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AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI JAKO ALTERNATYWA DO  

PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zostały utworzone w 2004r. jako 

kontynuacja działalności Studenckiego Forum Business Centre Club. SF BCC zostało 

powołane w 2000 r. przy największej organizacji pracodawców, jaką jest Business Centre 

Club. Szybko stało się czołową organizacją studencką w Polsce posiadającą 15 oddziałów 

regionalnych. W ramach SF BCC powstała idea, aby zmieniać kraj tak, aby młode osoby nie 

musiały wyjeżdżać za granicę w celu realizacji własnych marzeń biznesowych, ale aby mogły 

rozwijać je w Polsce. 

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to największa inicjatywa akademicka 

ostatnich lat, mająca na celu rozwój przedsiębiorczości wśród Polaków. AIP funkcjonują przy 

31 najlepszych uczelniach w Polsce. Sieć Inkubatorów AIP stanowi największą tego typu 

instytucję w Europie Środkowo – Wschodniej. Obecnie w Akademickich Inkubatorach 

Przedsiębiorczości w całej Polsce funkcjonuje ponad 1350 rozwijających się firm. 

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zrzeszają ludzi młodych, ambitnych i bardzo 

dobrze wykształconych. AIP umożliwiają im połączenie teoretycznej wiedzy zdobytej 

podczas studiów z wiedzą praktyczną, którą mogą nabyć tylko i wyłącznie samodzielnie 

prowadząc swoją działalność. Dzięki opiece jaką nad nimi sprawują Akademickie Inkubatory 

Przedsiębiorczości, ci ludzie stają się prawdziwymi profesjonalistami w swoich dziedzinach. 

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości są częścią Grupy AIP, w ramach której 

działają Polska Przedsiębiorcza, AIP Seed Capital, AIP Business Link oraz Agencja 

Innowacyjnej Promocji. Grupa AIP to siec instytucji rozwijających przedsiębiorczość  

w Polsce, a jednocześnie światowy lider pod względem ilości, jakości i innowacyjności 

działań na rzecz przedsiębiorczości. Celem AIP Group jest realizacja strategii „Droga do 

Polskie Przedsiębiorczej” poprzez: kreowanie przedsiębiorczości jako narodowej cechy 

Polaków, umożliwianie realizacji marzeń o własnej firmie, pomoc w zakładaniu  

i prowadzeniu własnej firmy, rozwijanie myślenia biznesowego, wdrażanie nowych 

technologii opartych na innowacji, edukacja przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, 



promowanie postaw proinnowacyjnych i kreatywności, podnoszenie świadomości na temat 

mechanizmów rynkowych, odkrywanie i inwestowanie w firmy na miarę Skype’a. 

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ułatwiają start w biznesie poprzez 

zaoferowanie pełnego wachlarza usług związanych z prowadzeniem firmy. Na ten wachlarz 

składają się: 

a) Działalność na zasadzie pionu AIP- to podstawowy element wyróżniający sieć 

Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Osoba zainteresowana 

prowadzeniem firmy, nie musi zakładać działalności gospodarczej zgodnie  

z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, lecz wykorzystuje osobowość 

prawną AIP. Formalnie działa w ramach struktury AIP, jednak w rzeczywistości 

realizuje swoje własne przedsięwzięcie. Pozwala to oszczędzić młodemu 

przedsiębiorcy czas związany z oczekiwaniem na założenie działalności 

gospodarczej oraz co najważniejsze, zwalania go z konieczności opłacania 

comiesięcznej składki do ZUS z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. 

Taka osoba nie figuruje w rejestrach jako osoba prowadząca jednoosobową 

działalność gospodarczą oraz nie zamyka sobie dróg możliwości korzystania  

z programów pomocowych na zakładanie działalności gospodarczej po 

usamodzielnieniu się- wyjściu z AIP. Takie funkcjonowanie zdecydowanie 

wpływa korzystanie na wiarygodność startującego przedsiębiorcy. W sprawach 

biznesowych występuje w jego imieniu Fundacja z siedzibą w stolicy państwa, 

kilkudziesięcioma oddziałami w całym kraju, obracająca kilkunastoma milionami 

złotych rocznie. Działanie pod osobowością prawną AIP to podstawowy element 

zapewniający bezpieczeństwo działania przedsiębiorcom – w sytuacji spornej 

(których w biznesie nie brakuje) osoba taka nie jest pozostawiona „sama sobie”  

i może liczyć na wsparcie Fundacji w jej rozwiązaniu. Formą prawną AIP jest 

fundacja, które wpisana jest także do rejestru przedsiębiorców, co umożliwia jej,  

a tym samym pojedynczym przedsiębiorcą realizującym swoje pomysły w ramach 

AIP, prowadzenie działalności gospodarczej. 

b) Prowadzenie księgowości przez biuro rachunkowe- prowadząc firmę w AIP 

prowadzenie księgowości spoczywa na AIP. Każda z firm indywidualnie jest 

comiesięcznie rozliczania z uzyskanego przychodu oraz odprowadzenia składek na 

ubezpieczenia społeczne w ramach wewnętrznej struktury, natomiast przed 



Urzędem Skarbowym czy ZUSem widnieje Fundacja AIP jako jeden podmiot. 

Fundacja AIP jest płatnikiem podatku VAT oraz zgodnie  wymogiem ustawowym, 

prowadzi pełną księgowość. To samo rozciąga się na poszczególne firmy z AIP. 

Wszystkie dokumenty księgowe danej firmy są wystawiane i weryfikowane pod 

nadzorem kadry danego AIP, która raz w miesiącu przesyła je do Biura 

Rachunkowego w Warszawie w celu zaksięgowania. Jedyna praca beneficjenta  

w kwestii dokumentów, to ich dostarczenie w odpowiednim terminie do swojego 

AIP. To Biuro Rachunkowe dba o prawidłowe księgowanie, prawidłowość 

rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUSem. Działanie obsługi księgowej 

skonstruowane jest tak, by osoba prowadząca działalność w AIP mogła nauczyć 

się procedur i zasad związanych z obrotem dokumentami księgowymi od podstaw 

po wszelkie zagadnienia niezbędne do prowadzenia wybranej przez niego 

działalności.  

c) Obsługa prawa firmy- osoba prowadząca firmę w AIP otrzymuje wsparcie Biura 

Prawnego, które jest nadzorowane i prowadzone przez jedną z najlepszych 

kancelarii prawnych w Polsce. Pomoc jaką beneficjent AIP może uzyskać to  

w szczególności pomoc w postaci: tworzenia umów, weryfikacji umów, tworzenia 

regulaminów, przygotowywania dokumentacji przetargowych, porad prawnych. 

Jest to jeden z najważniejszych elementów wsparcia młodego przedsiębiorcy, 

zapewniający bezpieczeństwo i parasol ochronny wśród gąszczu przepisów, czy 

sytuacji, które mogą go spotkać. 

d) Indywidualne konto bankowe- udostępnienie każdemu beneficjentowi konta 

bankowego do obiegu całego przychodu jaki wygeneruje firma danego 

beneficjenta. Wydzielone konto bankowe jest subkontem prowadzonym na 

rachunku bankowym Fundacji AIP. Jest to konto bankowe firmowe, korporacyjne. 

e) Promocja firmy- promocja firmy w AIP prowadzona jest dwiema ścieżkami, 

lokalnie i ogólnopolsko. Każda firma może liczyć na pomoc w promocji i reklamie 

za pośrednictwem agencji PR-owych i_marketingowych obsługujących AIP dla 

większych przedsięwzięć, promocję na łamach portalu inkubatory.pl, możliwość 

posługiwania się znakiem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Co roku 

o AIP i działających w ramach Fundacji firmach pojawia się kilka tysięcy 

informacji w mediach. Najlepsze z firm promowane są na największych portalach 

informacyjnych (WP, Onet, Interia, Gazeta.pl), w dziennikach, tygodnikach  

i miesięcznikach (Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Puls Biznesu, Wprost, 



Newsweek), stacjach radiowych i telewizjach regionalnych i ogólnopolskich (TV 

Biznes, TVN CNBC). 

f) Dostęp do powierzchni biurowych AIP- każdy z AIP umiejscowiony jest przy 

uczelni wyżej, która udostępnia AIP swoją infrastrukturę.  Ta infrastruktura to co 

najmniej 100m2 powierzchni biurowych. Cześć z nich stanowią biura kadry AIP, 

natomiast znaczną część stanowią powierzchnie biurowe przeznaczone do użytku 

dla beneficjentów AIP. W skład biur wchodzą przeważnie sala konferencyjno-

spotkania oraz biuro typu open-space. Darmowy dostęp do komputerów z łączami 

szybkiego Internetu, telefonu z faksem, drukarki oraz innych urządzeń biurowych 

minimalizuje koszty na początku działalności. Stanowi to istotny czynnik  

w planowaniu przedsięwzięcia, a przedsiębiorca może się w pełni skupić na 

rozwijaniu własnego pomysłu na biznes. Dodatkowo, dzięki współpracy z uczelnią 

beneficjent może po preferencyjnych stawki wynająć od uczelni, przy której 

usytuowany jest AIP, sale dydaktyczne ze sprzętem multimedialnym potrzeby 

przeprowadzenia szkolenia, rekrutacji, spotkania z klientem oraz praktycznie  

w każdym innym celu związanym z prowadzeniem działalności.  

Z możliwością korzystania z infrastruktury AIP wiąże się także możliwość 

korzystania z adresu AIP, a tym samym adres uczelni. AIP usytuowane są na 

uczelniach, z reguły w korzystnych lokalizacjach na terenie większych miast. 

Możliwość korzystania z adresu danego Inkubatora jako siedziby firmy stanowi 

istotny element tworzenia przewagi konkurencyjnej dla osób prowadzących 

działalność w ramach AIP. 

g) Doradztwo w zakresie tworzenia i prowadzenia firmy- przez cały okres działania 

w AIP każda z firm może liczyć na wsparcie doświadczonej kadry AIP w zakresie 

tworzenia i prowadzenia firmy, rozwiązywania problemów biznesowych, 

kształtowania własnej ścieżki rozwoju, aż po doradztwo w wyborze odpowiedniej 

formy prawnej działalności gospodarczej po opuszczeniu AIP. 

h) Szkolenia- szkolenia prowadzone dla beneficjentów AIP są szkoleniami 

bezpłatnymi. Ich tematyka dotyczy prowadzenia i zarządzania własną firmą. 

Dzięki szkoleniom możliwe jest zdobycie przydatnych na rynku pracy i w biznesie 

kwalifikacji. Tematyka prowadzonych szkoleń obejmuje m.in.: Zakładanie oraz 

prowadzenie własnej firmy w ramach projektu AIP; Jak odnieść sukces  



w biznesie- praktyczne tajniki prowadzenia firmy; Pozyskiwanie finansowania na 

własną działalność gospodarczą; Techniki negocjacji biznesowych; Treningi 

przedsiębiorczości; Prezentacje i wystąpienia publiczne, Negocjacje i współpraca  

z inwestorami. 

i) Pomoc w pozyskiwaniu funduszy na działalność- uczestnictwo w programie AIP 

daje nie tylko możliwość prowadzenia na preferencyjnych warunkach swojego 

biznesu, ale i stanowi bardzo dużą sieć kontaktów w środowiskach biznesowych. 

To umożliwia szerokiemu gronu potencjalnych inwestorów zapoznanie się  

z prowadzonymi biznesami, co zaowocować może pozyskaniem zewnętrznego 

finansowania dla młodego przedsiębiorcy. Ponadto, projekty mogą uzyskać 

wsparcie w pozyskiwaniu funduszy z organów państwowych, samorządowych, 

kredytów komercyjnych bądź w ramach programów operacyjnych funduszy UE. 

Projekty innowacyjne mają szanse na finansowanie także podczas okresu 

preinkubacji. Gwarantuje to fundusz Fundacji AIP- AIP Seed Capital. Jest to jeden 

z pierwszych funduszy zalążkowych w Polsce, w całości przeznaczony dla firm  

z AIP. 

j) Pakiet korzyści Benefits4Business- Pakiet korzyści Benefits4Business to dostęp do 

usług i zniżek zarezerwowanych jak dotąd dla przedsiębiorców o ugruntowanej 

pozycji na rynku. Dzięki dużej sieci, znacznej pozycji na rynku, AIP dla partnerów 

jest stanowi bardzo dobre miejsce do współpracy. Dostawcy oferują swoje usługi 

lub przydzielają zniżki w ramach omawianego pakietu, do którego dostęp ma 

każdy beneficjent. Założeniem pakietu korzyści jest stałe rozbudowywanie portfela 

rabatów i dodatkowych świadczeń dla beneficjentów AIP. Szczegółowe 

informacje o aktualnie realizowanych usługach dostępnych dzięki AIP B4B są 

dostępne w panelu beneficjenta Strefy preinkubacji.  

Przystąpienie do projektu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości jest 

stosunkowe proste oraz nie wymaga żadnych nakładów finansowych. Po sprecyzowaniu 

pomysłu na biznes, pierwszym krokiem jest wypełnienie Wniosku o zarejestrowanie 

dostępnego na oficjalnym portalu AIP inkubatory.pl. Wniosek składa się z część osobowej, 

która wymaga podania wszystkich danych z dowodu osobistego, nr rachunku bankowego, nr 

NIP, czy adresu do korespondencji). Te dane potrzebne są do zarejestrowania firmy w AIP, 

przygotowania systemu bankowego oraz wyrobienia systemu fakturowego. Druga część 



wniosku, to mini biznesplan. Nie wymaga on szczegółowych analiz, ale jedynie krótki opis 

pomysłu.  

Przesłany wniosek trafia do wybranego przez potencjalnego beneficjenta AIP w kraju. Tam 

podlega ocenie kadry AIP. Oceniana jest możliwość realizacji oraz zgodność założeń. Po 

akceptacji wniosku pomysłodawca zapraszany jest na spotkanie informacyjne do AIP. Na 

spotkaniu poznaje wszystkie zasady związane z prowadzeniem firmy w AIP oraz ma szanse 

na szczegółowe przedstawienie swojego pomysłu.  

Po spotkaniu Dyrektor AIP podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu danej osoby do programu 

preinkubacji AIP. Kolejny krok to podpisanie umowy z beneficjentem oraz szkolenie, które 

przygotowuje go prowadzenia firmy w AIP. Beneficjent otrzymuje wszelkie loginy i hasła do 

kont oraz systemów, które są niezbędne do prowadzenia firmy w AIP. 

Cała procedura rejestracyjna trwa stosunkowo krótko. Przykładem modelowym jest, aby od 

momentu zgłoszenia poprzez portal inkubatory.pl do momentu podpisania umowy nie 

upłynęły więcej niż dwa dni robocze. 

 Koszty prowadzenia działalności ograniczone są do minimum, co obrazuje poniższa 

tabela. Przedstawia on symulację kosztów związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz firmy w ramach AIP. 

 

Rodzaj kosztu Działalność gospodarcza AIP 

Rejestracja firmy 0-170 zł 0 zł 

ZUS 380-880 zł 0 zł 

BIURO 400 zł w pakiecie 

250 

z ł 

Prowadzenie księgowości min. 150 zł 25 dokumentów w pakiecie 

Szkolenia i konferencje 500 zł w pakiecie 

Porady prawne 100 zł/godz. 2,5h w pakiecie 

Promocja firmy 600 zł w pakiecie 

Przybliżony sumaryczny koszt 

miesięczny prowadzenia działalności  
Ok. 2800 zł 250 zł 

 



Przedstawiony model prowadzenia własnej firmy bez konieczności rejestracji firmy na 

wolnym rynku jest w tej chwili jedynym oraz najlepszym modelem wsparcia młodych 

przedsiębiorców w całej Europie. Stanowi bardzo dobrą alternatywę dla osób, które marzą  

o własnych biznesie, a boją się barier, ryzyka i porażki. Wszystkie te elementy w AIP 

ograniczone są do minimum.   
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