystkich ośrodków wymienionych na zweryfikowanej liście 

przedstawionej zamawiającemu przed badaniem. 

Dane uzyskane z ośrodków zostały poddane walidacji, mającej za zadanie 

sprawdzenie, czy są one logicznie ze sobą spójne i w sposób rzetelny przedstawiają 

badaną rzeczywistość. W ramach walidacji przeprowadzona została również eliminacja 

danych wątpliwych, co do których mogło zaistnieć  podejrzenie, że są wynikiem błędu.  

Zebranie danych w badaniu ankietowym pozwoliło na przejście do ostatniego, 

trzeciego etapu działań - analizy wyników badań oraz sformułowania wniosków. 

Ostatnią fazę tego etapu stanowiło przygotowanie Raportu Końcowego z badania. 

2.3. Termin realizacji badania:  

Badanie przeprowadzono w kwietniu 2012. 

2.4. Konstrukcja narzędzi badawczych 

Wykorzystana w badaniu ankieta miała postać elektroniczną- . Każdy ośrodek 

otrzymał za pośrednictwem poczty elektronicznej link bezpośredni do swojej ankiety 

wraz z listem informacyjnym. Narzędzie zostało skonstruowane w sposób 

umożliwiający skorzystanie z dodatkowych instrukcji w trakcie wypełniania ankiety. Po 

wypełnieniu ankiety użytkownicy odsyłali je droga elektroniczną. Dane z ankiet były 

przenoszone bezpośrednio do zbiorczego zestawienia analitycznego. Poza linkiem do 

elektronicznej wersji ankiety ośrodki otrzymywały w załączniku również ankietę w 
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postaci dokumentu Word, która mogła być odesłana w formie elektronicznej drogą 

mailową, lub wydrukowana i przesłana faksem lub tradycyjną pocztą. Z możliwości 

takiej skorzystało 10 Ośrodków. 

Aktywność badanych podmiotów została porównana z aktywnością w podobnych 

grup podmiotów w roku 2010 w oparciu o badanie przeprowadzone w ramach raportu 

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce12, ponadto badane instytucje 

przedstawione zostały w szerszym kontekście innych instytucji pomostowych, w 

szczególności inkubatorów technologicznych, parków technologicznych, funduszy 

kapitału zalążkowego. 

Charakterystyka ośrodków objęła między innymi następujące zagadnienia: formy 

prawne i organizacyjne, potencjał kadrowy i organizacyjny, występowanie procedur 

standaryzujących jakość usług, udział przedstawicieli biznesu w pracach 

jednostek/zarządzaniu nimi, zasięg branżowy i geograficzny działalności, roli spełnianej 

w uczelnianych procedurach ochrony i komercjalizacji własności intelektualnej (z 

uwzględnieniem spin-off i spin-out). 

Raport zawiera również prezentację dotychczasowych osiągnięć ośrodków oraz 

opisuje planowane przez poszczególne typy akademickich ośrodków innowacji kierunki 

rozwoju i bariery w ich działaniu. Osobną częścią raportu są prezentacje 

poszczególnych ośrodków w postaci jednostronicowych opisów każdej instytucji, 

zawierających charakterystykę aktywności merytorycznej oraz dane teleadresowe. 

  

                                                      

12
 Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa, 2010 
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3. Uczelniane centra transferu technologii  (Aleksander  Bąkowski) 

3.1. Definicja i cele 

Centra transferu technologii (CTT) to zróżnicowana organizacyjnie grupa 

nienastawionych na zysk jednostek doradczych, szkoleniowych i informacyjnych, 

aktywnych w obszarze transferu i komercjalizacji technologii oraz wszystkich 

towarzyszących temu procesowi zadań. Działalność CTT na styku sfery nauki i biznesu 

ma owocować adaptacją nowoczesnych technologii przez małe i średnie firmy, a tym 

samym przyczyniać się do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności 

przedsiębiorstw oraz regionalnych struktur gospodarczych. CTT mają zapewniać swego 

rodzaju bufor, pozwalający na pogodzenie komercjalizacji, badań naukowych i 

działalności dydaktycznej na uczelniach.13 

Centra transferu technologii tworzy się w celu sprzedaży lub nieodpłatnego 

przekazywania wyników prac rozwojowych do gospodarki. 

Dla realizacji tego celu CTT prowadzą następujące działania: 

− udział w opracowaniu i wdrażaniu uczelnianej polityki komercjalizacji wyników 

badań, 

− zarządzanie własnością intelektualną powstałą w instytucjach naukowo -

badawczych, udzielanie licencji; 

− promocja osiągnięć instytucji naukowo-badawczych i jej zespołów 

badawczych; 

− doradztwo, szkolenia i informację w zakresie realizacji przedsięwzięć 

innowacyjnych, przedsiębiorczości, własności intelektualnej itp. dla instytucji 

macierzystej i zewnętrznych partnerów; 

− popularyzacja, promocja i rozwój przedsiębiorczości technologicznej; 

− ocena potencjału komercyjnego nowych rozwiązań technologicznych, 

produktowych i organizacyjnych, opracowywanie biznes planów i studiów 

przedinwestycyjnych; 

− współpraca z inwestorami ryzyka oraz innymi ośrodkami innowacji i 

przedsiębiorczości; 

− identyfikacja potrzeb innowacyjnych podmiotów gospodarczych (audyt 

technologiczny); 

− rozwijanie sieci kontaktów między światem nauki i biznesu; 
− pozyskiwanie funduszy na badania, rozwój kadr i przedsięwzięcia 

innowacyjne. 

                                                      

13
 Innowacje i transfer technologii: Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, Warszawa 2011 
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Akademickie centra transferu technologii stanowią podgrupę w grupie jednostek 

doradczych szkoleniowych i informacyjnych, aktywnych w obszarze transferu i 

komercjalizacji technologii, zwanych centrami transferu technologii (CTT).  

3.2. Formy prawne i relacje z macierzystymi uczelniami  

Jednostki badawcze wydają się być naturalnym środowiskiem dla funkcjonowania 

CTT. Powstanie i rozwój CTT jest determinowane bliskością środowiska naukowego, 

otwartego na transfer swoich osiągnięć do gospodarki. W rzeczywistości, w roku 2010, 

spośród 90 zidentyfikowanych CTT, jedynie co trzecie centrum (32,2%) działało w 

ramach jednostek badawczych, a jednostki uczelniane stanowiły 23,3% wszystkich CTT. 

Spośród ponad 450 uczelni, akademickie CTT zostały powołane jedynie na 21. Tylko w 

jednym przypadku identyfikowano akademickie CTT utworzone jako spółka 

uczelniana14. 

W ramach niniejszego badania zidentyfikowano 43 akademickie CTT, a odpowiedzi 

na ankietę udzieliło 18 ośrodków tego typu. Przeprowadzona analiza wskazuje, że 

zdecydowana większość badanych akademickich CTT (72,2%) funkcjonuje w ramach 

Działu Administracyjnego uczelni, w formule organizacyjnej działu, biura lub zespołu 

wysoko usytułowanego w hierarchii uczelni, bo bezpośrednio podporządkowanego 

Rektorowi lub Prorektorowi. Jednostki te nie posiadają osobowości prawnej. 

Odrębne od uczelni podmioty, posiadające osobowość prawną, stanowią 27,8% i 

przyjmują one formułę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  lub fundacji. W formie 

spółek prawa handlowego funkcjonują 3 akademickie CTT (16,6%), a jedno 

akademickie CTT jest działem fundacji powołanej przez uczelnię (5,5%).  

Powszechnie uważa się, iż spółki prawa handlowego profesjonalnie zajmujące się 

komercjalizacją technologii stanowią strukturę organizacyjno-prawną, zapewniającą 

większą efektywność działania. Pomimo wzrostu liczby akademickich CTT, 

funkcjonujących jako zewnętrzne podmioty w stosunku do uczelni, nie można mówić, 

że nastąpiła w tym zakresie w ostatnim czasie zmiana jakościowa w ich działaniu. 

Na uczelniach z reguły funkcjonują różne podmioty, które obok akademickich CTT 

zajmują się współpracą z przemysłem, ochroną praw własności i komercjalizacją. W 

zakresie ochrony praw własności intelektualnej 44,4% badanych akademickie CTT 

wskazało na biuro rzecznika patentowego, a w dwóch wypadkach (11,1%) na inne 

działy, które zajmują się tą tematyką. W zakresie współpracy z przemysłem obok 

akademickich CTT zajmują się tą tematyką różnorodne struktury uczelniane, 

poczynając od struktur podlegających np. prorektorowi ds. kontaktów z gospodarką 

lub prorektorowi ds. nauki, poprzez centra zaawansowanych technologii, 

                                                      

14
 Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce: Raport 2010, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 

2010 



 

 
13

międzywydziałowe centra badawcze i biura karier, po uczelniane ośrodki innowacji i 

przedsiębiorczości: preinkubatory i inkubatory technologiczne oraz działy transferu 

technologii i centra innowacji. Centra zaawansowanych technologii, międzywydziałowe 

centra badawcze oraz uczelniane ośrodki innowacji i przedsiębiorczości realizują 

również zadania w zakresie komercjalizacji technologii. Na wielu uczelniach działają 

niezależnie obok siebie odrębne jednostki organizacyjne, specjalizujące się w 

określonych obszarach transferu technologii. Zwykle jest to formuła jednostki 

funkcjonującej wewnątrz struktury organizacyjnej uczelni i jednostki zewnętrznej, 

funkcjonującej jako podmiot posiadający odrębną od uczelni osobowość prawną 

Przykładem mogą być: (1) Politechnika Łódzka, gdzie funkcjonują Dział Transferu 

Technologii Politechniki Łódzkiej oraz Centrum Transferu Technologii Politechniki 

Łódzkiej sp. z o.o., (2) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w którym 

funkcjonuje Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Dział Transferu 

Technologii w ramach Fundacji UAM, (3) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w 

Krakowie, w którym funkcjonuje Centrum Transferu Technologii, natomiast w ramach 

Centrum Transferu Ekotechnologii sp. z o.o. powołano Preinkubator Przedsiębiorczości 

Akademickiej CTE/UR (Centrum Transferu Ekotechnologii / Uniwersytet Rolniczy im. 

Hugona Kołłątaja). 

Akademickie CTT są jednym z elementów uczelnianej struktury transferu technologii 

i komercjalizacji wyników badań naukowych. Realizacja zadań związanych z transferem 

technologii i komercjalizacją wyników badań jest na uczelniach rozproszona i nie jest 

koordynowana. Odpowiedzialność poszczególnych uczelnianych ośrodków zajmujących 

się tą tematyką nie jest jasno rozdzielona i często nakłada się. Nie sprzyja to 

efektywności podejmowanych działań. 

Tym niemniej akademickie CTT pozytywnie oceniają współpracę w ramach uczelni. 

Prawie połowa badanych pozytywnie ocenia współpracę z władzami uczelni (44,4%) 

deklarując, że władze w pełni doceniają funkcje centrum. Współpracę z administracją 

uczelni pozytywnie ocenia również – 44,4% badanych. 
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WYKRES 1 RELACJE ACTT Z UCZELNIAMI (N=18) 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

3.3. Cele działalności akademickich centrów transferu technologii 

Głównym celem działalności uczelnianych centrów transferu technologii jest 

szeroko rozumiana eksploatacja i komercjalizacja potencjału intelektualnego uczelni. 

Znacząca grupa akademickich CTT wśród trzech głównych celów wskazuje również 

wspieranie przedsiębiorczości akademickiej. Zdecydowana większość akademickich 

CTT jako swój cel wskazuje promocję i sprzedaż wyników prac naukowych do 

gospodarki. Nieliczne z nich rozszerzają ten cel o rozwój badań, informacje i doradztwo 

wewnątrz uczelni. Można stwierdzić, że cele niemal wszystkich akademickich CTT 

związane są ze wspomaganiem  transferu technologii, ale głównie adresowane są do 

wnętrza uczelni. Cele o charakterze bardziej zewnętrznym, definiowane przez 

pojedyncze akademickie CTT to: rozwój przedsiębiorstw przez innowacje, wspieranie 

międzynarodowej współpracy badawczej i technologicznej oraz budowa sieci 

współpracy pomiędzy nauką a gospodarką. 

W ramach badania akademickie CTT poproszone zostały o przedstawienie trzech 

głównych celów ich działalności. Główne cele działania wskazywane przez CTT (wg. 

częstotliwości wskazań) to: 
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zrozumienie roli i

funkcji CTT

Dobre, akceptacja
przy mały
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– Komercjalizacja i transfer technologii (transfer technologii do gospodarki, 

komercjalizacja wyników badań naukowych, kontakty z przedsiębiorcami dla 

transferu technologii, budowa uczelnianego systemu transferu technologii) 

– Zarządzanie własnością intelektualną uczelni (ochrona wyników badań 

naukowych, udostępnianie praw z patentów, umowy licencyjne i wdrożeniowe)  

– Przedsiębiorczość akademicka (kreowanie postaw przedsiębiorczych, rozwój 

przedsiębiorczości akademickiej). 

Wykres 2 CELE DZIAŁALNOŚCI CENTRÓW TRANSFERU TECHNOLOGII (N=18) 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Można zatem wyodrębnić dwa kierunki rozwoju akademickich CTT. Znacząca 

większość skupia się na wykorzystaniu uczelnianego potencjału w zakresie transferu 

technologii oraz nadawaniu transferowi technologii form prawnych (umowy, 

kontrakty, licencje, ochrona własności intelektualnej uczelni). Nieliczne obrały 

dodatkowe, szersze pole działania, specjalizując się w kontaktach z MSP, pomagając im 

w pozyskaniu nowych technologii i wiedzy fachowej oraz uczestnicząc w regionalnych 

działaniach, stymulujących rozwój ekonomiczny poprzez budowę sieci współpracy.  

3.4. Potencjał kadrowo – organizacyjny 

Przeprowadzone badanie pokazało, że w akademickim CTT średnie zatrudnienie 

etatowe na czas nieokreślony wynosi 5,4 osoby, na czas określony lub realizacji 

projektu 4,3 osoby, a dodatkowych 10,7 osób jest zatrudnionych na umowach zlecenia 

lub o dzieło. Przy czym obserwuje się olbrzymie zróżnicowanie od 1 osoby do 26 w 

grupie pracowników etatowych i od 0 do 58 w grupie osób na umowach zlecenia i o 

dzieło. Ośrodków, w których jest ponad 10 pracowników etatowych jest w badanej 

grupie 5 (27,8%). Łącznie w badanych akademickich CTT pracuje 240 osób (średnio 

12,4 w centrum).  
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Dla porównania wg Raportu SOOIPP z 2010 roku centrum transferu technologii 

zatrudniało średnio 8 pracowników etatowych, a dodatkowych 17 uczestniczyło w jego 

pracach w formie umów-zleceń. Akademickie CTT dysponują kadrą nieodbiegającą 

liczebnie od całej populacji CTT badanej w 2010 roku. 

Wykres 3 ŚREDNIE ZATRUDNIENIE W PODZIALE NA FORMY PRAWNE ZATRUDNIENIA (N=18) 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Powierzchnia użytkowa jaką średnio dysponuje akademickie CTT wynosi 165,4 m2, 

przy jednoczesnym dużym zróżnicowaniu – od 14 do 900 m2. Na tej powierzchni 

znajdują się głównie pomieszczenia biurowe i pokoje konsultantów. Praktycznie 

wszystkie centra dysponują: podstawową infrastrukturą biurową (faks, kopiarka, 

telefon) i siecią komputerową (94,4%) oraz dostępem do szybkiego Internetu (77,8%). 

Dostęp do baz danych deklaruje 66,7% badanych. Dostępem do sal konferencyjnych i 

seminaryjnych dysponuje 77,8%. Ograniczony pozostaje ciągle dostęp do uczelnianych 

laboratoriów. Na takie możliwości wskazuje tylko 1/3 badanych jednostek. 
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WYKRES 4 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ACTT (N=18) 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Średnio akademicki ośrodek CTT dysponuje rocznym budżetem w wysokości ok. 

1 187 500 zł (od 120 tys. do 3,4 mln). Najważniejszym źródłem zasilania są granty i 

projekty (65%), w tym dominują fundusze programów europejskich (28%), fundusze 

krajowe NCN i NCBR (23%) oraz europejskie fundusze strukturalne (15%). Bardzo 

istotnym źródłem finansowania jest wkład instytucji macierzystej (szkoły wyższej), 

kształtujący się średnio na poziomie 21%. Wpływy z działalności własnej stanowią 

zaledwie 8% budżetu. 

W stosunku do sytuacji akademickich CTT na koniec roku 2009 można 

zaobserwować znaczące zmniejszenie wpływów własnych (z 24,3% do 8%), przy 

wzroście wkładu instytucji macierzystej (z 8,8% do 21%). Należy zwrócić uwagę na fakt, 

że średni budżet CTT wzrósł w tym czasie  jedynie o ok. 10%, wskazuje to na tendencję 

do zdecydowanego spadku przychodów z działalności własnej. Bardziej szczegółowa 

analiza struktury budżetu wskazuje, że spadek przychodów własnych ośrodków został 

zrekompensowany wzrostem wpływów  z instytucji macierzystej, przy niezmienionej 

strukturze przychodów z pozostałych źródeł. Ponadto w badanej grupie aż 45% 

ośrodków wskazało, że nie posiada przychodów z prowadzonej działalności własnej, a 

zaledwie 16,7% posiada wpływy własne, przekraczające 10% budżetu całkowitego. 

Działalność akademickich CTT jest zatem coraz bardziej uzależniona od funduszy 

publicznych, a przychody własne wąskiej grupy najlepiej pod tym względem 

funkcjonujących CTT wynoszą 19%-35%. 
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WYKRES 5 BUDŻET ACTT (N=18) 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Przychody własne akademickich CTT pochodzą z wpłat za prowadzone szkolenia 

(działalność szkoleniowa),doradztwo (działalność doradcza) oraz przychody inne. Jako 

główne źródła przychodów innych wskazywane były: sprzedaż licencji, umowy na 

zlecenia komercyjne, wynajem powierzchni. Przychody własne z innych źródeł 

stanowią 4,1% przychodów i są największą pozycją w przychodach własnych. 

Przychody z działalności doradczej stanowią 2,5%, a z działalności szkoleniowej - 1,8% 

budżetu. 

W ocenie potencjału akademickich CTT ważny element stanowi udział w sieciach 

współpracy oraz kontakty międzynarodowe. Pozwalają one na korzystanie z 

zewnętrznych doświadczeń, kontaktów i usług oraz poszerzają zakres wsparcia, jaki 

może zaoferować i zrealizować akademickie CTT. Kontakty międzynarodowe pozwalają 

na wyjście z najlepszymi technologiami na rynek globalny, poprzez znalezienie 

odpowiednich partnerów zagranicznych. Np. sieć Enterprise Europe Network 

wykorzystuje narzędzia do wspomagania realizacji projektów transferu technologii 

poprzez umieszczanie ofert technologii poszukiwanych i technologii oferowanych oraz 

kojarzenie partnerów. Partnerzy sieci zobowiązani są do doprowadzenia do podpisania 

ponadnarodowych kontraktów transferu technologii. Z kolei Proton Europe umożliwia 

uzyskanie dostępu do dobrych praktyk w zakresie transferu technologii oraz 

stosownych procedur. 

Badanie wskazało, że jedynie 44,4% akademickich CTT działa w ramach 

międzynarodowych sieci transferu technologii . W ramach Enterprise Europe Network 

działa 5 spośród badanych ośrodków, a w ramach  Proton Europe - 1 ośrodek, w 
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University of Texas Fellow Network – 1 ośrodek, a jeden deklaruje indywidualne 

kontakty z zagranicznymi CTT. Ponadto akademickie CTT deklarują współpracę z 

regionalnymi klastrami (27,8%), co pozwala na poszukiwanie partnerów wśród firm 

funkcjonujących w ramach klastrów. Jedynie 1 ośrodek wskazał na kontakty z 

funduszem kapitału zalążkowego. Ponadto uczelniane CTT posiadają umowy o 

współpracy z zagranicznymi uczelniami. Na takie kontakty wskazało 5 ośrodków 

(27,8%). Inne wskazywane organizacje to Europejski Urząd Patentowy i 

międzynarodowe korporacje. Żadnych kontaktów międzynarodowych i/lub sieciowych 

nie wskazały 4 ośrodki (22,2%). 

3.5. Świadczone usługi i procedury  

Bieżąca działalność centrów jest skoncentrowana na działalności związanej z 

transferem i komercjalizacją nowych technologii oraz doradztwie technologicznym, 

patentowym. Na tę działalność ośrodki poświęcają niemal 1/3 swojego czasu pracy 

(32,4%). Na działania promujące osiągniecia naukowe pod kątem możliwości ich 

komercjalizacji poświęcają 17,8%. Te dwa typy usług są dominujące i zajmują ok. 50% 

czasu pracy akademickich CTT. Istotną pozycję w czasie pracy akademickich CTT 

zajmuje również ochrona własności intelektualnej i doradztwo dla MSP. Te typy działań 

są charakterystyczne dla obszaru transferu technologii. Układ ważności poszczególnych 

usług w działalności akademickich CTT jest zgodny z deklarowanymi celami 

przedstawionymi powyżej.  

WYKRES 6 STRUKTURA USŁUG CENTRUM WG POŚWIĘCANEGO NAKŁADU CZASU PRACY (N=18) 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Obecne badanie wskazuje również, że akademickie CTT w porównaniu z wynikami 

badania z roku 2010, obejmującego cała populację CTT, znacznie bardziej koncentrują 

swoją działalność na obszarach związanych z transferem technologii, kosztem innych 

działań. 

W ramach usług wspierających akademickie CTT oferują szkolenia, doradztwo i 

informację. Usługi te realizowane są głównie w ramach projektów, w których 

uczestniczą ACTT. Jak wcześniej wskazano, realizacja projektów stanowi istotne źródło 

finansowania uczelnianych CTT. Niewielka część usług doradczych i szkoleń 

realizowana jest w formie usługi płatnej stanowiącej źródło przychodów własnych. 

Analiza szkoleń realizowanych przez akademickie CTT została przedstawiona na 

poniższym diagramie.  

WYKRES 7 OFERTA SZKOLENIOWA ACTT (N=18) 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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prawdopodobnie wynika z projektowego charakteru wielu działań akademickich CTT. 

Tematyka szkoleń narzucana jest wówczas wymogami projektu. Z drugiej strony 

akademickie CTT realizują szkolenia w formie usługi płatnej w obszarach, na które 

identyfikują zapotrzebowanie rynkowe. W takich warunkach trudno zbudować 

profesjonalny profil szkoleń, wspomagających realizację celów strategicznych 

akademickich CTT. 

WYKRES 8 OFERTA DORADCZA ACTT (N=18) 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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WYKRES 9 USŁUGI INFORMACYJNE ACTT (N=18) 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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doświadczonego praktyka biznesu” posiadają  w swojej ofercie jedynie dwa 

akademickie CTT (11,1%). 

Akademickie CTT prowadzą również inne - specyficzne formy aktywności, takie jak: 

– organizacja  seminariów i konferencji, 

– organizacja warsztatów zamkniętych, 

– organizacja spotkań branżowych i targów kooperacyjnych, 

– organizacja wizyt studyjnych i misji zagranicznych, 

– organizacja staży zawodowych, 

– udział w targach i wystawach, 

– przygotowywanie opinii o innowacyjności, 

– tworzenie baz danych w zakresie oferty naukowej lub eksperckiej pracowników 

i aparatury badawczej uczelni, niezbędnej do nawiązywania współpracy z 

przemysłem,  

– monitoring prac usługowo - badawczych (otrzymywanie informacji od 

wszystkich jednostek uczelni o relacjach nauka – biznes), celem weryfikacji 

zapisów w umowach dot. ochrony własności intelektualnej, wspólnej 

komercjalizacji, itp.   

– organizacja badań zleconych, obsługa projektów badawczych. 

W zakresie usług finansowych akademickie CTT oferują wsparcie finansowe w 

postaci kapitału zalążkowego (16,7%), grantów (11,1%), kapitału ryzyka (venture 

capital) (22,2%), kapitału „aniołów biznesu” (27,8%), innych form finansowania 

(27,8%). Aż 44,4% akademickich CTT nie oferuje żadnej formy wsparcia w finansowaniu 

transferu technologii.  

WYKRES 10 USŁUGI FINANSOWE ACTT (N=18) 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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potrzeb często związane są z realizacją projektów, które taki wymóg narzucają i nie 

stanowią przemyślanej działalności. Stosowane są bardzo różnorodne narzędzia 

badania potrzeb: wywiady telefoniczne, ankiety ewaluacyjne, czy spotkania 

bezpośrednie.  

Znacznie większy nacisk niż badanie potrzeb i oczekiwań potencjalnych klientów, w 

tym przede wszystkim przedsiębiorstw, kładziony jest na ocenę satysfakcji klientów z 

usług centrum.  

3.6. Udział przedstawicieli biznesu (w działalności i zarządzaniu) 

Pojęcie „firm współpracujących” w praktyce oznacza przedsiębiorstwa, z którymi 

dane centrum kontaktuje się przy okazji realizacji różnych działań. Średnio akademickie 

CTT deklarują stałą współpracę ze 114 firmami, głównie lokalnymi MSP (na doradztwo i 

szkolenia dla dużych firm akademickie CTT poświęcają poniżej 1% czasu pracy). 

Spośród współpracujących firm 15% prowadzi działalność naukowo-badawczą. Średnia 

liczba firm współpracujących z akademickim CTT jest zbliżona do liczby firm 

współpracujących w badaniu całej populacji CTT z roku 2010 (90 firm), natomiast 

odsetek firm współpracujących, prowadzących działalność B+R jest większy (9% firm 

dla całej populacji CTT). 

Akademickie CTT wykorzystują współpracę z przedsiębiorcami w swej działalności 

poprzez  udział przedstawicieli biznesu jako konsultantów, szkoleniowców lub 

mentorów. Incydentalnie firmy są sponsorami niektórych aktywności lub uczestniczą w 

ciałach doradczych.  

3.7. Zasięg branżowy i geograficzny 

Ocena specjalizacji technologicznej akademickich CTT jest niejednoznaczna. Aż 50 % 

badanych akademickich CTT nie wskazało żadnej specjalizacji branżowej lub określiło ją 

jako obejmującą wszystkie specjalności uczelni, na jakiej CTT jest ulokowana. Druga 

grupa, obejmująca 50% badanych akademickich CTT, prowadzi działalność w 

określonych obszarach tematycznych. Często deklarowane specjalności technologiczne 

są w ramach jednego akademickiego CTT bardzo zróżnicowane, co wskazuje raczej na 

preferencje tematyczne niż na specjalizację sektorową. Najczęściej wskazywane 

dziedziny specjalizacji technologicznej (wg. częstotliwości wskazań) to:  

− life science, w tym medycyna, biotechnologia, bioinformatyka, urządzenia 

diagnostyczne, 

− chemia,  

− ochrona środowiska, ekotechnologie, 

− branża rolno-spożywcza,  
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WYKRES 11 SPECJALIZACJA TECHNOLOGICZNA ACTT (N=18) 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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duża grupa akademickich CTT widzi także swój zasięg w skali globalnej. Jest to również 

pozytywne zjawisko, gdyż proces transferu technologii wymaga z reguły skali globalnej. 

Nie należy jednak przeceniać znaczenia tego wskaźnika, gdyż wykorzystanie kontaktów 
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WYKRES 12 GEOGRAFICZNY ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ACTT (N=18) 

 
Źródło: Opracowanie własne 

3.8. Wdrażanie uczelnianych procedur ochrony i eksploatacji IPR 

Coraz większa liczba uczelni wdraża własne regulaminy ochrony własności 

intelektualnej, które są wykorzystywane przez CTT w praktyce współpracy z 

naukowcami i przedsiębiorcami. Jest to ważne narzędzie wspomagające ich 
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procedury świadczenia usług. Stanowią one warunek konieczny dla profesjonalizacji 

usług świadczonych przez akademickie CTT w tym zakresie. 

W zakresie ochrony praw własności intelektualnej akademickie CTT zazwyczaj 

współpracują z uczelnianym biurem Rzecznika Patentowego lub Działem Własności 

Intelektualnej i Ochrony Patentowej. 
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3.9. Rezultaty działalności: 

Średnia liczba klientów akademickiego CTT wynosi 680 osób i odpowiada liczbie 

klientów obsługiwanych przez CTT (500-700 osób) według stanu na koniec roku 200915. 

Najwięcej klientów skorzystało z usług informacyjnych (42,4%). Zbliżony był odsetek 

klientów usług szkoleniowych (40,9%). Z usług doradczych skorzystało 11,1% i z usług 

pozostałych 5,6%. 

W stosunku do całej populacji akademickich CTT badanych w 2010 roku, można 

zaobserwować spadek klientów korzystających ze szkoleń, na korzyść wzrostu odsetka 

korzystających z usług informacyjnych. Suma usług doradczych i pozostałych kształtuje 

się na tym samym poziomie.  

WYKRES 13 STRUKTURA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ACTT W 2011 ROKU (N=18) 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Wśród odbiorców usług największą grupę stanowią pracownicy naukowi (29%), 

właściciele i menedżerowie firm (18%) oraz studenci (16%). Klienci pochodzący ze 

środowiska akademickiego: pracownicy naukowi, doktoranci i studenci stanowią 55% 

klientów, a początkujący przedsiębiorcy stanowią 15% klientów. Klienci pochodzący z 

MSP: właściciele, menedżerowie i pracownicy MSP stanowią 26% ogółu klientów.  

                                                      

15
 Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce: Raport 2010, red. K.B. Matusiak, PARP, 

Warszawa 2010 
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Akademickie CTT wyraźnie kierują swoja ofertę „do wewnątrz” uczelni. Duży 

odsetek klientów (70%) stanowią osoby pochodzące ze środowiska akademickiego 

(niemal dwukrotnie większy niż w całej populacji CTT badanej w 2010 roku). Z kolei 

stosunkowo mały jest odsetek właścicieli, menedżerów i pracowników MSP. W 

badaniu przeprowadzonym w 2010 roku klienci wywodzący się z MSP stanowili około 

połowy klientów wszystkich badanych CTT. 

WYKRES 14 STRUKTURA KLIENTÓW ACTT W 2011 ROKU(N=18) 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Coraz więcej uczelnianych CTT może się wykazać pomocą w tworzeniu akademickich 

firm. Działania w tym zakresie często są realizowane w bliskiej współpracy z 

akademickimi preinkubatorami, i inkubatorami. Średnio przy pomocy jednego 

akademickiego CTT utworzono ok. 4 firm. Łącznie przy udziale i pomocy akademickich 

CTT utworzono 68 firm, w tym 26 przez studentów, 6 przez doktorantów, 13 przez 

młodych pracowników nauki i 4 przez pracowników naukowych powyżej 35 roku życia 

oraz 12 przez absolwentów szkół wyższych. Ponadto utworzono 7 firm jako spin-off z 

przedsiębiorstw.  
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WYKRES 15 STRUKTURA TWÓRCÓW FIRM, KTÓRE POWSTAŁY W RAMACH ACTT (N=18) 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Akademickie CTT wskazały w badaniu następujące rezultaty, osiągnięte przy ich 

bezpośrednim wsparciu: 

– skomercjalizowano 68 technologii  

– udzielono 40 licencji  

– złożono 211 zgłoszeń patentowych do Urzędu Patentowego RP  

– złożono 41 zgłoszeń patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego 

(EPO) 

– uzyskano 27 znaków towarowych 

– uzyskano 4 wzory użytkowe  

Żadnego z powyższych rezultatów nie wykazały 3 akademickie CTT (16,7%). 

Łącznie w 2011 roku Akademickie CTT opracowały 63 biznes plany i 172 wnioski 

dotacyjne, zatem średnio w uczelnianym CTT opracowano 3,3 biznes planu i 

przygotowano 9,5 wniosku dotacyjnego. Akademickie CTT, które nie wykazały żadnych 

rezultatów w zakresie biznes planów i wniosków dotacyjnych lub nie prowadziły tego 

typu działalności stanowią 50% badanych. 

Spośród przedsięwzięć biznesowych oraz naukowo-badawczych przygotowanych 

przez akademickie CTT wsparcie publiczne z funduszy europejskich i krajowych 

uzyskało w 2011 roku 51 przedsięwzięć biznesowych (średnio 2,8) oraz 81 naukowo-

badawczych (średnio 4,5).  
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W realizacji przedsięwzięć biznesowych uczestniczyło 5 spośród badanych CTT. W 

realizacji 49% tych przedsięwzięć uczestniczyło jedno z badanych CTT. Podobnie 

sytuacja wygląda w ramach przedsięwzięć naukowo-badawczych. Były one realizowane 

przez 8 spośród badanych CTT. W realizacji 64,4% spośród nich uczestniczyło jedno 

CTT.  

Wskazuje to na zróżnicowanie w aktywności i efektywność akademickich CTT. 

Jedynie połowa badanych CTT uczestniczyła w realizacji przedsięwzięć biznesowych 

i/lub naukowobadawczych a jedno z tych CTT zrealizowało ok. 50% wszystkich 

przedsięwzięć.  

3.10. Kierunki i bariery rozwoju 

Jak wynika z przeprowadzonego badania do głównych barier rozwoju kierujący 

akademickimi CTT zaliczają najczęściej niechęć środowiska naukowego do działań 

komercjalizacyjnych i współpracy z biznesem, brak procedur transferu technologii oraz 

zawiłe procedury prawne związane z transferem i komercjalizacją technologii. Jako 

mniejszy problem postrzegany jest przez akademickie CTT bark projektów do 

komercjalizacji oraz niskie zainteresowanie tworzeniem firm spin-off. Zaobserwować 

można niewielką zmianę akcentów w stosunku do wcześniejszych badań, w których  

dwa ostatnie czynniki były wskazywane były jako dominujące. 

TABELA 1 BARIERY ROZWOJU ACTT 

Wyszczególnienie  

niechęć środowiska naukowego do działań komercjalizacyjnych i 

współpracy z biznesem 

2,9 

ograniczenia prawne i brak procedur transferu technologii 2,9 

szara strefa w zakresie doradztwa, komercjalizacji i usług technologicznych 2,8 

zawiłe procedury prawne transferu i komercjalizacji technologii 2,8 

brak projektów do komercjalizacji 2,6 

niskie zainteresowanie tworzeniem nowych firm technologicznych 2,6 

inne 2,5 

niezrozumienie idei Centrum i jego funkcji, słaby image 2,4 

niski budżet, brak wsparcia finansowego 2,3 

brak rynku na nowoczesne/technologiczne produkty i technologie 2,3 

małe zainteresowanie biznesu ofertą Centrum 2,2 

problemy współpracy z lokalnymi i regionalnymi instytucjami, brak 

wsparcia 

2,1 

ciasne ramy organizacyjne i wymagania narzucone przez organizatorów 

Centrum 

2,0 

Źródło: Opracowanie własne 
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W sferze planów w przyszłości akademickie CTT zamierzają koncentrację 

działalności na transferze technologii z uczelni na rynek i doprowadzeniu do wzrostu 

wskaźników takich jak liczba licencji i liczba nowych spin-off. Planują  ograniczać 

wszelkie działania, które nie wspierają bezpośrednio transferu technologii np. szkoleń 

nie związanych z transferem technologii. Jako główne zadania wskazują: wdrożenie 

kompleksowego uczelnianego systemu transferu technologii w organizacjach 

macierzystych, profesjonalizację usług CTT, w tym podniesienie kompetencji 

personelu, realizację regulaminu IPR oraz zwiększenie portfolio komercyjnych usług dla 

jednostek naukowych i przedsiębiorstw. W konsekwencji powinno to doprowadzić do 

wzrostu przychodów z komercjalizacji i zmiany niekorzystnej struktury budżetu 

akademickich CTT. Akademickie CTT planują również rozwój bazy lokalowej, która 

powinna pozwolić na uruchomienie inkubatora akademickiego.  

Akademickie CTT wskazują na następujące kierunki działań własnych, niezbędnych 

dla ich dalszego rozwoju: 

– konieczność wzmocnienia potencjału ludzkiego CTT i infrastruktury, 

doskonalenia kompetencji pracowników, profesjonalizacji usług i rozwój usług 

komercyjnych, 

– wzmocnienie kontaktów zewnętrznych z przedsiębiorcami oraz stworzenie 

sieci współpracy z przedsiębiorcami i inwestorami w celu usprawnienia 

komercjalizacji innowacji, wyników badań naukowych i wiedzy, 

– wzmocnienie swojej pozycji przede wszystkim w regionie, wzmocnienie 

kontaktów w regionie i rozszerzanie ich poza jego obszar, 

– kreowanie wśród naukowców potrzeby prowadzania badań, które można 

zaimplementować w gospodarce, 

– rozwijanie działalności w zakresie przedsiębiorczości akademickiej i kreowania 

firm start-up i spin-off, w tym realizacja projektów dedykowanych zwiększaniu 

świadomości w przedmiocie przedsiębiorczości akademickiej i procesów 

komercjalizacji, 

– integracja działań związanych z transferem technologii na uczelni. Wymaga to 

intensyfikacji współpracy z jednostką macierzystą oraz koordynacji działań z 

innymi jednostkami uczelnianymi i podmiotami zewnętrznymi, związanymi z 

uczelnią w zakresie wsparcia na uczelni przedsiębiorczości, transferu 

technologii, współpracy z gospodarką i promocji. 

3.11. Wnioski dotyczące działalności akademickich centrów transferu technologii 

1. Badanie potwierdza, że akademickie CTT stanowią bardzo różnorodną grupę 

instytucji wsparcia . Posiadają bardzo zróżnicowany potencjał do realizacji 

zadań statutowych, obejmujący personel i infrastrukturę. 

2. W tym kontekście wyraźnie rysują się dwie strategie działania w zależności od 

poziomu rozwoju uczelnianych CTT. Jedna grupa ośrodków zmierza do 
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profesjonalizacji usług komercjalizacji technologii i zwiększenia przychodów z 

tej działalności. Druga grupa kładzie akcent na bardziej miękkie cele, jak 

budowanie świadomości środowiska uczelnianego w przedmiocie 

komercjalizacji wiedzy, promocji osiągnięć naukowych oraz wyszukiwania i 

zgłaszania technologii do ochrony patentowej. Można również wskazać trzecią 

grupę ośrodków, które prowadzą działalność statutową okazyjnie lub nie 

prowadzą jej w ogóle ze względu na szczupłe zasoby i umiejętności i nie są w 

związku z tym, w stanie wykazać jakichkolwiek rezultatów. 

3. Najbardziej rozpowszechniony model organizacyjny akademickich CTT to 

jednostka działająca w ramach administracji uczelni, w pionie podległym 

bezpośrednio rektorowi lub prorektorowi. Niechętnie tworzone są spółki z 

o.o., prawdopodobnie ze względu na lepszą kontrolę i łatwiejsze 

dofinansowanie jednostki wewnątrzuczelnianej przez organizację macierzystą. 

4. Misja i rola akademickich CTT jest coraz lepiej rozumiana na uczelniach, a 

finansowanie ze strony jednostki macierzystej stanowi istotną część budżetu. 

CTT uczestniczą w budowaniu strategii komercjalizacji uczelni, tworzeniu i 

wdrażaniu procedur zarządzania własnością intelektualną. Na znaczeniu 

straciły identyfikowane dotychczas jako główne z bariery rozwoju 

akademickich CTT niezrozumienie uczelni i brak finansowania ze strony 

jednostki macierzystej. Wyzwaniem dla akademickich CTT pozostaje niechęć 

środowiska naukowego do działań komercjalizacyjnych i współpracy z 

biznesem. Ponadto istotną barierę w działalności stanowi brak 

funkcjonowania skutecznych procedur w zakresie transferu technologii. 

Brakuje również dobrych praktyk, na których można by wzorować konkretne 

projekty transferu technologii. 

5. Problemem akademickich CTT jest słabość kadry. Potencjał ludzki 

akademickich CTT jest często zbyt słaby, aby realizować podstawowe funkcje. 

Brakuje przede wszystkim wiedzy praktycznej w realizacji procesu transferu 

technologii. Choć akademickie CTT współpracują z przedstawicielami biznesu 

jako konsultantami lub szkoleniowcami, to doświadczeni przedsiębiorcy są 

zbyt słabo angażowani w zarządzanie. Na uczelniach funkcjonują jednostki 

wewnętrzne i zewnętrzne, które działają w obszarze transferu technologii i 

kontaktów z przemysłem. Takie rozbudowane struktury mogą sprzyjać 

skuteczności transferu technologii, pod warunkiem, że zakres ich 

odpowiedzialności jest dookreślony i nie nakłada się wzajemnie. Z drugiej 

strony jednak istnieje niebezpieczeństwo rozproszenia ograniczonych 

zasobów pomiędzy różne zespoły. W sytuacji, gdy brakuje koordynacji działań, 

synergii oraz kontaktów zewnętrznych nie prowadzi to do budowania systemu 

wsparcia przedsiębiorczości na. 

6. Akademickie CTT działają głównie „do wnętrza uczelni”. Koncentrują się na 

identyfikacji i przygotowaniu projektów do komercjalizacji, opracowywaniu 
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baz danych technologii i ekspertów. Nieliczne podejmują działania 

„zewnętrzne”, mające na celu zidentyfikowanie i zaspokojenie potrzeb firm. 

7. Nie dysponują one również dobrym rozpoznaniem, dotyczącym potrzeb 

przedsiębiorstw i w niewielkim stopniu zajmują się marketingiem technologii. 

Kontakty z przedsiębiorstwami są raczej formalne, dotyczą szkoleń i/lub 

seminariów, a nie komercjalizacji (świadczy o tym to, że często ośrodki, które 

deklarują współpracę z dużą liczbą firm, mają niewielkie sukcesy w transferze 

technologii). Ponadto współpraca akademickich z dużymi firmami jest 

znikoma (świadczy o tym bardzo mały czas poświęcany na usługi), a duże 

firmy często są zainteresowane budowaniem długoterminowych relacji z 

uczelniami. Akademickie CTT zbyt słabo eksplorują możliwości wykorzystania 

patentów dużych firm dla zakładania akademickich start-up. 

8. Akademickie CTT współpracują z klastrami branżowymi oraz same specjalizują 

się w określonych branżach. Klastry mogą stać się ich naturalnym partnerem 

przemysłowym. Te możliwości nie są dostatecznie wykorzystywane. 

9. Akademickie CTT, choć posiadają dostęp do kapitału (kapitał zalążkowy, 

kapitał ryzyka itp.), to jednak ich oferta w tym zakresie jest bardzo 

ograniczona. Żaden akademicki CTT nie jest w stanie zaoferować 

zdywersyfikowanego portfela usług kapitałowych. Tylko jedno centrum 

dysponuje własnym funduszem kapitału zalążkowego. 

10. Niepokojącym zjawiskiem jest to , że akademickie CTT nie uczestniczą w 

tworzeniu regionalnych systemów innowacji. Współpraca sieciowa z innymi 

regionalnymi instytucjami wsparcia jest ograniczona, aczkolwiek większość 

badanych określa swój zakres działalności jako regionalny, a nie lokalny. 

11. Akademickie CTT dostrzegają, że nie koncentrują się na głównym przedmiocie 

swojej działalności. Dotyczy to przede wszystkim działalności szkoleniowej. W 

zakresie doradztwa ich aktywność jest znacznie bardziej koncentrowana na 

specyfice działalności akademickich CTT. Należy jednak zwrócić uwagę, że 

Centra w swoich usługach doradczych w bardzo małym stopniu koncentrują 

się na fazie implementacji transferu technologii, co przejawia się niską pozycją 

w katalogu usług analiz rynkowych, testowania i prototypowania technologii, 

zarządzania biznesem. Usługi tego typu świadczone są raczej w formie usług 

informacyjnych. 

12. Poziom zaangażowania w działalność projektową kosztem działalności 

podstawowej jest zbyt duży. Ma to wpływ na charakter i zakres świadczonych 

usług. Działalność projektowa powinna być ściśle powiązana z działalnością 

podstawową i wpływać na jej rozwój. 

13. Ważnym elementem wspierającym działalność akademickich CTT w głównym 

przedmiocie ich działalności jest udział w sieci Enterprise Europe Network 

(EEN). Jest to źródło procedur transferu technologii, kontaktów 

międzynarodowych, narzędzi informatycznych, oraz finansowania 
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publicznego, dedykowanego wsparciu procesu transferu technologii. Poza EEN 

współpraca międzynarodowa akademickich CTT jest raczej ograniczona. 

3.12. Rekomendacje dla akademickich centrów transferu technologii 

1. Wprowadzenie na uczelniach systemu eksploatacji praw własności 

intelektualnej i jego konsekwentne egzekwowanie. Akademickie CTT powinny 

być zaangażowane bezpośrednio lub pośrednio we wszystkie projekty 

transferu technologii i sprzedaży IPR realizowane na uczelni. 

2. Profesjonalizacja działalności akademickich CTT poprzez wprowadzenie na 

uczelni standardów i procedur, obowiązujących w projektach transferu 

technologii oraz implementacja rozwiązań opracowanych i rekomendowanych 

(np. w projekcie BIOS i innych) oraz koncentrację na działalności statutowej. 

3. Rozwijanie ścisłej, stałej współpracy z przedstawicielami biznesu jako 

mentorami, doradcami w zakresie zarządzania i praktykami, którzy 

zrealizowali projekty transferu technologii. 

4. Integracja/koordynacja działalności akademickich CTT z preinkubatorami i 

inkubatorami akademickimi na uczelni, celem wspólnego wykorzystania i 

rozwoju infrastruktury, możliwości finansowania projektów transferu 

technologii i zasobów ludzkich. 

5. Współpraca sieciowa z innymi instytucjami otoczenia biznesu, w celu 

ujednolicenia procedur, korzystania z doświadczeń oraz wspólnego 

wykorzystania infrastruktury. 

6. Stworzenie możliwości finansowania/współfinansowania najlepszych 

projektów transferu technologii, poprzez utworzenie własnego funduszu 

kapitału zalążkowego oraz możliwości inkubacji i akceleracji. 

7. Zwiększenie atrakcyjności centrów dla potencjalnych klientów zewnętrznych 

oraz podejmowanie działań kreujących popyt na usługi akademickich CTT, w 

celu zwiększenia przychodów z działalności własnej. 

8. Wzmocnienie kontaktów zewnętrznych z firmami, głównie poprzez 

nawiązanie stałej współpracy z branżowymi klastrami/platformami 

technologicznymi. 

9. Stworzenie mechanizmów przełamania bariery niechęci środowiska 

akademickiego do komercjalizacji wyników badań naukowych i zachęt do 

podejmowania takiej działalności. 
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4. Uczelniane preinkubatory  (Marzena Mażewska) 

4.1. Definicja i cele 

Zgodnie z opisem zawartym w Słowniku Innowacji PARP, preinkubatory to jednostki 

wyspecjalizowane w obsłudze potrzeb potencjalnych przedsiębiorców, na zalążkowym 

(seedstage) etapie tworzenia przedsiębiorstwa. Preinkubacja (wylęgarnia) to 

początkowy etap procesu inkubacji przedsiębiorczości, a tworzone do obsługi tego 

procesu preinkubatory są najmłodszym typem ośrodków innowacji i 

przedsiębiorczości16. 

Idea akademickiego preinkubatora to jeden z kluczowych elementów modelu 

uniwersytetu III generacji oraz jedno z kluczowych ogniw zintegrowanego modelu 

wsparcia przedsiębiorczości akademickiej.  Preinkubatory  stanowią  narzędzie 

wsparcia studentów, doktorantów, pracowników naukowych i absolwentów w 

praktycznych działaniach rynkowych.  

Celem ich działania jest upowszechnianie idei przedsiębiorczości i wspieranie 

młodych przedsiębiorców: studentów, absolwentów i pracowników nauki, na 

wstępnym etapie kształtowania idei biznesowej oraz przygotowania do formalizacji 

prowadzenia działalności gospodarczej.  

4.2. Formy prawne i relacje z macierzystymi uczelniami 

Ośrodki będące preinkubatorami zazwyczaj są wydzielonymi jednostkami 

ogólnouczelnianymi. Są one stosunkowo wysoko umocowane w hierarchii uczelni - 

80% badanych ośrodków wskazało Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką lub 

Rozwoju jako osobę, której bezpośrednio podlegają. Tylko dla dwóch z badanych  

inkubatorów jednostką nadrzędną jest  centrum transferu technologii.  

                                                      

16
 Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć (red.) Krzysztof B. Matusiak, Wydanie III, 

zaktualizowane, PARP Warszawa 2011, s. 209 - 2012 
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WYKRES 16 RELACJE PREINKUBATORÓW W UCZELNIAMI (N=12) 

  

Źródło: opracowanie własne 

W swoim subiektywnym odczuciu ośrodki oceniają jako dobre relacje z uczelniami 

jako takimi. Oczywiście są obszary, w których są one lepsze, jak na przykład współpraca 

z władzami i studentami, odpowiednio 58,3% i 66,7% ośrodków uznaje te relacje za 

bardzo dobre. Stosunki z naukowcami w świetle tych odpowiedzi należy uznać za 

poprawne, natomiast najgorsze są relacje PAIP z administracją uczelnianą. Może to 

wynikać ze specyfiki funkcjonowania ośrodków, których nieco innowacyjne metody 

działania nie zawsze potrafią wpasować się w machinę administracyjnych procedur.  

Ponieważ PAIP są powoływane przez uczelnie i funkcjonują na ich terenie, a często 

też są zasilane finansowo z uczelnianych budżetów, wydawałoby się, że naturalnym 

procesem byłoby sprawowanie opieki merytorycznej nad nimi przez jakąś uczelnianą 

jednostkę organizacyjną. Jednak z danych uzyskanych z badanych ośrodków wynika, że 

nie są one w stanie wskazać opiekuna merytorycznego z ramienia uczelni, w postaci 

chociażby katedry lub wydziału. Żaden ośrodek nie udzielił odpowiedzi na to pytanie. 

Powiązanie swojego działania z procesem dydaktycznym zadeklarowało tylko 40% 

preinkubatorów. Jedyną metodą włączania PAIP do procesu dydaktycznego jest 

jednostkowy przypadek wykorzystania kadry PAIP do uzupełnienia procesu 

dydaktycznego w zakresie przedsiębiorczości. Poza tym nie praktykuje się powiązania 

aktywności inkubatora z działalnością uczelni. W 16% ośrodków wskazano na 

dodatkową aktywność studentów poza obowiązkowym programem studiów jako 

przykład powiązania z działalnością uczelni. Wobec takiego stanu współpracy można 
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stwierdzić, że PAIP działają niemalże w oderwaniu od powołujących je do życia 

instytucji. 

Syntetyczna ocena wpływu klimatu wokół preinkubatora na jego działalność w 

ocenie respondentów jest na średnim poziomie i wynosi 3,5 w skali od 0 do 5 punktów. 

W sumie można powiedzieć, że pomimo odczuwalnego przez ośrodki braku współpracy 

z uczelnią, atmosferę wokół instytucji wsparcia można uznać za raczej przychylną. 

4.3. Analiza potencjału preinkubatorów 

Preinkubatory powoływane są w oparciu o Ustawę z dnia 27.07.2005 „Prawo o 

szkolnictwie wyższym”, regulującą prawne możliwości współpracy z gospodarką. 

Szczególnie artykuł 86 Ustawy, mówiący: „W celu lepszego wykorzystania potencjału 

intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do 

gospodarki, uczelnie mogą prowadzić akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz 

centra transferu technologii”17 otwiera uczelniom możliwości podejmowania nowych 

wyzwań w zakresie kształtowania i kreowania postaw przedsiębiorczych wśród 

społeczności akademickiej. 

Mediana zatrudnienia w preinkubatorach wynosi 3 pracowników. W badanej próbie 

wyróżnia się jeden ośrodek zatrudniający 11 pracowników.  

WYKRES 17 ŚREDNIE ZATRUDNIENIE W PODZIALE NA FORMY PRAWNE ZATRUDNIENIA  (N=12) 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Tylko jeden z badanych ośrodków wykazał zaangażowanie wolontariuszy w swoją 

działalność. Pozostałe ośrodki do realizacji swoich zadań zatrudniają pracowników. Z 

zebranych danych wynika, że trzon kadrowy ośrodków jest stosunkowo szczupły: 

niecałe półtora pracownika. Najliczniej zatrudniane są w ośrodkach osoby na umowy 

                                                      

17
 Ustawa z dnia 27.07.2005 „Prawo o szkolnictwie wyższym” Dz. U. nr …. 
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cywilno-prawne (umowa zlecenia i umowa o dzieło). Stan taki wskazuje na poczucie 

tymczasowości w ośrodkach i obawę przed wiązaniem się z pracownikami na dłużej. Z 

jednej strony jest to pozytywne zjawisko, bo taka polityka odciąża budżet ośrodka, z 

drugiej jednak takie działania nie służą budowie zespołów merytorycznych i sprzyjają 

osłabianiu więzi kooperacyjnych ze współpracownikami.  

WYKRES 18 STOSOWANE ELEMENTY PROGRAMU INKUBATORA (N=12) 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Najpopularniejszym elementem aktywności PAIP są zdecydowanie akcje 

informacyjne i promocyjne w zakresie przedsiębiorczości oraz szkolenia z 

przedsiębiorczości dla studentów i pracowników naukowych. Na trzeciej pozycji 

znalazły się zajęcia dydaktyczne z przedsiębiorczości na miejscowej uczelniach, co 

pozostaje w kolizji z odpowiedzią związaną z pytanie: czy działania inkubatora są 

powiązane z procesem dydaktycznym uczelni? Być może przedstawiciele 

preinkubatorów mieli na myśli bardziej powiązania personalne kadry ośrodków z 

uczelnią, aniżeli formalne włączenie ośrodków do procesów dydaktycznych szkół 

wyższych.  

Średnia powierzchnia preinkubatora to 167 m.kw, jednak różnice w wielkości 

powierzchni są dość znaczące. Ponad połowa ośrodków (60%) zajmuje powierzchnię 

użytkową o wielkości między 18 a 60 m.kw., druga część z nich dysponuje 

powierzchniami powyżej 180 m. kw., jednak nie większymi niż 550 m.kw.  
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WYKRES 19 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PREINKUBATORÓW (N=12) 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Preinkubatory z racji swojej lokalizacji mają najlepszy dostęp do zaplecza 

seminaryjnego w postaci sali wykładowych, ponadto wydają się być dobrze 

wyposażone w sprzęt komputerowy i dostęp do internetu. Natomiast gorzej wygląda 

sytuacja z obsługa sekretarsko-recepcyjną, którą może zaoferować mniej niż połowa 

ośrodków. Pomimo wielu zapewnień o współpracy z uczelnią w zakresie badawczym, 

ośrodki mają bardzo ograniczone możliwości oferowania wsparcia w postaci dostępu 

do uczelnianych laboratoriów. 

Przeciętny budżet preinkubatora to 2 548 667,00 zł jednak są ośrodki których roczne 

zasoby finansowe wynoszą 15 000 zł, jak i znacznie więcej: 8 910 469 zł. O ile bardzo 

niski budżet może być tendencją stałą, o tyle wysoki budżet w tego typu jednostkach 

zazwyczaj jest efektem przejściowym, wynikającym z pozyskania ze środków 

europejskich dotacji na realizację określonych projektów.  

Jedna trzecia preinkubatorów posiłkuje się wsparciem finansowym  jednostek 

macierzystych, które stanowi od 10 do 100% wartości budżetu ośrodka. Wśród 

badanych jednostek są również takie, których jedynym źródłem przychodu są granty i 

projekty z krajowych i regionalnych funduszy strukturalnych oraz ze środków NCBiR i 

NCN. Analiza źródeł finansowania preinkubatorów wskazuje, że praktycznie nie mają 

one przychodów z działalności własnej, doradczej czy szkoleniowej, podobnie nie 

pozyskują finansowania ze środków lokalnych. Wskazuje to na fakt, że w momencie 

ograniczenia możliwości finansowania ośrodków ze środków europejskich lub wsparcia 

uczelni, działalność preinkubatorów może ulec likwidacji lub poważnemu ograniczeniu. 

Stosunkowo niewielka liczba, bo 33% inkubatorów pozostaje w sformalizowanym 

kontakcie z innymi instytucjami wsparcia. W sieci kontaktów wskazano przede 

wszystkim na inne jednostki o podobnym charakterze (parki, inkubatory, 
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ogólnokrajową organizację sieciującą) oraz zagranicznych partnerów – odpowiedniki 

naszych instytucji wsparcia. Jednak każda z organizacji wskazała najwyżej 2 instytucje 

współpracujące. 

WYKRES 20 STRUKTURA OFEROWANYCH PRZEZ PREINKUBATORY USŁUGI (N=12) 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Przedstawiona powyżej struktura usług preinkubatorów wskazuje, że na pierwszym 

miejscu plasują się: dostęp do funduszy europejskich, ochrona własności 

intelektualnej, przedsiębiorczość i tworzenie firmy (85%). Patrząc na deklarowany 

zakres świadczonego doradztwa i mentoringu, należy domniemywać, że działalność ta 

to głównie usługi szkoleniowe lub informacyjne. Wsparcie w zakresie księgowym i 

marketingowym to nieco mniej popularny obszar działania ośrodków. Najrzadziej 

świadczonymi przez PAIP usługami są: zarządzanie jakością, wdrażanie nowych 

produktów i usług oraz pośrednictwo kooperacyjne. W świetle stawianych przed 

preinkubatorami celów, aktywność w najczęściej wskazanych obszarach jest zgodna z 

ich statutowymi zadaniami.  

Przeprowadzone badanie wyraźnie pokazuje, że indywidualna opieka nad 

projektami, czy to w formie mentoringu czy też doradztwa i konsultacji, nie są 

najmocniejszą stroną preinkubatorów – usługi te oferowane są przez 31% ośrodków, 

co mając na uwadze specyfikę podmiotów tworzonych w oparciu o najnowsze 

technologie i rozwiązania organizacyjne jest dużym niedostatkiem. 
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WYKRES 21 OFEROWANE WSPARCIE FINANSOWE W PREINKUBATORACH (N=12) 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Jak wynika z badania, preinkubatory najbardziej aktywnie działają w zakresie 

współpracy z „aniołami biznesu” – 46%, w drugiej kolejności we wsparciu mają udział 

subwencje, granty i dopłaty, zapewne w rozumieniu udzielania wsparcia przy 

opracowywaniu wniosków dotacyjnych. Poza tym ośrodki współpracują z funduszami 

zalążkowymi i venture capital – 15%. W 66% ośrodków projekty realizowane przez 

firmy korzystają ze wsparcia funduszy europejskich, 25% ośrodków nie ma wiedzy na 

ten temat.  

Większość, 83 % PAIP bada potrzeby swoich klientów wykorzystując przede 

wszystkim badania ankietowe i indywidualne rozmowy z klientami preinkubatora. Poza 

tymi formami nie przedstawiono innych sposobów pozyskiwania informacji o klientach 

i ich potrzebach. 

Jak pokazuje wykres nr 22, prawie 46% ośrodków nie ma żadnego wsparcia 

merytorycznego ze strony uczelni. Fakt, że tylko 9% z nich ma radę programową, może 

mieć istotny wpływ na sposób i zakres ich funkcjonowania. W kategorii inne 

wymieniono takie gremia jak rada nadzorująca, składająca się z przedstawicieli władz 

wydziałów i samorządu studenckiego lub rada konsultacyjna. Przedstawiony poziom 

zaangażowania środowiska naukowego w działanie preinkubatorów jest dla nich 

istotną barierą, co potwierdza przeprowadzona niżej diagnoza ograniczeń w rozwoju 

ośrodków. 
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WYKRES 22 WSPARCIE MERYTORYCZNE UCZELNIANYCH PREINKUBATORÓW (N=12) 

 

Źródło: Opracowanie własne 

4.4. Zasięg branżowy i geograficzny  

Specyfiką funkcjonowania PIAP jest ich lokalny charakter, często ograniczający się 

do uczelni, a w niektórych przypadkach tylko do jednego wydziału. Rzadko kiedy 

nawiązują one szeroką współpracę z innymi instytucjami w regionie lub kraju. 

Wyjątkiem są te ośrodki, które działają przy innych prężniejszych strukturach, jak CTT 

czy park technologiczny. Większość preinkubatorów nie ma specjalizacji branżowej, 

zajmują się każdym pomysłem z jakim zwróci się do nich zainteresowany. Pozostałe 

16% specjalizuje się w biotechnologii a 8 % zajmuje się ICT. 

4.5. Rezultaty działalności 

Projekty realizowane przy wsparciu preinkubatorów średnio korzystają z ich 

wsparcia przez okres 2,17 roku. W badanych ośrodkach opłaty od klientów pobiera się 

według zróżnicowanych systemów. Jedne PIAP pobierają ryczałtowe opłaty miesięczne 

za udzielane wsparcie, stosując przy tym zróżnicowane stawki w zależności od poziomu 

zaawansowania rozwoju projektu. Stawki za usługi są bardzo zróżnicowane i wynoszą 

od 150 zł do 650 zł miesięcznie. Inne zaś rozdzielają opłaty na czynsz i koszty 

eksploatacyjne, które można uznać za kwoty symboliczne – nieprzekraczające 20 zł 

miesięcznie.  
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WYKRES 23 STRUKTURA % KLIENTÓW SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO PREINKUBATORÓW (N=12) 

  

Źródło: Opracowanie własne 

Liczba firm, które skorzystały dotąd z pomocy badanych inkubatorów to 508, co 

daje średnio 48 firm na preinkubator. Warto podkreślić, że różnica między najmniejszą, 

a największą liczbą klientów wynosi 217. Z wywiadu telefonicznego wynika, że duża 

część ośrodków nie prowadzi ewidencji klientów, co utrudnia oszacowanie liczby 

wspartych projektów. 

WYKRES 24 ŚREDNIA LICZBA LOKATORÓW PREINKUBATORA (N=12) 

 Źródło: Opracowanie własne  
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Przedstawione wyżej dane pokazują średnią obliczoną na podstawie wszystkich 

przesłanych ankiet (n=12). Należy jednak zwrócić uwagę, że w trzech ośrodkach nie ma 

w ogóle lokatorów, powstaje więc pytanie o rzeczywisty zakres działania tych 

instytucji.  

W zakresie działań związanych z ochroną własności intelektualnej, podejmowanych 

przez podopiecznych inkubatora 33% PAIP ma wiedzę, że firmy podjęły takie działania, 

w 55% zaś wiadomo, że taka aktywność firm nie ma miejsca. Według informacji 

przedstawionych przez PAIP, na 205 firm funkcjonujących w preinkubatorach tylko 

jedna setna prowadzi własną działalność B+R. 

Firmy z jednej czwartej preinkubatorów biorą udział w wystawach, konkursach 

krajowych i międzynarodowych oraz zostały nagrodzone za swoje osiągnięcia. Dotyczy 

to głównie tych ośrodków, które poza preinkubacją zajmują się również inkubacją firm. 

WYKRES 25 GŁÓWNE PROBLEMY W REALIZACJI PROJEKTÓW BIZNESOWYCH (N=12) 

 

Źródło: Opracowanie własne 

W ocenie pracowników preinkubatorów głównym problemem w realizacji 

projektów biznesowych jest brak środków finansowych. W drugiej kolejności 

wymieniana jest niewystarczająca wiedza ekonomiczna i organizacyjna, a na trzecim 

miejscu plasuje się niewystarczająca determinacja do podjęcia wysiłku wprowadzenia 

w życie swoich planów. 

Struktura barier w działalności i rozwoju preinkubatorów wskazuje, że różnice w ich 

wadze nie są zbyt wielkie – nieco przewyższają jeden stopień oceny. Tym niemniej 

wymienienie jako dwóch najważniejszych: brak partnerskiej i biznesowo zorientowanej 

współpracy ze środowiskiem naukowym (3,42 pkt.) i brak projektów do komercjalizacji 

(3,33 pkt) wskazują, że same preinkubatory powołane do życia przez uczelnie nie 

uzyskały akceptacji uczelnianego środowiska. Jako najmniej dokuczliwe respondenci 
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uznali: niezrozumienie idei, niechętny klimat wokół preinkubatora oraz małe 

zainteresowanie jego usługami (po 2,3 pkt.). Biorąc pod uwagę fakt, że ocena została 

dokonana w skali od 0 do 5, wagę wskazanych barier i ograniczeń rozwoju ośrodków 

należy uznać za  dość istotną. 

WYKRES 26 PODSTAWOWE BARIERY ROZWOJU ORAZ REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH 

PREINKUBATORA (N=12) 

 

Źródło: opracowanie własne 

4.6.  Plany rozwojowe preinkubatorów 

Plany rozwojowe preinkubatorów skupiają się przede wszystkim na następujących 

obszarach: 

1. Obszar merytoryczno – organizacyjny: 

− Podnoszenie poziomu merytorycznego świadczonych usług, 

− Wprowadzenie usługi mentoringu, monitorowanie losów firm po okresie 

inkubacji, nawiązanie współpracy z inkubatorami z innych krajów - wymiana 

doświadczeń oraz wymiana firm, 

− Organizacja konkursów na biznesplan, 

− Działania w kierunku współpracy ze środowiskiem gospodarczym (Voucher 

Badawczy, próby komercjalizacji), 

− Obsługa portalu www.innowacje.umk.pl z uzupełnianiem bazy ofert UMK dla 

gospodarki 
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− Działania składające się na szeroko pojętą promocję przedsiębiorczości, 

− szkolenia dla protoprzedsiębiorców, 

− pomoc w docieraniu protoprzedsiębiorców / autorów koncepcji 

przedsiębiorstw / autorów projektów biznesowych do ekspertów i doradców, 

− wprowadzanie początkujących przedsiębiorstw w struktury parków  

naukowo – technologicznych, 

− wsparcie w procesie komercjalizacji wyników prac badawczych. 

2. Obszar infrastrukturalny 

− wsparcie (lokalowe, doradcze) dla przedsiębiorstw w fazie „zasiewowej”  

lub / i start-up, networking, 

− Realizacja koncepcji coworkingu / open space.  

− Rozbudowa infrastruktury o pomieszczenia do wynajmu klientom inkubatora 

− Stworzenie pomieszczeń służących rozbudowywaniu kreatywności wśród 

studentów, 

3.  Obszar finansowy 

− Pozyskiwanie środków na finansowanie działalności z funduszy europejskich, 

− Rozbudowa pakietu usług komercyjnych. 

4.7. Działalność preinkubatorów i inkubatorów akademickich w kontekście 
innych podobnych instytucji wsparcia, w okresie ostatnich 3 lat 

Według K.B. Matusiaka „w ramach szkoły wyższej preinkubator daje szczególne 

możliwości rozwoju nowych biznesów poprzez potencjalny dostęp do:  

− uczelnianych laboratoriów i aparatury badawczej,  

− doradztwa technologicznego i patentowego,   

− wiedzy naukowców i studentów przy świadczeniu usług doradczych i 

szkoleniowych,  

− baz danych o badaczach i wynalazcach, pomysłach, patentach i 

technologiach.18  

Porównując działalność uczelnianych preinkubatorów z aktywnością szerszej grupy 

badanych w 2009 roku preinkubatorów i akademickich inkubatorów można stwierdzić, 

iż ich aktywność uległa znacznemu ograniczeniu w obszarze udostępniania 

infrastruktury dla początkujących przedsiębiorców (biurko, telefon, komputer, sale 

seminaryjne, adres itp.) z 84% oferujących te usługi PAIP do 54% w 2012, również 

mentoring i indywidualne prowadzenie projektów poprzez doradztwo i konsulting 

wykazuje znaczącą tendencję zniżkową z 46% w 2010 roku do 31% w 2012.Zwiększyła 

się natomiast pomoc w dostępie do infrastruktury laboratoryjnej z 31% do 46%. 

                                                      

18
 Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa, 2010, s. 59  
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Sytuacja taka nie stoi w sprzeczności z opisaną wcześniej ograniczona możliwością 

dostępu do laboratoriów. Zwiększające się zainteresowanie przedsiębiorców tego 

rodzaju usługami to dobry prognostyk, wskazujący na powolne, ale skuteczne 

wchodzenie PAIP w obszary pożądane przez młode, innowacyjne firmy. Wzrosła też 

aktywność w zaangażowaniu personelu ośrodków w upowszechnianie 

przedsiębiorczości na uczelniach, poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych dla 

studentów. Pozostaje to w sprzeczności z formalnym zaangażowaniem PAIP w proces 

dydaktyczny uczelni, co zostało wykazane w niniejszym opracowaniu. 

Porównanie ilości ośrodków, świadczących poszczególne grupy usług, z raportem 

SOOIPP z 2010 roku również wskazuje na zanik indywidualnego wsparcia dla projektów 

na rzecz ogólnego upowszechniania idei lub wiedzy w zakresie interesującym 

środowisko akademickie19. 

Struktura klientów PAIP w ciągu ostatnich dwóch lat również uległa znaczącej 

zmianie, co wskazuje na powolną utratę więzi ze środowiskiem akademickim. Liczba 

projektów zgłaszanych przez środowisko nauki w ciągu dwóch lat także spadła. Udział 

studentów i absolwentów uczelni wśród projektodawców zwiększył się w ciągu 2 lat o 

11%, kosztem obecności naukowców.  

Analizując działalność podobnych ośrodków pod względem  zakresu działania i 

klientów, do których skierowana jest ich oferta, można stwierdzić, że akademickie 

preinkubatory i inkubatory nie rozwijają się tak aktywnie jak podobne do nich w 

aktywności ośrodki szkoleniowo – doradcze, centra transferu technologii czy 

inkubatory technologiczne.  

Wspomniane wyżej ośrodki są dużo bardziej aktywne na rynku usług dla sektora 

MSP, a źródła ich finansowania bardziej zróżnicowane. Mają też o wiele bardziej 

rozwinięte kontakty z otoczeniem, współpracują zarówno z administracją publiczną, 

organizacjami przedsiębiorców, jak i ośrodkami akademickimi. 

4.8.  Wnioski dotyczące działalności preinkubatorów 

1. Preinkubatory stają się powoli bardziej ośrodkami  

dydaktyczno – szkoleniowymi, aniżeli centrami rzeczywistego wsparcia 

młodych przedsiębiorców. Zanika praca nad projektami biznesowymi, na rzecz 

zadań upowszechniających ideę przedsiębiorczości lub też organizacyjnych 

(np. dostęp do laboratoriów lub baz danych). 

2. Wsparcie merytoryczne ośrodków ze strony afiljujących je instytucji jest 

zdecydowanie zbyt małe, a w znaczącym odsetku w ogóle nie istnieje. Brak 

wskazania jednostki nazdorującej pracę PAIP, jest bezpośrenio powiązany z 

ograniczonym zainteresowaniem ich aktywnością ze strony uczelni. 

                                                      

19
 Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa, 2010, s.64 
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3. Preinkubatory i inkubatory akademickie wyraźnie nie wykorzystują potencjału 

wiedzy i infrastruktury, jakie mają wokół siebie dla kreowania atmosfery 

przedsiębiorczości na uczelniach. Ograniczona współpraca merytoryczna ze 

środowiskiem naukowym i gospodarczym powoduje, że nie są w stanie 

oferować swoim klientom usług rzeczywiście im potrzebnych. 

4. Aktywność preinkubatorów w zakresie udzielania wsparcia nowym projektom 

i powstającym firmom jest bardzo ograniczona. Głównymi odbiorcami ich 

usług są studenci i absolwenci szkół wyższych. Aktywność w środowisku 

naukowym jest znacząco mniejsza.  

4.9.  Rekomendacje dla preinkubatorów: 

1.  Podniesienie zainteresowania władz uczelni aktywnością PAIP i rzeczywiste 

włączanie ich w procesy dydaktyczne będzie sprzyjać rozwojowi tych 

ośrodków i zwiększaniu zainteresowania pracowników uczelni w zakresie 

aktywności gospodarczej. 

2. Przyporządkowanie ośrodków pod względem merytorycznym konkretnym 

jednostkom uczelnianym (wydziałom/katedrom) zapewni lepszy nadzór nad 

ich działaniami, a jednocześnie pozwoli im bardziej zintegrować się ze 

społecznością uczelni. 

3. PAIP powinny móc korzystać z rozległych kontaktów krajowych i 

międzynarodowych swoich uczelni dla własnego rozwoju jak również 

podejmowania działań na rzecz swoich podopiecznych  
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5. Akademickie inkubatory przedsiębiorczości (Ewa Dąbrowska) 

5.1. Definicja i cele 

Akademicki inkubator przedsiębiorczości (AIP) to wyodrębniony podmiot, oparty na 

nieruchomości, realizujący program inkubacji przedsiębiorczości, posiadający ofertę 

lokalową oraz ofertę usług wspierających nowo powstałe oraz młode mikro i małe 

przedsiębiorstwa. Nadrzędnym celem AIP jest wsparcie młodych przedsiębiorstw na 

najtrudniejszym etapie działalności i zapewnienie sprzyjającego środowiska, dzięki 

któremu osiągną one biznesową samodzielność.20 Podstawową różnicą stanowiącą o 

odrębności inkubatorów i preinkubatorów jest posiadanie przez te pierwsze dość dużej 

powierzchni, którą udostępniają firmom rozpoczynającym swoją działalność 

gospodarczą. 

Zgodnie z przedstawioną definicją, najważniejszymi elementami wsparcia młodych 

firm przez AIP jest udostępnienie im posiadanej infrastruktury, w tym lokalu, biurka, 

telefonu, czy też komputera oraz umożliwienie dostępu do infrastruktury 

laboratoryjnej. Niekiedy świadczone są również takie usługi jak: 

− organizowanie otwartych konkursów na biznesplan,  

− prowadzenie szkoleń z przedsiębiorczości, skierowanych do studentów i 

pracowników naukowych, 

− obsługa księgowa i prawna, 

− prowadzenie akcji informacyjnych i promocyjnych w zakresie 

przedsiębiorczości, 

− wsparcie w pozyskiwaniu środków na początkowe etapy rozwoju 

przedsiębiorstwa. 

Inkubator tworzy mikrośrodowisko dla nowo powstałych firm, definiowane przez 

trzy główne cechy21: 

− obiekt oferujący firmom powierzchnię o określonym standardzie w formie 

łatwo przekształcalnych do określonych potrzeb modułów, 

− bezpośredni dostęp do pełnego zakresu usług, które wspomagają rozwój firm w 

czasie pierwszych, trudnych lat działalności (okres inkubacji, stąd pochodzi 

nazwa „inkubator”) −−−− w ilości i zakresie, które są potrzebne w danym 

momencie, 

− liberalne warunki najmu pozwalające na wejście do inkubatora lub jego 

opuszczenie w trybie dogodnym dla przedsiębiorstwa. 

                                                      

20
 Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, red. 

K.B. Matusiak, Warszawa 2011, s.104 

21
 Op.cit. 
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W ramach przeprowadzonego badania skierowano ankiety do 3 akademickich 

inkubatorów przedsiębiorczości. W toku zbierania danych otrzymano informację, że 

jeden z nich nie prowadzi już działalności inkubatora, a jego zasoby zostały 

przekierowane do realizacji zadań biura karier. 

Prowadzenie działalności w ścisłym powiązaniu z macierzystą instytucją naukową 

tworzy akademickim inkubatorom przedsiębiorczości warunki sprzyjające rozwojowi – 

przede wszystkim dostęp do wiedzy, wyników badań oraz stały kontakt ze 

środowiskiem akademickim, pełnym ludzi posiadających ambitne plany i 

perspektywiczne projekty. Walor ten traci jednak na znaczeniu, gdy relacje z 

poszczególnymi strukturami nie są zbudowane na fundamentach zrozumienia roli, jaką 

pełni inkubator i chęci wsparcia jego działań.  

Zgodnie z przeprowadzonym badaniem jeden z inkubatorów może liczyć na pełne 

poparcie władz uczelni oraz studentów, którzy dobrze rozumieją rolę i funkcje AIP. Jako 

dobre ocenił on relacje z uczelnianą administracją, a z pracownikami naukowymi – 

obojętne. Mimo to ma on dobre warunki do prowadzenia działalności z poparciem 

władz uczelni i gronem studentów chętnych do współpracy. Drugi inkubator ocenił 

relacje z władzami szkoły wyższej, administracją i pracownikami naukowymi jako 

obojętne. Może to świadczyć o braku chęci współpracy po jednej ze stron, czy też 

braku zrozumienia dla roli jaką inkubator ma pełnić na uczelni. Relacje ze studentami w 

tym przypadku trudno ocenić przedstawicielom AIP. Być może nie są nawiązywane 

bezpośrednie kontakty z tym środowiskiem, prawdopodobnie przy ograniczonej 

pomocy ze strony uczelni inkubator napotyka na trudności w realizowaniu 

przedsięwzięć wychodzenia z ofertą do potencjalnych klientów. 

Być może relacje te uległyby poprawie, gdyby działania prowadzone przez inkubator 

były powiązane z procesem dydaktycznym uczelni – gdyby były komponentem procesu 

kształcenia. Niestety w obu przypadkach taka zależność nie występuje. 

W strukturze uczelni jeden z inkubatorów podporządkowany jest fundacji 

powołanej przez uczelnię, a nadzór nad jej funkcjonowaniem sprawuje rada nadzorcza. 

Drugi AIP, podobnie jak duża część akademickich preinkubatorów podlega 

Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.  

5.2. Potencjał kadrowo - organizacyjny 

Średnia22 liczba pracowników w badanych akademickich inkubatorach 

przedsiębiorczości kształtuje się na poziomie 5 osób, zatrudnionych głównie na 

umowach o pracę na czas określony, na czas realizacji projektu lub umów o dzieło / 

zlecenie. 

                                                      

22
 W niniejszym rozdziale zastosowano wartość średnią, jako miarodajną wielkość, gdyż mediana 

uniemożliwia obiektywne przedstawienie danych w tak małej próbie 
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Znaczna część oferowanych przez AIP usług świadczona jest wyłącznie przez jego 

pracowników i konsultantów lub zlokalizowane w nim struktury wspierania biznesu, 

jednak częściowo wykorzystywane jest również wsparcie partnerów zewnętrznych, co 

w wielu przypadkach sprzyja podnoszeniu poziomu profesjonalizmu usług, dzięki 

zaangażowaniu ekspertów specjalizujących się w odpowiednich zagadnieniach. Średnia 

całkowita powierzchnia będąca w dyspozycji AIP to 2060m², przy czym jeden z nich ma 

do zaoferowania przestrzeń aż 3000m², podczas gdy drugi – 1119m². 

Oba inkubatory oferują swoim klientom dostęp do najbardziej potrzebnej 

infrastruktury techniczno – usługowej. Jest to przede wszystkim możliwość korzystania 

z internetu szerokopasmowego, sieci komputerowej, sali seminaryjnej oraz recepcji i 

obsługi sekretariatu. Rzadziej młodzi przedsiębiorcy mogą skorzystać z laboratoriów, 

dostępu do baz danych oraz kawiarni. 

Na budżet AIP składają się wpływy związane w wynajmem powierzchni - czynszami, 

opłatami rejestracyjnymi i eksploatacyjnymi, wspartych wkładem macierzystej 

instytucji naukowej oraz grantami i projektami Narodowego Centrum Nauki oraz 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Ważnym elementem działalności akademickich inkubatorów przedsiębiorczości jest 

nawiązywanie trwałych relacji z odpowiednimi stowarzyszeniami i sieciami współpracy. 

Daje im to dostęp do dobrych praktyk, doświadczeń, kontaktów i wiedzy. Jeden z 

badanych inkubatorów zadeklarował przynależność do klastra, z kolei drugi jest 

członkiem Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w 

Polsce, aktywnie współpracuje także z innymi instytucjami otoczenia biznesu.  

5.3. Świadczone usługi i procedury  

Poza standardowym zakresem świadczonych przez inkubator usług, takich jak 

wynajem powierzchni, zapewnienie niezbędnej infrastruktury techniczno-serwisowej, 

czy też obsługi prawno-księgowej, dużą rolę przypisuje się „miękkiej” sferze oferty, 

czyli możliwościom uzyskania wartościowych informacji, doradztwa, uczestnictwa w 

specjalistycznych kursach i szkoleniach. Udostępniana w tym obszarze wiedza ma 

bardzo szerokie spektrum: od podstaw przedsiębiorczości, tworzenia firmy, 

opracowania biznesplanu, analizy rynku i marketingu, przez ochronę własności 

intelektualnej, kwestie finansowo-podatkowe oraz księgowo-rachunkowe, prawne i 

zarządzanie zasobami ludzkimi, aż po dostęp do funduszy europejskich, 

internacjonalizację i współpracę międzynarodową. Jednak żaden z badanych 

inkubatorów nie ma w swojej ofercie usługi mentoringu. 

 Niestety uczelnie, przy których działają badane AIP, nie posiadają wdrożonego 

regulaminu ochrony własności intelektualnej. W związku z tym również AIP nie stosują 

specjalnych regulacji w tym zakresie. 
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W zakresie usług finansowych jeden z akademickich inkubatorów przedsiębiorczości 

zadeklarował wsparcie w postaci współpracy z aniołami biznesu. Jednak ponieważ 

wiele firm rozwijających się pod skrzydłami AIP korzysta z dofinansowania 

pochodzącego ze środków europejskich, brak innych form wsparcia finansowego nie 

jest czynnikiem krytycznym.  

W zmieniającym się dynamicznie środowisku biznesowym bardzo ważne jest 

efektywne dopasowanie oferty inkubatora przedsiębiorczości do potrzeb jego 

aktualnych i potencjalnych klientów. Niestety tylko jeden z analizowanych AIP bada je 

za pomocą indywidualnych rozmów z lokatorami, utrzymywanie z nimi stałych relacji 

oraz obserwację. 

W celu uzyskania wysokiego poziomu merytorycznego i zapewnienia odpowiedniej 

jakości i profesjonalizmu świadczonych usług, oba inkubatory korzystają ze wsparcia 

ciała opiniodawczo-doradczego, które w obu przypadkach ma formę rady nadzorczej.  

5.3. Zasięg branżowy i geograficzny 

  Oba inkubatory przedsiębiorczości dążą do specjalizacji w określonych zakresach 

technologicznych: 

− IT 

− elektrotechnika 

− pomiary 

− produkcja telewizyjno-medialna 

W aspekcie geograficznym inkubatory działają na poziomie lokalnym w aspekcie 

pozyskiwania lokatorów, w zakresie kształtowania kontaktów zewnętrznych AIP 

również nie przejawiają aktywności wychodzącej poza region w którym są 

zlokalizowane. 

5.4. Rezultaty działalności: 

Do polskich AIP miesięcznie zgłaszają się średnio 4 osoby, z których 2 przedstawiają  

projekty o dużym potencjale rozwojowym. Są to głównie absolwenci uczelni i, co może 

się wydać interesujące, w znacznej mierze kobiety. Może to wynikać z umiejscowienia 

inkubatorów na uniwersytecie i akademii humanistycznej, gdzie zdecydowaną 

większość liczby studentów stanowią kobiety. Przeciętny czas inkubacji przedsięwzięć 

oscyluje w pobliżu 3 lat. 

Jeden z inkubatorów zadeklarował, że dotychczas, przy jego pomocy powstało 38 

firm. Drugi nie udzielił odpowiedzi w tym zakresie. 

Łączna liczba firm działających w 2 inkubatorach wynosi 51. Większość z nich 

znajduje się w fazie wczesnej inkubacji (pierwszy rok od założenia firmy), w fazie 

późnej inkubacji (2-3 rok funkcjonowania firmy) jest 19 firm. Na powierzchni 

oferowanej przez inkubatory funkcjonuje również 5 innych instytucji, 3 e-lokatorów – 
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zewnętrznych firm, korzystających z usług w oparciu o umowę oraz 1 projekt w fazie 

preinkubacji. 

Spośród 51 firm działających w ramach akademickich inkubatorów 

przedsiębiorczości tylko 2 prowadzą działalność badawczo – rozwojową. W efekcie 

udzielonego wsparcia, w jednym z inkubatorów przedsiębiorstwa podjęły działania 

związane z ochroną własności intelektualnej. Świadczy to o tym, że inkubator spełnia 

swoją rolę i udziela wsparcia zaawansowanym technologicznie firmom. AIP mogą 

również pochwalić się sukcesami swoich podopiecznych. W jednym z inkubatorów 2 

przedsiębiorstwa zostały nagrodzone na krajowych wystawach i konkursach. 

5.5. Kierunki i bariery rozwoju 

Największe bariery, z jakimi borykają się akademickie inkubatory przedsiębiorczości 

związane są z brakiem środków na infrastrukturę techniczną oraz wyposażenie, a jest 

to czynnik powiązany również z niskim budżetem i brakiem wsparcia finansowego. 

Wśród czołowych trudności wymieniono brak partnerskiej i biznesowo zorientowanej 

współpracy ze środowiskiem naukowym oraz złą sytuację gospodarczą w regionie. 

Dość poważnego problemu przedstawiciele inkubatorów upatrują również w niechęci 

środowiska naukowego do komercjalizacji osiągnięć naukowych, trudności we 

współpracy z lokalnymi i regionalnymi instytucjami, brakiem wsparcia z ich strony, a 

także akademicką szarą strefą. Z kolei pod względem barier, z którymi zmagają się AIP 

w kontekście realizacji projektów biznesowych za największy problem uznano brak 

miejsc dla nowych klientów. 

TABELA 2 BARIERY ROZWOJU ORAZ REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH INKUBATORA 

Wyszczególnienie   

brak środków na infrastrukturę techniczną i wyposażenie Inkubatora 4,0 

niski budżet, brak wsparcia finansowego 4,0 

brak partnerskiej i biznesowo zorientowanej współpracy ze środowiskiem 

naukowym 

3,5 

zła sytuacja gospodarcza w regionie, marazm i zastój 3,5 

niechęć środowiska naukowego do komercjalizacji osiągnięć naukowych 3,0 

problemy współpracy z lokalnymi i regionalnymi instytucjami, brak wsparcia 3,0 

akademicka szara strefa 3,0 

ograniczenia prawne i brak procedur transferu technologii 2,5 

niezrozumienie idei, niechętny klimat wokół Inkubatora 2,0 

Źródło: Opracowanie własne 

W perspektywie najbliższych kilku lat jeden z inkubatorów planuje zmianę siedziby 

oraz rozbudowę obecnej infrastruktury i powierzchni. Drugi przedstawiciel tej grupy 

nie ustosunkował się do tego pytania. 
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5.7.  Wnioski dotyczące działalności akademickich inkubatorów  

1. W ostatnim czasie sukcesywnie zmniejsza się liczba akademickich inkubatorów 

przedsiębiorczości.  

2. Uczelnie nie traktują AIP jako jednostek wpisujących się w ofertę szkoły wyższej 

i stanowiących jej walor, a także źródło potencjalnych przychodów, ale jako 

niezrozumiałe jednostki, do których nie trzeba przywiązywać większej wagi. 

3. Oba AIP rozumieją wagę uczestnictwa w sieciach współpracy, wymiany 

doświadczeń i dobrych praktyk. 

4. AIP posiadają szerokie spektrum wiedzy, jaką przekazują swoim klientom. 

Jednak nie ułatwiają im dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania 

działalności. 

5.8.  Rekomendacje dla akademickich inkubatorów przedsiębiorczości 

1. Podniesienie zainteresowania władz uczelni aktywnością AIP i rzeczywiste 

włączanie ich w procesy dydaktyczne będzie sprzyjać rozwojowi tych ośrodków 

i zwiększaniu zainteresowania pracowników uczelni w zakresie aktywności 

gospodarczej. 

2. Przyporządkowanie ośrodków konkretnym jednostkom uczelnianym 

(wydziałom/katedrom) zapewni lepszy nadzór nad ich działaniami, a 

jednocześnie pozwoli im bardziej zintegrować się ze społecznością uczelni. 

3. AIP powinny mieć możliwość wykorzystania z rozległych kontaktów krajowych i 

międzynarodowych swoich uczelni dla własnego rozwoju, jak również 

podejmowania działań na rzecz swoich podopiecznych.  

4. Zapewnienie przez uczelnie stabilizacji finansowej przynajmniej w postaci 

środków na część rocznego budżetu w połączeniu z opieką merytoryczną i 

konsekwentnym egzekwowaniem realizacji określonych zadań powinno 

sprzyjać ich okrzepnięciu w strukturze uczelni i zwiększyć szanse na bardziej 

efektywną działalność.  

5. To nie jest dobra wiadomość, bo usługi informacyjne sa japrostszą formo usług 

nie wymagającą specjalnie dużego zasobu merytorycznego co wskazuje że CTT 

się zwijają a nie rozwijają 
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6. Podsumowanie (Aleksander Bąkowski) 

Wnioski z badania: stan akademickich OIiP 

1. Akademickie ośrodki wsparcia przedsiębiorczości są bardzo zróżnicowane 

zarówno pod względem poziomu rozwoju, jak i zakresu świadczonych usług. W 

oparciu o zebrane dane trudno jest określić standardową ofertę, która 

pozwalałaby na rzeczywiste porównanie ich aktywności.  

2. Badanie potwierdza, że liczba ośrodków wsparcia na uczelniach i w instytucjach 

z nimi bezpośrednio związanych nie uległa istotnemu zwiększeniu w ciągu 

ostatnich 3 lat, przeciwnie - w grupie AIP nastąpiło znaczące zmniejszenie 

aktywności uczelni. W badanej grupie były też  podmioty, które prowadzą 

działalność statutową okazyjnie lub nie prowadzą jej w ogóle -, ze względu na 

szczupłe zasoby i umiejętności - i nie są, w związku z tym, w stanie wykazać 

jakichkolwiek rezultatów.  

3. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem prawno - organizacyjnym jest 

ogólnouczelniana jednostka, podległa bezpośrednio rektorowi lub 

prorektorowi. Powoduje to duże trudności w identyfikacji ich roli w 

funkcjonowaniu uczelni, jak również utrudnia sprawowanie kontroli i nadzoru 

merytorycznego nad ich działalnością.  

4. Wsparcie merytoryczne ośrodków ze strony afiljujących je instytucji jest 

zdecydowanie zbyt małe, a w znaczącym ich odsetku w ogóle nie istnieje. 

Uczelnie nie traktują ośrodków jako jednostek wpisujących się w ofertę szkoły 

wyższej i stanowiących jej istotny walor.  

5. Działania wszystkich typów ośrodków sprowadzają się głównie do działań „do 

wnętrza uczelni”, w większości posiadane przez nie kontakty zewnętrzne są 

zbyt ograniczone na to by mogły one efektywnie pomagać swoim klientom w 

nawiązywaniu relacji biznesowych z innymi firmami, pozyskiwaniu nowych 

rynków zbytu. Można powiedzieć, że poza nielicznymi wyjątkami -zarówno pod 

względem własnej działalności, jak i działalności ich klientów - rynek na którym 

funkcjonują jest lokalny, a czasem co najwyżej regionalny. 

6. Ośrodki nie prowadzą ani analizy rynku pod kątem potrzeb ich klientów, ani 

pod kątem zapotrzebowania na swoje usługi. Głównym narzędziem badawczym 

jest tu ankieta, wykorzystywana do oceny organizowanych przez ośrodki 

spotkań i szkoleń. W związku z tym nie dysponują one dobrym rozpoznaniem, 

dotyczącym potrzeb środowiska biznesu, w którym funkcjonują. W niewielkim 

stopniu zajmują się również marketingiem technologii. 

7. Akademickie ośrodki choć posiadają dostęp do kapitału (seed capital, venture 

capital, itd.) to jednak ich oferta w tym zakresie jest bardzo ograniczona. Żaden 

z nich nie ma własnego zaplecza kapitałowego, najczęściej spełniają one rolę 

nieformalnego pośrednika miedzy instytucją finansującą a klientem. Brak 
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formalizacji relacji z instytucjami finansowymi powoduję, ze nie są poważnie 

traktowane przez żadną ze stron procesu finansowania przedsięwzięć.  

8. Zaangażowanie akademickich ośrodków w tworzenie regionalnych systemów 

innowacji jest bardzo niewielkie. Również współpraca sieciowa z innymi 

instytucjami wsparcia działającymi w ich regionie jest ograniczona. 

9. Ze względu na brak stabilnych źródeł finansowania, ośrodki swojej szansy na 

przetrwanie upatrują w realizacji projektów, co często prowadzi do 

odchodzenia od ich kierunkowych działań i skupianie się na aktywnościach, 

które pozwalają pokryć koszty funkcjonowania. W ten sposób  stają się one 

powoli bardziej ośrodkami dydaktyczno – szkoleniowymi, aniżeli centrami 

rzeczywistego wsparcia przedsiębiorców. Zanika praca nad projektami 

biznesowymi na rzecz zadań upowszechniających ideę przedsiębiorczości lub 

też organizacyjnych (np. dostęp do laboratoriów lub baz danych).  

10. Ważnym elementem wspierającym działalność akademickich CTT w głównym 

przedmiocie ich działalności jest udział w sieci EEN. Jest to źródło procedur 

transferu technologii, kontaktów międzynarodowych, narzędzi informatycznych 

oraz finansowania publicznego, dedykowanego wsparciu procesu transferu 

technologii.  

11. Poza EEN współpraca międzynarodowa CTT jest raczej ograniczona, 

deklarowane w badaniu kontakty międzynarodowe w większości mają 

charakter informacyjny, często oparty na personalnych kontaktach 

pracowników ośrodków, do wyjątków należy zaliczyć sformalizowane formy 

współpracy.  

12. Wyzwaniem dla wszystkich rodzajów akademickich ośrodków pozostaje wciąż 

niechęć środowiska naukowego do działań komercjalizacyjnych i współpracy z 

biznesem. Szczególnie wśród preinkubatorów aktywność w środowisku 

naukowym jest znacząco niska.  

13. Ośrodki, nie dysponując zapleczem finansowym, ograniczają swój potencjał 

ludzki i techniczny do niezbędnego minimum, posiłkując się osobami 

zatrudnianymi dorywczo. Nie daje to jednak możliwości tworzenia 

kompetentnych i sprawnych zespołów merytorycznych, mogących efektywnie 

świadczyć wsparcie ich klientom. W ośrodkach brakuje też dobrych praktyk, na 

których można by wzorować konkretne projekty transferu technologii. 

14.  Ośrodki akademickie wyraźnie nie wykorzystują potencjału wiedzy i 

infrastruktury jaki mają wokół siebie, dla kreowania atmosfery 

przedsiębiorczości na uczelniach. Ograniczona współpraca merytoryczna ze 

środowiskiem naukowym i gospodarczym powoduje, że nie są w stanie 

oferować swoim klientom usług rzeczywiście im potrzebnych.  

15.  Dość częste na uczelniach tworzenie jednocześnie wielu podmiotów 

świadczących usługi w tym samym zakresie(np. CTT, PAIP, Biuro Rzecznika 

Patentowego, dział współpracy gospodarczej z zagranicą), nie sprzyja 
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wzmocnieniu ich zdolności do realizacji zadań. Nie prowadzi to również do 

kreowania systemu wsparcia przedsiębiorczości na uczelni, gdyż brakuje 

koordynacji działań i synergii. 
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7. Prezentacja centrów transferu technologii   
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Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości 
Instytucja afiliująca: Politechnika Gdańska 

Kierujący centrum: Damian Kuźniewski 

USŁUGI WSPIERAJĄCE DORADZTWO INFORMACJA KURSY I 
SZKOLENIA 

przedsiębiorczość, tworzenie firmy • • • 
opracowanie biznes planu  • •  
ochrona własności intelektualnej  • • • 
pośrednictwo kooperacyjne  •   
wdrażanie nowych usług i produktów  • • • 
finansowe, podatkowe   • • 

księgowość, rachunkowość   • • 

prawne  • •  
audyt technologiczny   •  
inne  •  

USŁUGI WSPARCIA FINANSOWEGO: 

 

ZAPLECZE TECHNICZNE 

• kopiarka, faks 

• sieć komputerowa  

• dostęp do baz danych 

• Internet szerokopasmowy 

• sale seminaryjne i konferencyjne 

 Adres: 80-233 Gdańsk ul. Narutowicza 11/12    
 Osoba d/s kontaktów: Damian Kuźniewski  

tel.: 58/ 347 63 94, faks: 58/341 58 22 
e-mail: cwip@pg.gda.pl 

www.cwip.pg.gda.pl 
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Zespół ds. Innowacji i Transferu Wiedzy 
Instytucja afiliująca: Gdański Uniwersytet Medyczny 

Kierujący centrum: Izabela Kowalczyk 

USŁUGI WSPIERAJĄCE DORADZTWO INFORMACJA KURSY I 
SZKOLENIA 

przedsiębiorczość, tworzenie firmy • •  
ochrona własności intelektualnej  • • • 
pośrednictwo kooperacyjne   •  
wdrażanie nowych usług i produktów   •  
prawne  • •  
analiza rynku i marketing  •   
audyt technologiczny   •  
dostęp do funduszy europejskich  • •  
testowanie i prototypowanie 
technologii 

• •  

Inne: przygotowanie oferty 
technologicznej dla wybranych 
projektów 

• •  

USŁUGI WSPARCIA FINANSOWEGO: 

• fundusz kapitału zalążkowego 

• venture capital 

• współpraca z „aniołami biznesu” 

• inne formy 

ZAPLECZE TECHNICZNE 

• kopiarka, faks 

• sieć komputerowa  

• Internet szerokopasmowy 

• sale seminaryjne i konferencyjne 

 Adres: 80-210 Gdańsk ul. Skłodowskiej-Curie 3a    
 Osoba d/s kontaktów: Izabela Kowalczyk, Wioletta Kokorzycka  

tel.: 58/349 10 09, faks: 58/349 10 09 
e-mail: ikowalczyk@gumed.edu.pl 
www.naukaibiznes.gumed.edu.pl 
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Centrum Transferu Technologii 
Instytucja afiliująca: Politechnika Koszalińska 

Kierujący centrum: Beata Krzyżyńska 

USŁUGI WSPIERAJĄCE DORADZTWO INFORMACJA KURSY I 
SZKOLENIA 

przedsiębiorczość, tworzenie firmy • • • 
opracowanie biznes planu  •   
ochrona własności intelektualnej  •   
pośrednictwo kooperacyjne   •  
dostęp do funduszy europejskich  • •  
internacjonalizacja i współpraca 
międzynarodowa  

 •  

testowanie i prototypowanie 
technologii 

 •  

USŁUGI WSPARCIA FINANSOWEGO: ZAPLECZE TECHNICZNE: 

 

 Adres: 75-620 Koszalin ul. Racławicka 15-17   
 Osoba d/s kontaktów: Beata Krzyżyńska  

tel.: 94/3478 416, faks: - 
e-mail: parknt@tu.koszalin.pl 

www.pnt.tu.koszalin.pl 
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Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu 
Instytucja afiliująca: Uniwersytet Jagielloński 

Kierujący centrum: Agnieszka Iwan 

USŁUGI WSPIERAJĄCE DORADZTWO INFORMACJA KURSY I 
SZKOLENIA 

przedsiębiorczość, tworzenie firmy • • • 
opracowanie biznes planu  • •  
ochrona własności intelektualnej  • • • 
wdrażanie nowych usług i produktów  • •  
zarządzanie biznesem  •   
zarządzanie zasobami ludzkimi  •  • 
finansowe, podatkowe  •  • 
księgowość, rachunkowość  • • • 
dostęp do funduszy europejskich  • • • 
internacjonalizacja i współpraca 
międzynarodowa  

 •  

USŁUGI WSPARCIA FINANSOWEGO: 

• inne formy 

 

ZAPLECZE TECHNICZNE 

• kopiarka, faks 

• sieć komputerowa  

• dostęp do baz danych 

• sale seminaryjne i konferencyjne 

 Adres: 31-110 Kraków ul. Czapskich 4    
 Osoba d/s kontaktów: Gabriela Konopka - Cupiał 

tel.: 12/ 663 38 32, faks: 12/ 663 38 31 
e-mail: cittru@uj.edu.pl, gabriela.konopka-cupial@uj.edu.pl 

www.cittru.uj.edu.pl 
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Centrum Transferu Technologii  
Instytucja afiliująca: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

Kierujący centrum: Krzysztof Klęczar 

USŁUGI WSPIERAJĄCE DORADZTWO INFORMACJA KURSY I 
SZKOLENIA 

przedsiębiorczość, tworzenie firmy • • • 
opracowanie biznes planu   •  
ochrona własności intelektualnej  • •  
wdrażanie nowych usług i produktów  •   
zarządzanie biznesem   •  
zarządzanie zasobami ludzkimi  •   
prawne  •   
analiza rynku i marketing   •  
dostęp do funduszy europejskich  •   
internacjonalizacja i współpraca 
międzynarodowa  

•   

USŁUGI WSPARCIA FINANSOWEGO: 

 

 

ZAPLECZE TECHNICZNE 

• kopiarka, faks 

• sieć komputerowa  

• warsztaty / laboratoria 

• sale seminaryjne i konferencyjne 

 Adres: 31-120 Kraków ul. Mickiewicza 21 
 (kod, miejscowość)  (ulica, numer)    
 Osoba d/s kontaktów: Krzysztof Klęczar 
  (imię i nazwisko)  

tel.: 12/ 662 41 93, faks: 12/ 662 44 06 
e-mail: ctt@ur.krakow.pl 

www.ctt.ur.krakow.pl 
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Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o. 
Instytucja afiliująca: - 

Kierujący centrum: Kamil Kipiel 

USŁUGI WSPIERAJĄCE DORADZTWO INFORMACJA KURSY I 
SZKOLENIA 

przedsiębiorczość, tworzenie firmy • • • 
opracowanie biznes planu  • • • 
ochrona własności intelektualnej  • • • 
wdrażanie nowych usług i produktów    • 
zarządzanie biznesem  • • • 
zarządzanie zasobami ludzkimi  •  • 
finansowe, podatkowe  • • • 
księgowość, rachunkowość  • • • 
prawne  • • • 
analiza rynku i marketing  • • • 
audyt technologiczny   •  
dostęp do funduszy europejskich  • • • 
internacjonalizacja i współpraca 
międzynarodowa  

 •  

USŁUGI WSPARCIA FINANSOWEGO: 

• współpraca z „aniołami biznesu” 
 

ZAPLECZE TECHNICZNE 

• kopiarka, faks 

• sieć komputerowa  

• Internet szerokopasmowy 

 Adres: 31-202 Kraków ul. Prądnicka 80    
 Osoba d/s kontaktów: Kamil Kipiel  

tel.: 12/ 614 35 58, faks: 12/ 614 26 05 
e-mail: k.kipiel@ctt.krakow.pl 

www.ctt.krakow.pl 
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Preinkubator Przedsiębiorczości Akademickiej CTE/UR w Krakowie 
Instytucja afiliująca: Centrum Transferu Ekotechnologii Sp. z o.o. 

Kierujący centrum: Mariusz Piasecki 

USŁUGI WSPIERAJĄCE DORADZTWO INFORMACJA KURSY I 
SZKOLENIA 

przedsiębiorczość, tworzenie firmy •  • 
opracowanie biznes planu  •   
ochrona własności intelektualnej  •  • 
pośrednictwo kooperacyjne  •   
wdrażanie nowych usług i produktów  •   
zarządzanie biznesem  •   
zarządzanie zasobami ludzkimi   •  
zarządzanie jakością   •  
finansowe, podatkowe   •  
księgowość, rachunkowość   •  
prawne   • • 
analiza rynku i marketing  •   
informatyka i komputery   •  
audyt technologiczny  •   
dostęp do funduszy europejskich  •   
internacjonalizacja i współpraca 
międzynarodowa  

•   

testowanie i prototypowanie 
technologii 

•   

USŁUGI WSPARCIA FINANSOWEGO: 

• fundusz kapitału zalążkowego 

• subwencje, granty, dopłaty 

• venture capital 

• współpraca z „aniołami biznesu” 

• inne formy 

ZAPLECZE TECHNICZNE 

• kopiarka, faks 

• sieć komputerowa  

• warsztaty / laboratoria 

• dostęp do baz danych 

• Internet szerokopasmowy 

• sale seminaryjne i konferencyjne 

 Adres: 31-120 Kraków ul. Mickiewicza 21    
 Osoba d/s kontaktów: Adelina Kasprzak  

tel.: 12/662 41 94, faks: - 
e-mail: kontakt@ctet.pl 

www.centrumtransferu.pl 
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Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej 
Instytucja afiliująca: Politechnika Lubelska 

Kierujący centrum: Stanisław Płaska 

USŁUGI WSPIERAJĄCE DORADZTWO INFORMACJA KURSY I 
SZKOLENIA 

przedsiębiorczość, tworzenie firmy • • • 
opracowanie biznes planu   •  
ochrona własności intelektualnej  • • • 
wdrażanie nowych usług i produktów  • •  
zarządzanie jakością  • • • 
informatyka i komputery  • •  
audyt technologiczny  • •  
dostęp do funduszy europejskich   •  
internacjonalizacja i współpraca 
międzynarodowa  

• • • 

testowanie i prototypowanie 
technologii 

• •  

USŁUGI WSPARCIA FINANSOWEGO: 

 

ZAPLECZE TECHNICZNE 

• kopiarka, faks 

• sieć komputerowa  

• warsztaty / laboratoria 

• dostęp do baz danych 

• Internet szerokopasmowy 

 Adres: 20-618 Lublin ul. Nadbystrzycka 36   
 Osoba d/s kontaktów: Paweł Chrapowicki 

tel.: 81/ 538 42 70, faks: 81/ 538 42 67 
e-mail: lctt@pollub.pl 

www.lctt.pl 
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Dział Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej 
Instytucja afiliująca: Politechnika Łódzka 

Kierujący centrum: Monika Kasieczka - Burnecka 

USŁUGI WSPIERAJĄCE DORADZTWO INFORMACJA KURSY I 
SZKOLENIA 

przedsiębiorczość, tworzenie firmy • • • 
opracowanie biznes planu   •  
ochrona własności intelektualnej  • • • 
pośrednictwo kooperacyjne  • •  
wdrażanie nowych usług i produktów   •  
zarządzanie biznesem   •  
zarządzanie zasobami ludzkimi   •  
zarządzanie jakością   •  
finansowe, podatkowe   •  
księgowość, rachunkowość   •  
prawne  • • • 
analiza rynku i marketing   •  
informatyka i komputery   •  
audyt technologiczny   •  
dostęp do funduszy europejskich   •  
internacjonalizacja i współpraca 
międzynarodowa  

 •  

testowanie i prototypowanie 
technologii 

 •  

USŁUGI WSPARCIA FINANSOWEGO: 

• inne formy 
 

ZAPLECZE TECHNICZNE 

• kopiarka, faks 

• sieć komputerowa  

• dostęp do baz danych 

• Internet szerokopasmowy 

• sale seminaryjne i konferencyjne 

 Adres: 90-924 Łódź ul. Ks. I. Skorupki 6/8    
 Osoba d/s kontaktów: Monika Kasieczka - Burnecka  

tel.: 42/631 21 41, faks: 42/636 60 29 
e-mail: monika.kasieczka-burnecka@p.lodz.pl 

www.p.lodz.pl/dtt 
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Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o. 
Instytucja afiliująca: Politechnika Łódzka 

Kierujący centrum: Piotr Kula 

USŁUGI WSPIERAJĄCE DORADZTWO INFORMACJA KURSY I 
SZKOLENIA 

przedsiębiorczość, tworzenie firmy  • • 
opracowanie biznes planu   •  
ochrona własności intelektualnej  • • • 
pośrednictwo kooperacyjne   •  
wdrażanie nowych usług i produktów  • •  
zarządzanie biznesem   •  
zarządzanie zasobami ludzkimi   •  
zarządzanie jakością   •  
finansowe, podatkowe   •  
księgowość, rachunkowość   •  
prawne  • • • 
analiza rynku i marketing  • •  
informatyka i komputery   •  
audyt technologiczny  • •  
dostęp do funduszy europejskich  • •  
internacjonalizacja i współpraca 
międzynarodowa  

 •  

testowanie i prototypowanie 
technologii 

• •  

USŁUGI WSPARCIA FINANSOWEGO: 

• venture capital 

• współpraca z „aniołami biznesu” 

ZAPLECZE TECHNICZNE 

• kopiarka, faks 

• sieć komputerowa 

 Adres: 90-924 Łódź ul. Ks. I. Skorupki 10/12    
 Osoba d/s kontaktów: Paulina Kosmowska  

tel.: 42/631 28 40, faks: 42/631 28 40 
e-mail: ctt@info.p.lodz.pl 

www.ctt.p.lodz.pl 
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Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego 
Instytucja afiliująca: Uniwersytet Łódzki 

Kierujący centrum: Dariusz Trzmielak 

USŁUGI WSPIERAJĄCE DORADZTWO INFORMACJA KURSY I 
SZKOLENIA 

przedsiębiorczość, tworzenie firmy •   
opracowanie biznes planu  •   
ochrona własności intelektualnej  •   • 
wdrażanie nowych usług i produktów  •   
prawne  •   
analiza rynku i marketing  •   
audyt technologiczny    • 
dostęp do funduszy europejskich     
internacjonalizacja i współpraca 
międzynarodowa  

 •  

USŁUGI WSPARCIA FINANSOWEGO: 

• fundusz kapitału zalążkowego 

• venture capital 

• współpraca z „aniołami biznesu” 

 

ZAPLECZE TECHNICZNE 

• kopiarka, faks 

• sieć komputerowa  

• dostęp do baz danych 

• Internet szerokopasmowy 

• sale seminaryjne i konferencyjne 

 Adres: 90-237 Łódź ul. Matejki 22/26    
 Osoba d/s kontaktów: Dariusz Trzmielak 

tel.: 42/635 49 87, faks: 42/635 49 88 
e-mail: ctt@uni.lodz.pl 

www.ctt.uni.lodz.pl 
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Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii  
Uniwersytetu Zielonogórskiego 

Instytucja afiliująca: Uniwersytet Zielonogórski 
Kierujący centrum: Roman Kielec 

USŁUGI WSPIERAJĄCE DORADZTWO INFORMACJA KURSY I 
SZKOLENIA 

przedsiębiorczość, tworzenie firmy • • • 
opracowanie biznes planu  • • • 
ochrona własności intelektualnej  • • • 
pośrednictwo kooperacyjne  • •  
wdrażanie nowych usług i produktów  • • • 
zarządzanie biznesem  • • • 
zarządzanie zasobami ludzkimi    • 
zarządzanie jakością  • • • 
finansowe, podatkowe   •  
księgowość, rachunkowość   • • 
prawne  • • • 
analiza rynku i marketing   • • 
audyt technologiczny  • • • 
dostęp do funduszy europejskich  • • • 
internacjonalizacja i współpraca 
międzynarodowa  

• • • 

testowanie i prototypowanie 
technologii 

• •  

USŁUGI WSPARCIA FINANSOWEGO: 

 

ZAPLECZE TECHNICZNE 

• kopiarka, faks 

• sieć komputerowa  

• warsztaty / laboratoria 

• dostęp do baz danych 

• Internet szerokopasmowy 

• sale seminaryjne i konferencyjne 

 Adres: 66-002 Nowy Kisielin ul. Syrkiewicza 6    
 Osoba d/s kontaktów: Aleksandra Weber-Danilewicz 

tel.: 504 070 281, faks: - 
e-mail: a.weber-danilewicz@cptt.uz.zgora.pl 

www.cptt.uz.zgora.pl 
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Dział Transferu Technologii 
Instytucja afiliująca: Fundacja UAM 

Kierujący centrum: Justyna Cięgotura 

USŁUGI WSPIERAJĄCE DORADZTWO INFORMACJA KURSY I 
SZKOLENIA 

ochrona własności intelektualnej  • • • 
pośrednictwo kooperacyjne  • • • 
wdrażanie nowych usług i produktów  • • • 
prawne   •  
analiza rynku i marketing  •   
audyt technologiczny  •   
dostęp do funduszy europejskich  • • • 

internacjonalizacja i współpraca 
międzynarodowa  

• • • 

USŁUGI WSPARCIA FINANSOWEGO: 

 

ZAPLECZE TECHNICZNE 

• kopiarka, faks 

• sieć komputerowa  

• dostęp do baz danych 

• Internet szerokopasmowy 

• sale seminaryjne i konferencyjne 

 Adres: 61-612 Poznań ul. Rubież 46    
 Osoba d/s kontaktów: Justyna Cięgotura 

tel.: 61/ 827 97 49, faks: 61/ 827 97 46 
e-mail: een@ppnt.poznan.pl 

www.dtt.ppnt.poznan.pl 
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Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii  
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

Instytucja afiliująca: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
Kierujący centrum: Jacek Wajda 

USŁUGI WSPIERAJĄCE DORADZTWO INFORMACJA KURSY I 
SZKOLENIA 

przedsiębiorczość, tworzenie firmy • • • 
opracowanie biznes planu   • • 
ochrona własności intelektualnej  • • • 
dostęp do funduszy europejskich  • • • 

USŁUGI WSPARCIA FINANSOWEGO: 

 

ZAPLECZE TECHNICZNE 

• kopiarka, faks 

• sieć komputerowa  

• dostęp do baz danych 

• Internet szerokopasmowy 

• sale seminaryjne i konferencyjne 

 Adres: 60-813 Poznań ul. Zwierzyniecka 7c    
 Osoba d/s kontaktów: Małgorzata Marczak 

tel.: 61/ 829 24 22, faks: 61/ 829 24 88 
e-mail: ucitt@amu.edu.pl 

www.ucitt.pl 
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Centrum Transferu Technologii i Promocji Innowacji 
Instytucja afiliująca: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 

Kierujący centrum: Robert Podgórzak 

USŁUGI WSPIERAJĄCE DORADZTWO INFORMACJA KURSY I 
SZKOLENIA 

przedsiębiorczość, tworzenie firmy • • • 
opracowanie biznes planu  • • • 
ochrona własności intelektualnej  • •  
pośrednictwo kooperacyjne  • • • 
wdrażanie nowych usług i produktów  • •  
zarządzanie biznesem  • •  
finansowe, podatkowe  • •  
księgowość, rachunkowość  • •  
prawne  • •  
analiza rynku i marketing   •  
audyt technologiczny  • •  
dostęp do funduszy europejskich  • • • 
internacjonalizacja i współpraca 
międzynarodowa  

• • • 

USŁUGI WSPARCIA FINANSOWEGO: 

 

ZAPLECZE TECHNICZNE 

• kopiarka, faks 

• sieć komputerowa  

• Internet szerokopasmowy 

• sale seminaryjne i konferencyjne 

 Adres: 02-673 Warszawa ul. Racjonalizacji 6/8    
 Osoba d/s kontaktów: Robert Podgórzak  

tel.: 22/ 847 53 68, faks:  - 
e-mail: r.podgorzak@imbigs.pl 

www.een-centralpoland.eu 
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Dział Transferu Technologii i Rozwoju Przedsiębiorczości  
Instytucja afiliująca: Politechnika Warszawska 

Kierujący centrum: Andrzej Rabczenko 

USŁUGI WSPIERAJĄCE DORADZTWO INFORMACJA KURSY I 
SZKOLENIA 

przedsiębiorczość, tworzenie firmy • • • 
opracowanie biznes planu  • •  
ochrona własności intelektualnej   •  
wdrażanie nowych usług i produktów  • •  
zarządzanie biznesem   •  
zarządzanie jakością   •  
prawne  • •  
analiza rynku i marketing   •  
audyt technologiczny   •  
dostęp do funduszy europejskich   •  
internacjonalizacja i współpraca 
międzynarodowa  

• •  

testowanie i prototypowanie 
technologii 

 •  

inne: mentoring •   

USŁUGI WSPARCIA FINANSOWEGO: 

• subwencje, granty, dopłaty 
 

ZAPLECZE TECHNICZNE 

• kopiarka, faks 

• sieć komputerowa  

• warsztaty / laboratoria 

• dostęp do baz danych 

• Internet szerokopasmowy 

• sale seminaryjne i konferencyjne 

 Adres: 02-008 Warszawa ul. Koszykowa 80    
 Osoba d/s kontaktów: Adam Doliński 

tel.: 22/ 234 71 66, faks: 22/ 234 71 68 
e-mail: secretariat@ctt.pw.edu.pl 

www.ctt.pw.edu.pl 
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Samodzielna Sekcja ds. Innowacji i Promocji Absolwentów 
Instytucja afiliująca: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

Kierujący centrum: Kazimierz Gidziński 

USŁUGI WSPARCIA FINANSOWEGO: 

• inne formy 
 

ZAPLECZE TECHNICZNE 

• kopiarka, faks 

• sieć komputerowa  

• dostęp do baz danych 

• Internet szerokopasmowy 

 

 Adres: 50-375 Wrocław ul. Norwida 25    
 Osoba d/s kontaktów: Kazimierz Gidziński 

tel.: 71/320 52 19, faks: - 
e-mail: innowacje@up.wroc.pl 

www.up.wroc.pl 
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Wrocławskie Centrum Transferu Technologii 
Instytucja afiliująca: Politechnika Wrocławska 

Kierujący centrum: Jan Koch 

USŁUGI WSPIERAJĄCE DORADZTWO INFORMACJA KURSY I 
SZKOLENIA 

przedsiębiorczość, tworzenie firmy • • • 
opracowanie biznes planu  • • • 
ochrona własności intelektualnej  • • • 
pośrednictwo kooperacyjne  • • • 

wdrażanie nowych usług i produktów  • • • 

zarządzanie biznesem  • • • 

zarządzanie zasobami ludzkimi  • • • 

zarządzanie jakością  • • • 

finansowe, podatkowe  • • • 

księgowość, rachunkowość     
prawne  • • • 
analiza rynku i marketing  • • • 
informatyka i komputery     
audyt technologiczny  • • • 

dostęp do funduszy europejskich  • • • 

internacjonalizacja i współpraca 
międzynarodowa  

• • • 

testowanie i prototypowanie 
technologii 

• • • 

inne: badania i analizy, 
opracowywanie strategii, ewaluacja 

•   

USŁUGI WSPARCIA FINANSOWEGO: 

• inne formy 
 

ZAPLECZE TECHNICZNE 

• kopiarka, faks 

• sieć komputerowa  

• warsztaty / laboratoria 

• dostęp do baz danych 

• Internet szerokopasmowy 

• sale seminaryjne i konferencyjne 

 Adres: 50-372 Wrocław ul. Smoluchowskiego 48    
 Osoba d/s kontaktów: Jacek Firlej 

tel.: 71/ 320 33 18, faks: 71/ 320 39 48 
e-mail: wctt@wctt.pl 

www.wctt.pl 
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7.1. Lista adresowa pozostałych centrów transferu technologii 

Wschodni Ośrodek Transferu Technologii 
[Uniwersytet w Białymstoku] 

15-097 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 

tel. +48 85 745-77-83, fax. +48 85 745-77-84 

e-mail: mariusz.buzun@uwb.edu.pl 

http://wott.uwb.edu.pl/ 

Centrum Innowacji w Energetyce 

[Politechnika Częstochowska]   

42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 73 

tel./fax: +48 34 3250 933, 0 34 325 09 39, 664 758 109 

http://cie.pcz.pl/ 

Centrum Transferu Technologii  
[Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu]    

82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1 

tel.: 608 571 784, 55/239-88-03; faks: 55/239-88-52 

e-mail: aip@pwsz.elblag.pl    

www.pwsz.elblag.pl/332.html 

Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju 

[Fundacja Uniwersytetu Śląskiego CITTRFUŚ] 

Katowice, ul. Bankowa 12, pok. 60A  

tel. 32 359 21 74, 32 359 21 75 

e-mail: sekretariat.fundacja@gmail.com 

www.fundacjaus.home.pl 

Centrum Transferu Technologii AGH        

[Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie] 

30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30 

tel.: 12/617-32-85; faks: 12/423-35-62 

e-mail: ctt@agh.edu.pl 

www.ctt.agh.edu.pl 

Centrum Transferu Technologii   
[Politechnika Krakowska] 

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 

tel.: 12/628-28-45; faks: 12/632-47-95 

e-mail: sekretariat@transfer.edu.pl 

www.transfer.edu.pl 

Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań 

[Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie] 

tel. (81) 537 55 40, fax: (81) 537 54 99 

e-mail: centruminnowacji@poczta.umcs.lublin.pl, daniel.gorski@poczta.umcs.lublin.pl 
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Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego 

[Uniwersytet  Łódzki] 

90-237 Łódź, ul. J. Matejki 21/23, II p., pok. 216 

tel.: 42/635-49-83, 635-49-84; faks: 42/635-49-85 

e-mail: ciat@uni.lodz.pl, epostolska@uni.lodz.pl, mglowacka@uni.lodz.pl 

www.ciat.uni.lodz.pl 

Centrum Jakości i Innowacji         
[Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie] 

10-724 Olsztyn, ul. Heweliusza 10 

tel./faks: 89/523-47-27 

email: barski@uwm.edu.pl 

www.uwm.edu.pl 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii 
[Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie] 

10-957 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 4 

tel.: 89/523-39-00; faks: 89/523-49-00 

e-mail: ciitt@uwm.edu.pl 

www.uwm.edu.pl/ciitt 

Dział Nauki i Transferu Technologii Politechniki Opolskiej 
Biuro Transferu Technologii i Wdrożeń 

[Politechnika Opolska] 

45 - 758 Opole, ul. Prószkowska 76 

tel. 77 4000532, 4000408 ew. 077 400 6363, fax. 77 4000 428 

mail: a.czabak@po.opole.pl 

Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej 
[Politechnika Poznańska] 

61-138 Poznań, ul. Kórnicka 5 (DS 3, pok. 17) 

tel. +48 61 647 5871, kom. 660 423 727 

robert.utrecht@put.poznan.pl, transfer.technologii@put.poznan.pl 

www.ciritt.put.poznan.pl, www.put.poznan.pl 

Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii,  
[Uniwersytet Rzeszowski] 

35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 16c, budynek A2 pokój 45 

tel.: +48 (017) 872 1186 

uctt@univ.rzeszow.pl  

http://www.univ.rzeszow.pl/uctt/index.php 

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii  
[Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie] 

71-424 Szczecin, ul. Janosika 8 

tel./faks: 91/449-43-54 
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e-mail: innowacje@zut.edu.pl, epiotrowska@zut.edu.pl, mostrowska@zut.edu.pl 

www.innowacje.zut.edu.pl 

Centrum Transferu Technologii Morskich 

[Akademia Morska w Szczecinie] 

tel. +48 91 48 09 818 

e-mail: cttm@am.szczecin.pl, d.idziaszczyk@am.szczecin.pl 

http://portalcttm.am.szczecin.pl/ 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii 
[Akademia Medyczna im. Powstańców Śląskich] 

50- 368 Wrocław, ul. Chałubińskiego 6 

tel. 71 784 11 48 fax: 71 784 16 69 

citt@am.wroc.pl  

http://www.citt.am.wroc.pl/ 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii 
[Politechnika Śląska] 

41-800 Zabrze, ul. Jagiellońska 38A 

tel.: 32/278-75-10; faks: 32/278-75-11 

e-mail: citt1@polsl.pl 

www.citt.polsl.pl 
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8. Prezentacja preinkubatorów akademickich 
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Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Koszalińskiej 
Instytucja afiliująca: Politechnika Koszalińska 

Kierujący inkubatorem: Wojciech Zawadka 

STOSOWANE ELEMENTY PROGRAMU INKUBATORA: 
− zajęcia dydaktyczne z przedsiębiorczości na miejscowej uczelni 

− szkolenia z przedsiębiorczości dla studentów i pracowników naukowych 

− akcje informacyjne i promocyjne w zakresie przedsiębiorczości 
 
LICZBA UCZESTNIKÓW INKUBATORA 
 
DORADZTWO, INFORMACJA, KURSY, SZKOLENIA: 
− przedsiębiorczość, tworzenie firmy 

− opracowanie biznes planu  

− ochrona własności intelektualnej  

 Adres: 75-620 Koszalin ul. Racławicka 15-17    
 Osoba d/s kontaktów: Wojciech Zawadka 

tel.: 94/ 347 84 18, faks:  - 
e-mail: parknt@tu.koszalin.pl 

www.pnt.tu.koszalin.pl 
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Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości  
Instytucja afiliująca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Kierujący inkubatorem: Anica Knera 

STOSOWANE ELEMENTY PROGRAMU INKUBATORA: 
− otwarty konkurs na biznesplan 

− zajęcia dydaktyczne z przedsiębiorczości na miejscowej uczelni 

− szkolenia z przedsiębiorczości dla studentów i pracowników naukowych 

− akcje informacyjne i promocyjne w zakresie przedsiębiorczości 

− udostępnianie infrastruktury AIP dla początkujących przedsiębiorców 

− obsługa księgowa i prawna 

− pomoc w dostępie do infrastruktury laboratoryjnej 

LICZBA UCZESTNIKÓW INKUBATORA 
Wczesna inkubacja (pierwszy rok od założenia firmy) .........................  ................................  40 

DORADZTWO, INFORMACJA, KURSY, SZKOLENIA: 
− przedsiębiorczość, tworzenie firmy 

− opracowanie biznes planu  

− ochrona własności intelektualnej  

− finansowe, podatkowe 

− prawne 

− analiza rynku i marketing 

− księgowość, rachunkowość 

− zarządzanie zasobami ludzkimi 

− dostęp do funduszy europejskich 

− zarządzanie biznesem 

− zarządzanie jakością 
 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNO-SERWISOWA: 
− recepcja, obsługa sekretariatu 

− laboratoria 

− Internet szerokopasmowy 

− sieć komputerowa 

− sala seminaryjna 
 

POMOC FINANSOWA: 
− lokalny / regionalny fundusz 

pożyczkowy 

− współpraca z „aniołami biznesu” 

− subwencje, granty, dopłaty 

− venture capital 
 

 Adres: 30-059 Kraków ul. Reymonta 17 
 Osoba d/s kontaktów: Monika Banaszewska 

tel.: 12/ 617 41 07 , faks: - 
e-mail: aip@agh.edu.pl 

www.aip.agh.edu.pl 
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Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości  
Instytucja afiliująca: Politechnika Krakowska 

Kierujący inkubatorem: Agnieszka Gołąb 

STOSOWANE ELEMENTY PROGRAMU INKUBATORA: 
− szkolenia z przedsiębiorczości dla studentów i pracowników naukowych 

− akcje informacyjne i promocyjne w zakresie przedsiębiorczości 

− mentoring, indywidualne prowadzenie obiecujących projektów przez wybranych 
opiekunów 

− udostępnianie infrastruktury AIP dla początkujących przedsiębiorców 

− obsługa księgowa i prawna 

− pomoc w dostępie do infrastruktury laboratoryjnej 

LICZBA UCZESTNIKÓW INKUBATORA 
Wczesna inkubacja (pierwszy rok od założenia firmy) .........................  ................................. 8 
Absolwenci AIP ....................................................  ................................  ................................ 20 

DORADZTWO, INFORMACJA, KURSY, SZKOLENIA: 
− przedsiębiorczość, tworzenie firmy 

− opracowanie biznesplanu 

− ochrona własności intelektualnej 

− prawne 

− zarządzanie biznesem 
 

− finansowe, podatkowe 

− księgowość, rachunkowość 

− analiza rynku i marketing 

− dostęp do funduszy europejskich 

− inne 
 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNO-SERWISOWA: 
− recepcja, obsługa sekretariatu 

− Internet szerokopasmowy 

− sieć komputerowa 

− sala seminaryjna 
 

POMOC FINANSOWA: 
– inne formy 

 Adres: 30-866 Kraków ul. Skarżyńskiego 9/801 
 Osoba d/s kontaktów: Dorota Dulba 

tel.: 12/ 374 37 63 , faks: 12/ 374 37 61 
e-mail: incubator@pl.edu.pl 

www.aip.edu.pl 
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Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Instytucja afiliująca: Uniwersytet Jagielloński 

Kierujący inkubatorem: Agnieszka Iwan 

STOSOWANE ELEMENTY PROGRAMU INKUBATORA: 
– szkolenia z przedsiębiorczości dla studentów i pracowników naukowych 
– akcje informacyjne i promocyjne w zakresie przedsiębiorczości 
– udostępnienie infrastruktury AIP dla początkujących przedsiębiorców  
– pomoc w dostępie do infrastruktury laboratoryjnej 

LICZBA UCZESTNIKÓW INKUBATORA 
Wczesna inkubacja (pierwszy rok od założenia firmy) .........................  ................................. 3 
E-lokator, zewnętrzna firma korzystająca z usług w oparciu o umowę ................................ 10 

DORADZTWO, INFORMACJA, KURSY, SZKOLENIA: 
– ochrona własności intelektualnej 
– prawne 

– dostęp do funduszy europejskich 
 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNO-SERWISOWA: 
– recepcja, obsługa sekretariatu 
– Internet szerokopasmowy 
– sala seminaryjna 

POMOC FINANSOWA: 
– fundusz kapitału zalążkowego 
– subwencje, granty, dopłaty 

 

 Adres: 30-378 Kraków ul. Gronostajowa 7 
 Osoba d/s kontaktów: Krystian Gurba 

tel.: 12/ 664 60 18 , faks: 12/ 664 53 98 
e-mail: cittru@uj.edu.pl 

www.inkubator.krakow.pl 
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Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości  
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji z Lublinie 

Instytucja afiliująca: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji z Lublinie 
Kierujący inkubatorem: Agnieszka Sąsiadek - Nowak 

STOSOWANE ELEMENTY PROGRAMU INKUBATORA: 
– otwarty konkurs na biznesplan 
– zajęcia dydaktyczne z przedsiębiorczości na miejscowych uczelniach 
– szkolenia z przedsiębiorczości dla studentów i pracowników naukowych 
– akcje informacyjne i promocyjne w zakresie przedsiębiorczości 
– mentoring, indywidualne prowadzenie obiecujących projektów przez wybranych 

opiekunów 
– udostępnianie infrastruktury AIP dla początkujących przedsiębiorców 
– obsługa księgowa i prawna 
– pomoc w dostępie do infrastruktury laboratoryjnej 

LICZBA UCZESTNIKÓW INKUBATORA 

DORADZTWO, INFORMACJA, KURSY, SZKOLENIA: 
– przedsiębiorczość, tworzenie firmy 
– opracowanie biznesplanu 
– ochrona własności intelektualnej 
– zarządzanie zasobami ludzkimi 

– finansowe, podatkowe 
– analiza rynku i marketing 
– dostęp do funduszy europejskich 

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNO-SERWISOWA: 
– recepcja, obsługa sekretariatu 
– laboratoria 
– Internet szerokopasmowy 
– sieć komputerowa 
– kawiarnia, bar 
– sala seminaryjna 

POMOC FINANSOWA: 
– lokalny / regionalny fundusz 

pożyczkowy 
– subwencje, granty, dopłaty 
– inne formy 

 Adres: 20-209 Lublin ul. Mełgiewska 7/9 
 Osoba d/s kontaktów: Agnieszka Sąsiadek - Nowak 

tel.: 81/ 749 17 70 , faks: 81/ 749 32 13 
e-mail: secretariat@wsei.lublin.pl, agnieszka.sasiadek@wsei.lublin.pl 

www.aip.wsei.lublin.pl 
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Preinkubator Akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Instytucja afiliująca: Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM 

Kierujący inkubatorem: Jacek Wajda 

STOSOWANE ELEMENTY PROGRAMU INKUBATORA: 
– otwarty konkurs na biznesplan 
– zajęcia dydaktyczne z przedsiębiorczości na miejscowych uczelniach 
– szkolenia z przedsiębiorczości dla studentów i pracowników naukowych 
– akcje informacyjne i promocyjne w zakresie przedsiębiorczości 
– pomoc w dostępie do infrastruktury laboratoryjnej 
– inne: konsultacje / doradztwo dot. zakładania i prowadzenia działalności gosp. 

LICZBA UCZESTNIKÓW INKUBATORA 

DORADZTWO, INFORMACJA, KURSY, SZKOLENIA: 
– przedsiębiorczość, tworzenie firmy 
– opracowanie biznesplanu 
– ochrona własności intelektualnej 

– dostęp do funduszy europejskich 
– zarządzanie biznesem 
 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNO-SERWISOWA: 
– Internet szerokopasmowy 
– sieć komputerowa 
– sala seminaryjna 

POMOC FINANSOWA: 
– współpraca z „aniołami biznesu” 

 Adres: 60-813 Poznań ul. Zwierzyniecka 7 
 Osoba d/s kontaktów: Małgorzata Marczak 

tel.: 61/ 829 24 22 , faks: 61/ 829 24 88 
e-mail: preinkub@amu.edu.pl 

www.ucitt.pl/preinkubator/index.php 
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Dział Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości  
Instytucja afiliująca: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
Kierujący inkubatorem: Rafał Ślusarczyk 

STOSOWANE ELEMENTY PROGRAMU INKUBATORA: 
– zajęcia dydaktyczne z przedsiębiorczości na miejscowej uczelni 
– szkolenia z przedsiębiorczości dla studentów i pracowników naukowych 
– akcje informacyjne i promocyjne w zakresie przedsiębiorczości 
– inne: konkurs na najlepszą pracę dyplomową (wdrożeniową) 

LICZBA UCZESTNIKÓW INKUBATORA 
Projekty biznesowe w fazie preinkubacji ............  ................................  ................................. 5 

DORADZTWO, INFORMACJA, KURSY, SZKOLENIA: 
– przedsiębiorczość, tworzenie firmy 
– opracowanie biznes planu  
– ochrona własności intelektualnej  
– finansowe, podatkowe 

– księgowość, rachunkowość 
– analiza rynku i marketing 
– dostęp do funduszy europejskich 

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNO-SERWISOWA: 
– dostęp do baz danych 

POMOC FINANSOWA: 
– współpraca z „aniołami biznesu” 

 Adres: 71-424 Szczecin ul. Janosika 8 
 Osoba d/s kontaktów: Rafał Ślusarczyk 

tel.: 91/ 449 43 58 , faks: 91/ 449 43 58 
e-mail: rslusarczyk@zut.edu.pl 

www.innowacje.zut.edu.pl 
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Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości  
Instytucja afiliująca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

Kierujący inkubatorem: Jakub Szpon 

STOSOWANE ELEMENTY PROGRAMU INKUBATORA: 
– otwarty konkurs na biznesplan 
– zajęcia dydaktyczne z przedsiębiorczości na miejscowej uczelni 
– szkolenia z przedsiębiorczości dla studentów i pracowników naukowych 
– akcje informacyjne i promocyjne w zakresie przedsiębiorczości 

LICZBA UCZESTNIKÓW INKUBATORA 
Wczesna inkubacja (pierwszy rok od założenia firmy) .........................  ................................ 80 

DORADZTWO, INFORMACJA, KURSY, SZKOLENIA: 
– przedsiębiorczość, tworzenie firmy 
– opracowanie biznes planu  
– prawne 

– księgowość, rachunkowość 
– analiza rynku i marketing 
– dostęp do funduszy europejskich 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNO-SERWISOWA: 
 

POMOC FINANSOWA: 
– subwencje, granty, dopłaty 

 Adres: 71-424 Szczecin ul. Janosika 8 
 Osoba d/s kontaktów: Anna Wołkowicz 

tel.: 91/ 449 60 44 , faks: 91/ 449 60 47 
e-mail: anna.wolkowicz@zut.edu.pl 

www.aip.zut.edu.pl 
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Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego 
Instytucja afiliująca: Uniwersytet Szczeciński 

Kierujący inkubatorem: Antoni Gwarek 

STOSOWANE ELEMENTY PROGRAMU INKUBATORA: 
– otwarty konkurs na biznesplan 
– zajęcia dydaktyczne z przedsiębiorczości na miejscowych uczelniach 
– szkolenia z przedsiębiorczości dla studentów i pracowników naukowych 
– akcje informacyjne i promocyjne w zakresie przedsiębiorczości 
– mentoring, indywidualne prowadzenie obiecujących projektów przez wybranych 

opiekunów 
– udostępnienie infrastruktury AIP dla początkujących przedsiębiorców 
– obsługa księgowa i prawna 

LICZBA UCZESTNIKÓW INKUBATORA 
Projekty biznesowe w fazie preinkubacji ............  ................................  ................................. 8 
Wczesna inkubacja (pierwszy rok od założenia firmy) .........................  ................................. 8 
E-lokator, zewnętrzna firma korzystająca z usług w oparciu o umowę ................................. 2 

DORADZTWO, INFORMACJA, KURSY, SZKOLENIA: 
– przedsiębiorczość, tworzenie firmy 
– opracowanie biznesplanu 
– ochrona własności intelektualnej 
– pośrednictwo kooperacyjne 
– wdrażanie nowych usług i 

produktów 
– księgowość, rachunkowość 

– prawne 
– analiza rynku i marketing 
– zarządzanie zasobami ludzkimi 
– dostęp do funduszy europejskich 
– zarządzanie biznesem 
– finansowe, podatkowe 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNO-SERWISOWA: 
– recepcja, obsługa sekretariatu 
– Internet szerokopasmowy 
– sieć komputerowa 
– dostęp do baz danych 
– sala seminaryjna 

 

POMOC FINANSOWA: 
– lokalny / regionalny fundusz 

pożyczkowy 
– fundusz poręczeniowy 
– fundusz kapitału zalążkowego 
– kredyty i pośrednictwo kredytowe 
– współpraca z „aniołami biznesu” 
– venture capital 

 Adres: 71-616 Szczecin ul. Malczewskiego 10-12, p. 123 
 Osoba d/s kontaktów: Wioleta Samitowska 

tel.: 91/ 444 37 03 , faks: 91/ 444 37 02 
e-mail: incubator@univ.szczecin.pl 

www.inkubator.univ.szczecin.pl 
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Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK 
Instytucja afiliująca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Kierujący inkubatorem: Henryk Tomaszewski 

STOSOWANE ELEMENTY PROGRAMU INKUBATORA: 
– szkolenia z przedsiębiorczości dla studentów i pracowników naukowych 
– akcje informacyjne i promocyjne w zakresie przedsiębiorczości 
– mentoring, indywidualne prowadzenie obiecujących projektów przez wybranych 

opiekunów 
– inne, pomoc w zakresie zgłaszania do ochrony własności intelektualnej, 

pośrednictwo w kontaktach z firmami zainteresowanymi współpracą z Uczelnią, 
pomoc w procesie komercjalizacji, organizacja staży w firmach dla pracowników 
naukowych / doktorantów 

LICZBA UCZESTNIKÓW INKUBATORA 
Projekty biznesowe w fazie preinkubacji ............  ................................  ................................. 1 
E-lokator, zewnętrzna firma korzystająca z usług w oparciu o umowę ................................. 1 
Absolwenci AIP ....................................................  ................................  ............................... 130 

DORADZTWO, INFORMACJA, KURSY, SZKOLENIA: 
– przedsiębiorczość, tworzenie firmy 
– opracowanie biznesplanu 
– ochrona własności intelektualnej 
– prawne 

– finansowe, podatkowe 
– księgowość, rachunkowość 
– analiza rynku i marketing 
– dostęp do funduszy europejskich 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNO-SERWISOWA: 
– Internet szerokopasmowy 
– sieć komputerowa 
– sala seminaryjna 

 

POMOC FINANSOWA: 
 
 

 Adres: 87-100 Toruń ul. Gagarina 9 
 Osoba d/s kontaktów: Henryk Tomaszewski 

tel.: 56/ 611 26 40 , faks: 56/ 611 26 41 
e-mail: aip@umk.pl 

www.aip.umk.pl 
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Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości  
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

Instytucja afiliująca: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
Kierujący inkubatorem: Magdalena Suchan 

STOSOWANE ELEMENTY PROGRAMU INKUBATORA: 
– zajęcia dydaktyczne z przedsiębiorczości na miejscowej uczelni 
– szkolenia z przedsiębiorczości dla studentów i pracowników naukowych 
– akcje informacyjne i promocyjne w zakresie przedsiębiorczości 
– udostępnianie infrastruktury AIP dla początkujących przedsiębiorców 
– obsługa księgowa i prawna 
– pomoc w dostępie do infrastruktury laboratoryjnej 

LICZBA UCZESTNIKÓW INKUBATORA 

DORADZTWO, INFORMACJA, KURSY, SZKOLENIA: 
– przedsiębiorczość, tworzenie firmy 
– opracowanie biznes planu  
– ochrona własności intelektualnej  

– księgowość, rachunkowość 
– dostęp do funduszy europejskich 

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNO-SERWISOWA: 
– sieć komputerowa 
– kawiarnia, bar 
– sala seminaryjna 

 

POMOC FINANSOWA: 
– współpraca z „aniołami biznesu” 

 

 Adres: 50-375 Wrocław ul. Norwida 25/27 
 Osoba d/s kontaktów: Magdalena Suchan 

tel.: 71/ 320 52 70 , faks: 71/ 320 52 70 
e-mail: magdalena.suchan@up.wroc.pl 

www.org.up.wroc.pl/aip/ 
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8.1. Lista adresowa pozostałych preinkubatorów 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Elblągu 

[Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu] 

82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1 

tel.: 55/239-88-03 - sekretariat, 608 571 784, faks: 55/239-88- 04 

e-mail: aip@pwsz.elblag.pl 

www.aip.pwsz.elbalg.pl 

Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej 

[Politechnika Lubelska] 

20-501 Lublin, ul. Nadbystrzycka 44, Dom studencki nr 2, XI piętro 

e-mail: p.wegierek@pollub.pl 

tel.: 81/538-41-24, faks: 81/538-41-25  

e-mail: inkubator@pollub.pl 

www.inkubator.pollub.pl/o_inkubatorze.php 

Inkubator Uniwersytetu Łódzkiego    

[Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego] 

90-237 Łódź, ul. Matejki 21/23 

tel.: 42/635-49-84; faks: 42/635-49-85 

e-mail: mglowacka@uni.lodz.pl 

www.ciat.uni.lodz.pl 

Preinkubator Akademicki PP 

[Politechnika Poznańska] 

ul. Cienista 3 

60-587 Poznań 

Tel: 061 840 23 51 

skorupinski@paip.pl 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości  

[Uniwersytet Wrocławski] 

50-382 Wrocław, ul. Szczytnicka 11  

tel./faks: 71/375-70-10 

e-mail: niciak@uni.wroc.pl 

www.otwt.uni.wroc.pl 
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9. Prezentacja akademickich inkubatorów przedsiębiorczości 
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Inkubator Technologiczny Arterion 
Instytucja afiliująca: Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości i Nauki 

Kierujący inkubatorem: Artur Goździk 

UŻYTKOWNICY INKUBATORA: 
Rodzaj użytkownika Liczba Zajmowana 

powierzchnia 
Wczesna inkubacja (pierwszy rok od założenia firmy) 19 400 

Późna inkubacja (2-3 rok funkcjonowania firmy 11 280 

E-lokator- zewnętrzna firma korzystająca z usług w 
oparciu o umowę 

3  

Inne instytucje 5 130 

Łącznie 38 810 

DORADZTWO, INFORMACJA, KURSY, SZKOLENIA: 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNO-SERWISOWA: 
– recepcja, obsługa sekretariatu 
– laboratoria 
– Internet szerokopasmowy 
– sieć komputerowa 
– sala seminaryjna 

POMOC FINANSOWA: 
– inne formy 

 Adres: 90-223 Łódź ul. Rewolucji 1905r. 82 
 Osoba d/s kontaktów: Emilia Szczygielska 

tel.: 42/ 631 50 20 , faks: 42/ 631 50 20 
e-mail: eszczygielska@arterion.pl 

www.arterion.pl 
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Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego 
Instytucja afiliująca: Uniwersytet Zielonogórski 

Kierujący inkubatorem: Robert Barski 

UŻYTKOWNICY INKUBATORA: 
Rodzaj użytkownika Liczba 
Projekty biznesowe w fazie preinkubacji 1 

Wczesna inkubacja (pierwszy rok od założenia firmy) 4 

Późna inkubacja (2-3 rok funkcjonowania firmy 8 

Łącznie 13 

DORADZTWO, INFORMACJA, KURSY, SZKOLENIA: 
– przedsiębiorczość, tworzenie firmy 
– opracowanie biznes planu  
– ochrona własności intelektualnej  
– finansowe, podatkowe 
– prawne 
– analiza rynku i marketing 

– księgowość, rachunkowość 
– zarządzanie zasobami ludzkimi 
– dostęp do funduszy europejskich 
– internacjonalizacja i współpraca 

międzynarodowa 
– inne 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNO-SERWISOWA: 
– recepcja, obsługa sekretariatu 
– Internet szerokopasmowy 
– sieć komputerowa 
– dostęp do baz danych 
– kawiarnia, bar 
– sala seminaryjna 

POMOC FINANSOWA: 
– współpraca z „aniołami biznesu” 

 Adres: 65-516 Zielona Góra ul. Szafrana 2 
 Osoba d/s kontaktów: Sylwia Hollett 

tel.: 68/ 328 78 36 , faks: 68/ 328 78 36 
e-mail: secretariat@aip.uz.zgora.pl 

www.aip.uz.zgora.pl 
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Indeks skrótów 

OIIP - OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
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ACTT - AKADEMICKIE CENTRA TRANSFERU TECHNOLOGII 
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Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji 
i Przedsiębiorczości w Polsce powstało jesienią 1992 r.  
W 2012 r. w Stowarzyszeniu działa: 202 członków 
indywidualnych, 10 honorowych oraz 50 członków 
wspierających jakimi są ośrodki innowacji 
i przedsiębiorczości oraz inne instytucje zajmujące się 
promocją przedsiębiorczości i rozwojem lokalnym.  
Misją Stowarzyszenia. Misją Stowarzyszenia jest merytoryczne 
i organizacyjne wsparcie kadry ośrodków innowacji i 
przedsiębiorczości oraz administracji publicznej w Polsce 
prowadzące do rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw i 
regionów.  

 Główne cele Stowarzyszenia obejmują: 

1. doskonalenie kwalifikacji organizatorów i pracowników 
ośrodków innowacji i przedsiębiorczości oraz obrona ich 
interesów; 

2. popularyzację wiedzy i osiągnięć naukowych oraz 
praktycznych w zakresie organizacji i działania ośrodków 
innowacji i przedsiębiorczości; 

3. wspomaganie transferu technologii i innowacji oraz 
działania na rzecz wzrostu konkurencyjności sektora MSP; 

4. tworzenie modelowych rozwiązań wspomagania 
przedsiębiorczości i ograniczania bezrobocia; 

5. popieranie, tworzenie sieci i promowanie nowych 
ośrodków innowacji i przedsiębiorczości; 

6. promowanie działań edukacyjnych i badań w dziedzinie 
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 
Cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez: tworzenie 
systemu informacji, organizowanie zebrań, odczytów, 
szkoleń, konsultacji, konferencji, sympozjów, konkursów  
i zjazdów, wydawanie materiałów informacyjnych, 
i szkoleniowych, inspirowanie i prowadzenie badań nad 
przedsiębiorczością i innowacjami, rozwojem regionalnym  
i lokalnym, współdziałanie z samorządami, administracją 
lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi. 
Stowarzyszenie pełni funkcję sieci koordynującej i 
inspirującej osoby i organizacje wspierające szeroko 
rozumianą przedsiębiorczość, innowacyjność i rozwój 
lokalny/regionalny. Aktywność SOOIPP sięga daleko poza 
granice naszego kraju. 
 

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków  
Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce 

Biuro Zarządu: 02-089 Warszawa,  
ul. Żwirki i Wigury 93, pok. 419 

Tel./faks +22/465 84 16, tel.: 503 075 167, 
email: biuro@sooipp.org.pl http: www.sooipp.org.pl 

 



 

 
 

 


