
Joanna Wójtowicz 

 

PRZEDSIĘBIORCZO ŚĆ MŁODZIE ŻOWA I AKADEMICKA W POLSCE 

 

 Od lat analitycy rynkowi zgadzają się, iż kluczowym elementem sukcesu 

współczesnych gospodarek krajów rozwijających się będą aspekty technologiczne oraz 

innowacyjność. Powszechny stał się trend „innowacja podstawą gospodarki”, który znalazł 

swoje odzwierciedlenie szczególnie w dynamicznie rozwijających się poprzez inwestowanie 

w badania i rozwój krajach dalekiego wschodu, z Chinami na czele.  

 Bazą dalekowzrocznego planowania rozwoju przemysłu stało się zatem inwestowanie 

w młode pokolenia, szczególnie poprzez poprawę możliwości nauki, rozwoju oraz 

komercjalizowania przeprowadzonych badań naukowych. Doceniana stała się kreatywność 

w biznesie, odwaga w inwestowaniu w nowe technologie oraz wspieranie najzdolniejszych 

studentów. 

 Trendy te, choć z wieloletnim opóźnieniem, dotarły ostatecznie także do Polski. Choć 

nowe zwyczaje i strategie nie są jeszcze powszechne w starszym pokoleniu polskiej kadry 

naukowej, to coraz liczniejsze programy wspierające przedsiębiorczość młodzieżową 

i akademicką oraz instytucje monitorujące ten proces osiągają coraz większe sukcesy. 

W Polsce XXI wieku student z ambicją oraz pomysłem na biznes i/lub na badania naukowe 

może otrzymać zarówno wsparcie finansowe, jak i doświadczony mentoring oraz doradztwo 

na swojej drodze do upragnionego sukcesu. Choć daleko nam jeszcze do poziomu możliwości 

oferowanych młodym przedsiębiorcom w większości krajów zachodnich, w obecnych 

warunkach wielu ambitnych, młodych ludzi z powodzeniem zakłada pierwsze biznesy 

przynoszące dochód. 

 W Polsce przedsiębiorczość akademicką rozumie się nie tylko jako proces zakładania 

przedsiębiorstw typowo technologicznych, lecz także jako wszelką aktywność biznesową 

osób ze środowiska akademickiego. Pojęcie to obejmuje zatem także propagowanie postaw 

przedsiębiorczych i aktywizowanie ludzi nauki. Efektem są zatem nie tylko nowe spółki, lecz 

także kontrakty na badania naukowe, usługi doradcze i inne nieformalne powiązania, jak np. 

wspólne publikacje naukowe czy wypożyczanie aparatury badawczej. Szczególną rolę 



odgrywają tu Centra Transferu Technologii, które propagują tego typu kolaboracje świata 

biznesu i nauki. 

Nowe możliwości dla młodych 

Sama myśl przedsiębiorcza nie wystarczy aby osiągnąć sukces. Potrzebne są 

podstawowe możliwości sięgania po środki finansowe, doradztwo bardziej doświadczonych 

od siebie oraz odpowiednie instytucje wsparcia. Ważne są tu także uwarunkowania społeczne 

i kulturowe, bowiem w mentalności wielu młodych Polaków posiadanie własnego biznesu 

kojarzy się przede wszystkim z wielkim stresem i brakiem stabilności. Wielu wybiera zatem 

bezpieczną, długoletnią pracę na etacie. Obecny odsetek firm innowacyjnych w Polsce 

wynosi 21%, podczas gdy dla porównania w Niemczech wynosi on aż 72% (raport 

„Innowacyjność 2010”, PARP, Warszawa 2010, str. 17).  

Dawniej wybitny student mógł liczyć jedynie na nieszczególnie wysokie stypendium 

naukowe lub sportowe. Jeśli chciał wykorzystać swoje pomysły na lukratywny, innowacyjny 

biznes, był on traktowany jak każdy inny bezrobotny obywatel zobowiązany do przejścia 

przez szereg urzędowych absurdów i opłacania wysokich stawek podatkowych. Dziś przed 

nowoczesnym Polakiem otwiera się cały wachlarz opcji – od przeróżnych stypendiów, 

grantów na badania i wyjazdy zagraniczne, kredyty technologiczne i liczne dotacje unijne, aż 

po tak pomocne instytucje, jak Inkubatory Przedsiębiorczości, Parki Technologiczne 

i Przemysłowe czy Centra Transferu Technologii.  

Najczęściej główną przeszkodą przed pobudzaniem przedsiębiroczości u młodych 

Polaków są ich niewielkie możliwości finansowe. Nie może to dziwić, bowiem nawet jeśli 

nowo otwarty biznes nie wymaga dużych nakładów na start (np. w przypadku biznesu 

internetowego prowadzonego z domu lub przy usługach doradczych), to już jego stałe 

prowadzenie (i związane z tym koszty, jak: VAT, ZUS, wynajem pomieszczenia, biura 

rachunkowego, koszty podstawowych produktów, telefonów i ogromne koszty pracowników) 

może szybko wpędzić młodego przedsiębiorcę w zadłużenie, jeśli jego firma nie zacznie 

szybko przynosić dochodów. Tymczasem zazwyczaj zainwestowane pieniądze nie zwracają 

się szybko i na pierwszy profit należy czekać długo i cierpliwie. Jeśli młody przedsiębiorca 

nie jest w stanie zaoszczędzić własnych środków na start, a nie chce brać ryzykownego 

kredytu bankowego, często traci on motywację do podjęcia ryzyka związanego 

z prowadzeniem własnej firmy.  



Instytucje wsparcia 

Alternatywą wobec zakładania własnej działalności gospodarczej są Akademickie 

Inkubatory Przedsiębiorczości. Dzięki takiej instytucji można, zarówno studiując, jak i już po 

uzyskaniu dyplomu, przetestować swoje pomysły na biznes na specjalnych warunkach. 

Pomysłodawca (jeśli jego biznesplan zostanie zaakceptowany) otrzymuje bowiem możliwość 

korzystania z darmowej księgowości, doradztwa prawnego oraz menadżerskiego, a przede 

wszystkim (ponieważ nie rejestruje własnej działalności gospodarczej) nie musi opłacać 

składek ZUS i może korzystać z adresu Inkubatora. Jeśli po okresie inkubacji (zazwyczaj 12-

24 miesiące) biznes wciąż nie będzie na siebie zarabiać, to jego twórca ma możliwość 

wyciągnięcia odpowiednich wniosków i nie popełnienia podobnych błędów w przyszłości. 

Większość firm otwieranych w Inkubatorach Przedsiębiroczości okazuje się jednak sukcesem. 

W takim przypadku na etapie odpowiedniego rozwoju firma zostaje usunięta z inkubatora 

i zmuszona do pozyskania własnej osobowości prawnej oraz działania już na normalnych, 

dojrzałych warunkach rynkowych. Najczęściej 1-2 lata takiej inkubacji okazują się 

wyjątkowo przydatne dla młodych, niedoświadczonych w prowadzeniu biznesu, lecz 

przepełnionych ambicją ludzi.  

Bardziej zaawansowaną możliwością są Parki Technologiczne i Przemysłowe. 

Skupiają się one na wspieraniu przedsiębiorczości akademickiej, bazującej na badaniach 

naukowych i nowoczesnych technologiach. W przypadku, gdy młody naukowiec (często 

jeszcze na studiach) potrzebuje dużych nakładów finansowych na kontynuację swoich badań 

lub ich komercjalizację, może on zwrócić się o pomoc do jednej z tego typu instytucji 

w swoim rejonie. Jeśli przedstawi on realistyczny i profesjonalny biznesplan, może liczyć na 

zakup odpowiedniego sprzętu przez Park oraz wynajem powierzchni na konkurencyjnych 

warunkach. Chętnych do korzystania z takiej pomocy nie brakuje. Obecnie polskie Parki 

Technologiczne pękają w szwach, a ich najbardziej dojrzali lokatorzy stopniowo opuszczają 

progi Parków i coraz odważniej wkraczają na rynki międzynarodowe oraz giełdy (np. 

Nexwell, MedicAlgoritmics, piLAB). Te sukcesy nigdy nie miałyby miejsca bez wsparcia 

finansowego polskich instytucji.  

Młodzi naukowcy mają również możliwości korzystania z licznych programów 

opartych na funduszach unijnych, które oferują granty na badania naukowe. Poza wieloma 

programami regionalnymi, mowa tu przede wszystkim o takich przedsięwzięciach jak IniTech 

czy Program Innowacyjna Gospodarka, w ramach których pozyskać można do kilku 



milionów złotych na prowadzenie badań i testów. Wsparcie może objąć zarówno rozpoczęcie 

zupełnie nowych badań, jak też umożliwienie komercjalizacji wyników, które zdobyto już np. 

podczas pracy na studiach. Jeżeli wykażemy, że nasz wniosek może mieć szczególne 

znaczenie np. dla gospodarki regionu czy też dla ekologii, możemy liczyć na priorytetowe 

potraktowanie. Program Innowacyjna Gospodarka wspomaga też przedsiębiorców w sposób 

niebezpośredni, np. pomagając w znalezieniu prywatnego inwestora czy też udzielając 

doradztwa dotyczącego ochrony własności intelektualnej.  

Programem dedykowanym szczególnie młodym przedsiębiorcom lub osobom 

poważnie zainteresowanym założeniem własnej działalności gospodarczej jest europejski 

program wymiany dla przedsiębiorców pod nazwą „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”, 

finansowany przez Komisję Europejską. Program ten pomaga przyszłym oraz początkującym 

europejskim przedsiębiorcom nabyć cenne umiejętności niezbędne do założenia lub 

prowadzenia własnej dobrze prosperującej firmy w Europie. Umożliwia on bowiem 

zorganizowanie wymiany początkujących przedsiębiorców z jednego państwa UE, 

z doświadczonymi przedsiębiorcami z innego państwa UE. Początkujący przedsiębiorcy 

spotykają się i wymieniają wiedzą oraz pomysłami na prowadzenie firmy z doświadczonymi 

przedsiębiorcami, u których przebywają i z którymi współpracują przez okres od 1 miesiąca 

do 6 miesięcy. Koszty takiego pobytu częściowo pokrywa Komisja Europejska. W programie 

tym uczestniczyć mogą początkujący przedsiębiorcy, czyli zarówno osoby, które planują 

założyć własną działalność gospodarczą, a swój projekt lub pomysł na firmę odzwierciedliły 

w wykonalnym biznes planie, jak też już prowadzący działalność gospodarczą (przy czym nie 

dłużej niż 3 lata).  Drugą grupą przedsiębiorców w programie są przedsiębiorcy przyjmujący, 

czyli prowadzący od kilku lat działalność MŚP i chętni do dzielenia się doświadczeniem 

i wiedzą z początkującym przedsiębiorcą oraz do pełnienia roli mentora. Współpraca 

w ramach tego programu przynosi wiele korzyści zarówno młodym początkującym 

przedsiębiorcom, jak i przedsiębiorcom przyjmującym, stwarzając nie tylko możliwość 

zdobycia ciekawych przydatnych doświadczeń czy wymiany pomysłów, lecz także 

budowania międzynarodowego partnerstwa między przedsiębiorcami. Natomiast samą 

organizacją wymian w ramach programu nie zajmują się bezpośrednio przedsiębiorcy, lecz 

specjalne punkty kontaktowe, których wykaz znajduje się na stronie internetowej programu 

„Erasmus dla młodych przedsiębiorców” (w Polsce istnieje 8 takich punktów). 

 



Praca u podstaw – czyli jak kształci się studentów gotowych na podbój świata 

Zanim u młodego studenta pojawi się zmysł przedsiębiorcy, powinien on zostać 

odpowiednio wykształcony i wykwalifikowany. Obecnie coraz więcej osób korzysta 

z programów wymian międzynarodowych (przede wszystkim programu Erasmus 

umożliwiającego realizację części studiów za granicą). Szczególne znaczenie dla wzbudzania 

ducha przedsiębiroczości u studentów mają programy współpracy uczelni wyższych 

z firmami, które poszukują praktykantów i pracowników. W ten sposób student może 

realizować swoje ambicje w ramach takich programów, jak Kuźnia Kadr czy też Staż 

Sukcesem Naukowca. Młody praktykant pozyskuje dzięki temu cenną wiedzę 

i doświadczenie, zaś jego pensja opłacana jest z funduszy unijnych. Przez to małe i średnie 

przedsiębiorstwa, ograniczone niewielkimi budżetami, mogą za darmo pozyskiwać pomoc 

w postaci dodatkowych pracowników, z których część może zostać już u nich na stałe. 

 W przypadku przedsiębiorczości akademickiej dotychczas poważnym problemem były 

zagadnienia dotyczące własności intelektualnej. Niejednokrotnie obiecujące technologie 

powstałe w Polsce po opatenetowaniu były sprzedawane zagranicznym firmom ze względu na 

niewielkie możliwości ich rozwoju w rodzimych warunkach. Dziś jeszcze na etapie studiów 

młodzież jest przygotowywana z zakresu podstaw wiedzy o ochronie własności intelektualnej, 

gdyż bez świadomości znaczenia praw patentowych łatwo jest popełnić wiele błędów jeszcze 

na początku działań własnego biznesu. W przypadku przedsiębiorstw działających 

w Inkubatorach Przedsiębiorczości pomysłodawcy mogą liczyć na doradztwo prawne oraz 

liczne, często organizowane szkolenia, dotyczące tych skomplikowanych zagadnień. 

 Perspektywy światowego rozwoju 

Powstałe w Inkubatorach start-up’y budzą coraz większe zainteresowanie na 

światowych rynkach i wśród poważnych funduszy inwestycyjnych. W dobie sukcesów 

licznych biznesów internetowych i znaczącego rozwoju branży IT, szczególnie atrakcyjne dla 

inwestorów są młode firmy prezentujące innowacyjne rozwiązania informatyczne. Gdy na 

początku lat 90. w USA miał miejsce szokujący rozrost tej branży, w Polsce zwyczajnie 

brakowało firm z potencjałem na tyle dużym, by zainteresować fundusze typu venture capital 

i aniołów biznesu. Sytuacja zaczęła ulegać stopniowej poprawie, zaś obecnie Inkubatory 

i Parki Technologiczne ściśle współpracują z inwestorami, którzy pilnie obserwują nowo 

powstające start-upy. Znakomitym przykładem jest inwestycja w portal Merlin.pl 

z 1999 roku, który do dzisiejszego dnia zajmuje silną pozycję na rynku sklepów 



internetowych. Bardziej znana jest natomiast inwestycja niemieckiego funduszu venture 

capital w portal nasza-klasa.pl z 2007 roku. Dziś portal wart jest miliony złotych, natomiast 

swój spektakularny sukces odniósł w momencie, gdy jego właściciele byli jeszcze studentami 

Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 Podsumowanie 

Dynamiczny rozwój przedsiębiorczości młodzieżowej i akademickiej w Polsce ma 

kluczowe znaczenie dla wieloletniego rozwoju naszej gospodarki. Choć Polska jest pod tym 

względem kilkanaście lat za poziomem rozwiniętych krajów zachodnich, to dzięki finansowej 

pomocy ze strony Unii Europejskiej i licznych inicjatywach w środowisku akademickim 

roztaczają się coraz większe możliwości dla młodych i ambitnych starterów. Z pewnością 

znaczenie tych działań będzie widoczne w nadchodzących latach i będzie miało znaczny 

wpływ na dynamiczny rozwój całego społeczeństwa. 
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