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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA – SPÓŁKI SPIN OFF / SPIN OUT 

 

Masz w sobie żyłkę naukowca i przedsiębiorcy? Zastanawiałeś się kiedyś jak wygodnie byłoby 

łączyć naukową pasję i jednocześnie zarabiać na tym pieniądze? Myślałeś, jak skutecznie 

wykorzystać wiedzę  zdobytą w trakcie liceum i studiów, ale nie wiesz skąd brać pomysł na 

biznes?  

Jeśli na powyższe pytania odpowiedziałeś twierdząco, to powinieneś wiedzieć czym 

jest przedsiębiorczość akademicka.  Jedni definiują ją jako przedsiębiorczość uczelni, całego 

środowiska, czyli biznesową aktywność kadry akademickiej, studentów i pozostałych 

pracowników. Inni wiążą ją tylko z  procesem powstawania na uczelniach przedsiębiorstw 

odpryskowych zakładanych i prowadzonych przez pracowników naukowych i studentów 

(tzw. firm spin-off lub spin-out)
1
. W zależności od tego jaką przyjmiemy definicję 

przedsiębiorczości akademickiej, takie będziemy mogli wyróżnić wsparcie, jakie uczelnia 

oferuje swoim wychowankom. Mowa o dwóch głównych nurtach pomocy:  

1) Pierwszy polega na wspieraniu przez placówki naukowe postaw przedsiębiorczych i 

tworzenie warunków dla pracowników czy studentów do zakładania własnych firm 

(patrz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości).  

2) Drugi nurt ściśle związany jest z pojęciem „spin-out” i wspieraniem tworzenia przez 

pracowników nauki oraz studentów przedsiębiorstw opartych na wiedzy (wynikach 

pracy naukowej / badawczej). Tutaj należy wyróżnić trzy zasadnicze typy spółek spin-

off różniące się sposobem zaangażowania i powiązania kluczowych czynników 

(człowiek, instytucja naukowa, powiązania własnościowe): 

• ortodoksyjny – gdzie podmiot bazuje na pracowniku akademickim -wynalazcy oraz 

transferowanej technologii; 

                                                           
1
 Spin-off jest to nowe przedsiębiorstwo, które powstało w drodze usamodzielnienia się pracownika 

/pracowników przedsiębiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. laboratorium badawczego, szkoły 

wyższej), wykorzystującego/ych w tym celu intelektualne zasoby organizacji macierzystej. Firmy spin-off 

posiadają charakter niezależnych od organizacji macierzystej. 

Spin-out jest to nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez pracownika/ów przedsiębiorstwa 

macierzystego lub innej organizacji (np. laboratorium badawczego, szkoły wyższej), wykorzystując w tym celu 

intelektualne oraz materialne zasoby organizacji macierzystej. Firmy spin-out są kapitałowo lub operacyjnie 

powiązane z organizacją macierzystą. 



• hybrydowy – gdzie podmiot bazuje na transferowanej technologii, podczas gdy 

akademicy (wszyscy zaangażowani w projekt lub tylko niektórzy) mogą nadal 

pozostać w ramach uczelni, pełniąc w spółce funkcje doradcze (rada naukowa), 

kontrolne (rada nadzorcza), itd.; 

• technologiczny – gdzie podmiot bazuje na technologii przenoszonej z uczelni, 

jednakże akademik (wynalazca) nie ma żadnego kontaktu z nowo powstałą firmą, 

może jednakże posiadać w niej udziały lub świadczyć na jej rzecz usługi doradcze.
2
 

Oba wspomniane powyżej nurty zaczęto rozwijać i tworzyć zachęty od niedawna, a 

ich rozkwit przypada na koniec ubiegłego wieku. Co wobec tego spowodowało, że nagle na 

uczelniach postanowiono na silny rozwój przedsiębiorczości? Głównie wynikało to przemian 

w modelu funkcjonowania uczelni i instytucji naukowo-badawczych oraz ich relacji z 

gospodarką. Uniwersytety w połowie XX wieku zaczęły odchodzi od klasycznego 

„Humboldtowskiego” modelu skoncentrowanego na badaniach, racjonalności i 

eksperymencie, na rzecz modelu pragmatycznego (uniwersytet przedsiębiorczy). Zmiany 

najpierw ukształtowały się w strefie wpływów anglo-saskich: Oxbridge (Oxford i Cambridge) 

oraz na uniwersytetach szkockich. Później moda na przedsiębiorczość na uniwersytetach 

zawitała do USA (szczególny rozkwit w latach 70-tych i 80-tych XX wieku).  

Wraz z rozwojem przemysłu na uczelniach zaczęły powstawać wysoce wyspecjalizowane 

laboratoria min. w takich placówkach jak Uniwersytet Stanforda, MIT czy Uniwersytet 

California. Nałożył się na to boom w sektorze informatycznym i wysokich technologii. W 

2001 r. w USA ponad 350 nowych produktów zostało wprowadzonych na rynek w wyniku 

licencji uzyskanych z uniwersytetów. Jest to zasługą bezpośredniego zaangażowania 

uniwersytetów w proces patentowania i licencjonowania oraz zachęt skierowanych do 

pracowników naukowych. W tym samym roku powstało co najmniej 494 nowych firm 

bazujących na wynalazkach akademickich, a ponad 1 miliard opłat licencyjnych 

zaowocowało dziesiątkami miliardów dolarów wpływów ze sprzedaży licencjonowanych 

produktów; uzyskano kilka miliardów dolarów w formie podatków i utworzono wiele nowych 

miejsc pracy. Mechanizm ten zaczął szczególnie być widoczny od 1981 roku od chwili 
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 Dane zebrane przez S. Birley dla spółek spin-off z Imperial College of Science, Technology 

and Medicine wskazują na dominację typu hybrydowego (61%); spin-off technologiczne to 25%, a 

ortodoksyjne 14%. S. Birley (2002) Universities, Academics, and Spinout Companies: Lessons from 

Imperial, International Journal of Entrepreneurship Education 

 



rozpoczęcia funkcjonowania prawa Boyh – Dole’a, kiedy placówki naukowe otrzymały prawa 

własności intelektualnej do badań finansowanych ze środków publicznych. I tak dla 

przykładu: utworzone w 1970 roku Biuro Transferu Technologii przy Uniwerytecie Stanforda 

przez pierwsze dziesięć lat zarobiło 4 miliony dolarów. W następnym dziesięcioleciu (1981–

1990) całkowity przychód wyniósł 40 milionów dolarów. Od 1990 roku całkowity przychód 

przewyższył 500 milionów dolarów, a większość tej kwoty pochodziła z odkryć dokonanych w 

latach 70
3
. Skala przytoczonych tu liczb świetnie ukazuje o jak dużych korzyściach dla 

środowiska akademickiego mówimy. 

Tendencja to utrzymała się i dzisiaj przedsiębiorczość akademicka najsilniej 

rozwinięta jest w krajach o dobrze rozwiniętym przemyśle jak USA, Niemcy czy w regionach 

gdzie ulokowane są zakłady elektroniki precyzyjnej i teleinformatycznej np. kraje 

Skandynawskie: Szwecja, Finlandia. W naszym kraju proces ten przebiega z 

kilkudziesięcioletnim opóźnieniem i choć pracownicy naukowi i studenci bardzo często zdają 

sobie sprawę z pozytywnych aspektów prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz 

współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi, to jednak w rzeczywistości nie często 

kooperują lub nie zgłaszają zainteresowania taką współpracą. Co ciekawe w naszym kraju 

najwięcej klasycznych spółek spin off / spin out powstało w latach 90 tych, kiedy 

systemowych rozwiązań wspierających aktywność naukową i przedsiębiorczość na 

uczelniach było znacznie mniej niż teraz. Wynikało to przede wszystkim z braku unormowań 

i znacznej swobody pracowników naukowych i studentów w eksploatowaniu zasobów 

laboratoryjnych macierzystej uczelni. Przebieg procesów przedsiębiorczości akademickiej na 

przestrzeni ostatnich 20 lat w naszym kraju przedstawia poniższy wykres: 
 

                                                           
3
 Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka – światowe doświadczenia, 

www.pptb.pl/publikacje/przed_akademicka.pdf 



 

Źródło: Opracowanie własne (na podstawie: Piotr Tamowicz, Przedsiębiorczość akademicka spółki SPIN-OFF 

w Polsce , PARP, Warszawa 2006, s. 48) 

 

Po kilkunastu latach od powstania w Polsce pierwszej firmy spin off / spin out (1989r) 

pracownikom naukowym, studentom i absolwentom towarzyszy szereg instytucji i narzędzi, 

których celem jest promowanie postaw przedsiębiorczych, szerzenie specjalistycznej wiedzy 

w tym temacie a także, co chyba jest najważniejszym czynnikiem, wsparcie startujących 

nowych przedsięwzięć. Z większości tych mechanizmów można skorzystać bez dodatkowych 

opłat. Instytucjami koordynującymi wdrażanie nowych narzędzi są w pierwszym rzędzie 

Biura Karier, czy Biura promocji absolwentów, które organizują specjalistyczne szkolenia 

przygotowujące studentów i absolwentów do zaistnienia na rynku pracy jako pracownik, ale 

także jako przyszły pracodawca – przedsiębiorca. Pracownicy naukowi oraz doktoranci, ale 

także studenci mogą zwrócić się o pomoc do funkcjonujących zwykle przy uczelniach 

wspomnianych wcześniej Inkubatorów Przedsiębiorczości. Inkubatory tego typu wspierają 

startujące firmy poprzez zapewnienie im (po przejściu odpowiedniej procedury 

kwalifikacyjnej) miejsca do prowadzenia działalności (z infrastrukturą) oraz często bardzo 

potrzebne konsultacje z ekspertami z zakresu prawa, własności intelektualnej czy podatków. 

Bardziej złożone projekty nowych firm mogą znaleźć wsparcie w centrum transferu 

technologii, inkubatorze technologicznym (inkubatorach wyższego stopnia) lub parku 

technologicznym działającym przy uczelni. Wszystkie te jednostki oferują wsparcie 

eksperckie przy zakładaniu przedsiębiorstwa, czy poszukiwań partnerów biznesowych lub 

technologicznych. W przypadku parków technologicznych i naukowo technologicznych 

można otrzymać wsparcie w znacznie większym wymiarze, często są to pomieszczenia 

przystosowane pod przestrzeń laboratoryjną ale także magazyny czy powierzchnie 



produkcyjne – oczywiście związane są z tego rodzaju wsparciem pewne koszty. Nie 

wszystkie jednak koszty przyszły przedsiębiorca w całości musi wziąć na siebie. Na 

poszczególnych etapach rozwoju swojej firmy  skorzystać może z licznych programów  

pomocowych dostarczających środki na prowadzenie działalności (POKL 6.2) czy 

oferujących specjalistyczne szkolenia z zakresu procedur rejestracji działalności 

gospodarczej, podstaw rachunkowośc, prawnych regulacji związanych z ochroną własności 

intelektualnej oraz innych szkoleń dotyczących bezpośrednio tematyki funkcjonowania firm 

odpryskowych (POKL 8.2.1). Tutaj dotykamy ważnego problemu, mianowicie braku 

wystarczającej wiedzy i umiejętności. Wspieranie przez uczelnie postaw przedsiębiorczych 

powinno stanowić również uzupełnienie tradycyjnej oferty edukacyjnej  np. w postaci gier 

symulacyjnych polegających na rozwiązywaniu przez uczestników zajęć konkretnego zadania 

związanego z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. W trakcie symulacji studentom daję się 

dużą swobodę w wyborach a późniejsza krytyczna ocena przez prowadzącego, pomaga 

stworzyć dobry biznes plan, wyzwala kreatywność i zaangażowanie uczestników. To świetny 

sposób na naukę opartą również na uczeniu się na własnych błędach. Taka gra skierowana 

może być do całego środowiska akademickiego i podzielona może być na kilka poziomów 

ułatwiających podejście branżowe: gry instytutowe, gra uczelniana, regionalna a także 

międzynarodowa. Przykładem takiego rozwiązania jest stosowana od kilku lat na WSG w 

Bydgoszczy „Gra w Przedsiębiorstwo” (www.gwp.wsg.byd.pl). Model przedstawiający etap 

rozwoju firmy, zakres wsparcia i potencjalne źródła finansowania przedstawia poniższy 

schemat: 

 

Na pierwszym etapie pomysł na firmę jest weryfikowany przez rynek (etap 

preinkubacji). Student albo pracownik ma możliwość w ramach wspomnianych wcześniej 

http://www.gwp.wsg.byd.pl/


jednostek obsługiwanych przez Fundację AIP w cenie 250 zł brutto, bez ryzyka sprawdzić się 

na wolnym rynku i odnaleźć się w roli przedsiębiorcy. Wśród kryteriów kwalifikacyjnych do 

inkubatora brane są pod uwagę takie kryteria, jak: innowacyjność przedsięwzięcia, oparcie 

projektu o wiedzę transferowaną z ośrodka naukowego, a także duży potencjał wzrostu i 

realistyczny biznesplan. Zaleca się by taki etap preinkubacji (funkcjonowania firmy bez 

własnej osobowości prawnej) trwał maksymalnie 2 lata i był jedynie wstępem do 

samodzielnie prowadzonej firmy. Co jednak kiedy chcemy się usamodzielnić i nie chcemy 

rezygnować z obustronnie korzystnej współpracy z uczelnią. Tutaj rozwiązaniem jest 

Inkubator Przedsiębiorczości II stopnia, który jest formą wsparcia dla osób będących już 

przedsiębiorcami i stanowi najczęściej naturalną kontynuację dla podmiotów 

preinkubowanych w AIP. Oferuje on pomoc w zakresie doradztwa prawnego, księgowości, 

wykorzystania powierzchni biurowej.   

Z kolei Inkubator Przedsiębiorczości III stopnia stanowi najbardziej zaawansowaną 

formę wsparcia. Jest to pomoc z zakresu inwestycyjnego oraz technologicznego dla 

wybranych projektów. Wsparcie inwestycyjne najczęściej stanowi kompilację kilku 

dostępnych opcji takich jak: współpraca z Aniołami Biznesu, funduszami Venture Capital czy 

Private Equity oraz zaawansowanymi projektami inwestycyjnymi z funduszy europejskich. 

Wsparcie technologiczne natomiast pochodzi z zawartej współpracy z laboratoriami przy 

uczelniach technicznych, parkami technologicznymi oraz przedsiębiorstwami. 

Uczelnie stają się obecne na rynku poprzez rozwijanie wiedzy i rozwiązań 

technologicznych/organizacyjnych. Dzięki wspieraniu przedsiębiorczości akademickiej 

produkty oraz pomysły powstające na terenie akademickich campusów mogą być 

wykorzystane w przemyśle czy w sektorze usług. Z kolei stałe inicjowanie ścisłej współpracy 

z biznesem, przyczynia się do sprzedaży i rynkowego wykorzystania  wyników badań 

naukowych. Proces dążenia uczelni do tego by każda praca naukowa / magisterska była 

odpowiedzią na realną potrzebę przedsiębiorstw nazywa się „aplikacyjnością” i już teraz jest 

standardem na większości dobrych Uczelni w naszym kraju.  
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