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Funkcjonowanie Akademickiego Inkubatora Przedsiêbiorczo�ci
przy Wy¿szej Szkole Bankowej w Toruniu

Akademickie inkubatory przedsiêbiorczo�ci (AIP) to wielki projekt ostatnich lat, realizowany przez
Fundacjê AIP z inicjatywy Studenckiego Forum BCC, zmierzaj¹cy do rozwoju przedsiêbiorczo�ci
w�ród polskiej m³odzie¿y. AIP s¹ tworzone we wspó³pracy z najlepszymi w kraju szko³ami wy¿szymi,
dziêki czemu wykorzystuj¹ wiedzê zarówno kadry naukowej tych uczelni, jak i praktyków gospodar-
czych skupionych w najwiêkszej w Polsce organizacji pracodawców � Business Centre Club. Obec-
nie na najlepszych uczelniach ca³ej Polski dzia³a 16 wspó³pracuj¹cych ze sob¹ akademickich
inkubatorów przedsiêbiorczo�ci1. To po³¹czenie teorii i praktyki przek³ada siê na sukces podmiotów
uczestnicz¹cych w projekcie. Z drugiej strony dzia³alno�æ w ramach inkubatora pomaga jego benefi-
cjentom pokonywaæ biurokratyczne bariery, przechodziæ przez zawi³e procedury oraz unikaæ licznych
innych pu³apek2. Umo¿liwia m³odym przedsiêbiorcom kontrolowane starcie z otaczaj¹c¹ rzeczywisto-
�ci¹ gospodarcz¹. Ide¹ inkubatora jest umo¿liwienie m³odym, kreatywnym i ambitnym ludziom za³o-
¿enia w³asnej firmy przy minimalnych nak³adach finansowych, by po okresie inkubacji mogli
samodzielnie funkcjonowaæ w normalnych warunkach gospodarczych, wykorzystuj¹c zdobyte w in-
kubatorze do�wiadczenia oraz niezbêdn¹ wiedzê prawnicz¹, ekonomiczn¹ itd.

Dzia³alno�æ AIP
Akademickie inkubatory przedsiêbiorczo�ci s¹ jednostkami organizacyjnymi Fundacji AIP,

tworzonymi we wspó³pracy ze szko³ami wy¿szymi3 . Udzielaj¹ one pomocy dzia³aj¹cym w ich

1 Jeden z nich dzia³a przy Wy¿szej Szkole Bankowej w Toruniu.
2 Szerzej o barierach sektora MSP w Polsce � patrz: raporty o kondycji ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw
w Polsce w latach 2000�2005, wydawane przez Polsk¹ Konfederacjê Pracodawców Prywatnych �Lewia-
tan�, Warszawa 2000�2005, a tak¿e M. Tokarski, 2006, Prawno-ekonomiczne bariery rozwoju ma³ych

i �rednich przedsiêbiorstw na przyk³adzie województwa kujawsko-pomorskiego [w:] Zarz¹dzanie pod-

miotami i procesami gospodarczymi, J. Wi�niewski (red.), Wy¿sza Szko³a Bankowa w Toruniu, Toruñ
3 Obecnie na najlepszych uczelniach ca³ej Polski dzia³a 16 wspó³pracuj¹cych ze sob¹ akademickich inku-
batorów przedsiêbiorczo�ci: AIP przy Uniwersytecie Gdañskim, AIP przy Akademii Ekonomicznej im.
O. Langego we Wroc³awiu, AIP przy Wy¿szej Szkole Bankowej w Toruniu, AIP przy Wy¿szej Szkole
Ekonomii i Informatyki w Krakowie, AIP przy �l¹skiej Wy¿szej Szkole Zarz¹dzania im. gen. J. Ziêtka
w Katowicach, AIP przy Wy¿szej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarz¹dzania w Warszawie, AIP przy
Uniwersytecie Warszawskim, AIP przy Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego, AIP przy Wy¿szej
Szkole Komunikacji i Zarz¹dzania w Poznaniu, AIP przy Spo³ecznej Wy¿szej Szkole Przedsiêbiorczo�ci
i Zarz¹dzania w £odzi, AIP przy Politechnice Czêstochowskiej, AIP przy Szkole G³ównej Handlowej,
AIP przy Wy¿szej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, AIP przy Wydziale Ekonomicznym Uniwersyte-
tu w Bia³ymstoku, AIP przy Wy¿szej Szkole Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie, AIP przy Górno-
�l¹skiej Wy¿szej Szkole Przedsiêbiorczo�ci im. K. Goduli w Chorzowie.
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obrêbie podmiotom na mocy obowi¹zuj¹cego regulaminu oraz umowy z beneficjentem. Osoba
wnioskuj¹ca o pomoc AlP jest zobowi¹zana do wniesienia na rzecz inkubatora jednorazowej
symbolicznej op³aty, której wysoko�æ ustalana jest przez dyrektora AIP. W okresie inkubacji
koszty zwi¹zane z rozwojem firmy pokrywa w wiêkszo�ci Fundacja AIP. Wysoko�æ op³at pobie-
ranych od osób dzia³aj¹cych w inkubatorze jest ustalana na koniec miesi¹ca przez dyrektora AIP
i jest stosowna do �wiadczonej pomocy, przy czym na wniosek beneficjenta dyrektor AIP mo¿e
podj¹æ decyzjê o czê�ciowym lub ca³kowitym zwolnieniu z op³at.

W wypadku osób prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹ i korzystaj¹cych z pomocy inku-
batora op³ata obejmuje do 10% przychodu osi¹ganego z dzia³alno�ci gospodarczej objêtej
pomoc¹. Zmienia siê ona z up³ywem czasu w sposób przewidziany w umowie. Wp³ywy z op³at
maj¹ docelowo pokryæ 30% kosztów funkcjonowania AIP.

Pomoc AIP jest udzielana maksymalnie przez dwa lata. W tym czasie beneficjent jest zobowi¹-
zany do realizowania przed³o¿onego dyrektorowi AIP indywidualnego planu dzia³ania. Benefi-
cjent zobowi¹zany jest tak¿e, na mocy umowy, do poddania nadzorowi Fundacji wykorzystywania
�rodków powierzonych przez Fundacjê oraz zasobów przyznanych z dotacji, subwencji lub innych
form pomocy uzyskanych przy udziale Fundacji. Wszyscy beneficjenci musz¹ tak¿e sk³adaæ na
rêce dyrektora AIP comiesiêczne raporty z postêpów w realizacji swojego przedsiêwziêcia.

Dzia³alno�æ w inkubatorze jest nastawiona na utworzenie przez beneficjenta firmy, dlatego te¿
AIP pomaga zak³adaæ jednoosobowe dzia³alno�ci gospodarcze, spó³ki cywilne i spó³ki osobowe
prawa handlowego. Forma prawna jest zawsze dobierana odpowiednio do wielko�ci przedsiê-
wziêcia. Osoba dzia³aj¹ca w inkubatorze mo¿e w ka¿dej chwili opu�ciæ inkubator, ale nie mo¿e
w nim przebywaæ d³u¿ej ni¿ dwa lata.

Akademickie inkubatory przedsiêbiorczo�ci czynnie realizuj¹ ideê przedsiêbiorczo�ci i samo-
dzielno�ci tak¿e poprzez tzw. biznesy w³asne. Jest to dzia³alno�æ gospodarcza podejmowana
przez dany AIP, której dochód jest przeznaczany na rozszerzanie dzia³alno�ci inkubatora oraz
jego modernizacjê i wprowadzanie usprawnieñ. Biznesy w³asne pozwalaj¹ inkubatorom na unie-
zale¿nienie finansowe od Fundacji AIP i podejmowanie bardziej kosztoch³onnych dzia³añ na
rzecz promocji przedsiêbiorczo�ci.

Przyjmowanie beneficjentów
Przyjmowanie nowych uczestników projektu AIP odbywa siê z regu³y metod¹ konkursu na

najlepsze biznesplany, który odbywa siê raz w roku4. Wy³aniane s¹ wówczas najlepsze pomys³y,
które dostaj¹ szansê realizacji w inkubatorach w ca³ym kraju. Ponadto zwyciêzcy otrzymuj¹
nagrody pieniê¿ne i inne, które maj¹ u³atwiæ start firmy w inkubatorze.

Szczegó³y organizacji konkursu oraz warunki sk³adania prac zawarte s¹ w regulaminie konkur-
su, z którym zobowi¹zani s¹ zapoznaæ siê wszyscy nadsy³aj¹cy prace. Regulamin dostêpny jest
na stronie www.inkubatory.pl. Po zakwalifikowaniu pomys³u do realizacji osoba, która go z³o¿y-
³a, sporz¹dza wraz z dyrektorem AIP tzw. indywidualny plan dzia³ania, który zawiera szczegó³o-
wy opis realizacji projektu oraz przewidywane koszty i przychody. Nastêpnie zawiera z AlP
umowê, na mocy której uzyskuje pomoc.

Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie (uprawnieni s¹ wszyscy chêtni, którzy nie ukoñczyli 30 lat),
nale¿y swój pomys³ na dzia³alno�æ gospodarcz¹ opisaæ na (maksymalnie) trzech stronach A4
i przes³aæ wraz z wype³nionym formularzem (dostêpnym w serwisie www.inkubatory.pl w zak³ad-
ce �konkurs�) pod adresem: konkurs@inkubatory.pl. Nie ma wymogu, by prace konkursowe
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4 Wiêcej informacji mo¿na znale�æ w internecie pod adresem: www.inkubatory.pl.
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by³y kompletnymi biznesplanami, ale powinny one zawieraæ jego elementy: opis projektu, meto-
dy jego realizacji oraz koszty finansowe jego wdro¿enia.

Prace poddawane s¹ dwustopniowej ocenie.
� W pierwszym etapie rady inkubatorów, w których sk³ad wchodz¹ przedstawiciele w³adz uczel-

ni, dyrektorzy inkubatorów oraz przedsiêbiorcy z BCC, wybieraj¹ najlepsze pomys³y, które
kwalifikuj¹ do realizacji w inkubatorze.

� Wy³onione prace ocenia Kapitu³a, z³o¿ona z ekspertów z Business Centre Club oraz przedsiê-
biorców. Kapitu³a wy³ania kilka najlepszych biznesplanów i nagradza ich twórców stypendia-
mi pieniê¿nymi na rozwój firmy. Nagrody s¹ fundowane przez patronów AIP: ministra
gospodarki prezesa BCC oraz mecenasów AIP.

W efekcie oko³o 100 autorów najlepszych biznesplanów rozpoczyna realizacjê swoich wyma-
rzonych pomys³ów, zak³adaj¹c firmy w AIP.

Jak rozpocz¹æ dzia³alno�æ w inkubatorze poza konkursem? Nale¿y z³o¿yæ stosowny wniosek
wraz z opisem przedsiêwziêcia gospodarczego na rêce dyrektora AIP, w którym chce siê rozpocz¹æ
dzia³alno�æ. Dyrektor AIP � na wniosek zainteresowanego podmiotu i z jego udzia³em � przygoto-
wuje szczegó³owy biznesplan przedsiêwziêcia. Biznesplan i wniosek ocenia rada AIP. Po uzyska-
niu pozytywnej oceny wniosku i biznesplanu podmiot staraj¹cy siê o przyznanie pomocy zostaje
zaproszony na rozmowê kwalifikacyjn¹ z dyrektorem AIP, której celem jest ostateczna ocena przed-
siêwziêcia. Po tej rozmowie dyrektor AIP podejmuje decyzjê o zakwalifikowaniu podmiotu do
pomocy AIP i o podpisaniu z nim stosownej umowy przedwstêpnej, a po wniesieniu op³aty wpiso-
wej nastêpuje podpisanie umowy z Fundacj¹ Akademickie Inkubatory Przedsiêbiorczo�ci.

Kto mo¿e skorzystaæ z pomocy AIP
O przyznanie pomocy AIP wyst¹piæ mo¿e ka¿da osoba, która nie ukoñczy³a 30 lat, a w szcze-

gólno�ci studenci i absolwenci szkó³ wy¿szych maj¹cy pomys³ na rozpoczêcie w³asnej dzia³alno-
�ci gospodarczej. Osoby takie prowadz¹ w³asny biznes w inkubatorze na tzw. zasadzie pionu,
tzn. nie zak³adaj¹ w³asnych firm, lecz dzia³aj¹ na rachunek i ryzyko inkubatora.

Uczestnikami inkubatora mog¹ byæ te¿ osoby posiadaj¹ce w³asn¹ firmê, ale chc¹ce skorzy-
staæ z pomocy AIP. Takie osoby dzia³aj¹ w inkubatorze na w³asny rachunek i ryzyko.

�wiadczenia na rzecz beneficjentów sieci AIP
Akademicki inkubator przedsiêbiorczo�ci udziela beneficjentom szeroko zakrojonej pomocy

przy tworzeniu, organizowaniu i prowadzeniu dzia³alno�ci gospodarczej.
� Osoba prowadz¹ca dzia³alno�æ gospodarcz¹ w ramach inkubatora pocz¹tkowo nie musi za-

k³adaæ w³asnej firmy (dzia³anie na zasadzie pionu w inkubatorze) i ponosiæ zwi¹zanych z tym
kosztów.

� Uczelnia, przy której funkcjonuje dany inkubator, udostêpnia wyposa¿one w odpowiednie
urz¹dzenia biurowe (meble, komputer z dostêpem do internetu, drukarka itd.) pomieszczenia
przeznaczone do prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej.

� Ksiêgowo�æ podmiotów funkcjonuj¹cych w obrêbie inkubatorów prowadzi biuro rachunkowe.
� Beneficjenci mog¹ liczyæ na bezp³atne porady prawnopodatkowe najlepszych kancelarii praw-

nych w kraju, wspó³pracuj¹cych z AlP.
� Beneficjenci mog¹ korzystaæ z systemu szkoleñ z zakresu autoprezentacji, zarz¹dzania, a tak¿e

prawa gospodarczego, marketingu itd.
� Fundacja zapewnia beneficjentom dostêp do prasy specjalistycznej.
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� Fundacja pomaga beneficjentom w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje oraz w promocji
i reklamie, g³ównie poprzez wspó³pracê ze specjalistycznymi agencjami PR i marketingowymi.

� W trakcie inkubacji ka¿da osoba mo¿e liczyæ na bie¿¹c¹ pomoc dyrektora AIP.
� Fundacja, która czynnie wspiera i koordynuje dzia³alno�æ inkubatorów w ca³ym kraju, spra-

wuje nad wszystkimi beneficjentami opiekê merytoryczn¹, pomaga w zdobywaniu funduszy
dla wiêkszych przedsiêwziêæ i doradza im w kwestiach reklamy w mediach.

� Dziêki aktywnym kontaktom z firmami zrzeszonymi w BCC, Fundacja pomaga beneficjentom
pozyskiwaæ pierwszych kontrahentów.

Wszyscy beneficjenci mog¹ liczyæ na promocjê swojej strony internetowej poprzez portal
inkubatory.pl oraz inne media oraz dziêki pos³ugiwaniu siê znakiem akademickiego inkubatora
przedsiêbiorczo�ci. Raz w roku organizowane s¹ targi firm z inkubatorów i tworzy siê ich ranking.

Akademicki Inkubator Przedsiêbiorczo�ci przy Wy¿szej Szkole Bankowej w Toruniu5

Akademicki Inkubator Przedsiêbiorczo�ci przy Wy¿szej Szkole Bankowej w Toruniu ju¿ od
pa�dziernika 2004 r. stwarza szansê m³odym ambitnym osobom, daj¹c mo¿liwo�æ tworzenia no-
wych miejsc pracy absolwentom i studentom oraz inspiruj¹c wspó³pracê miêdzy �rodowiskami
naukowo-badawczymi a przedsiêbiorcami. Nad jego dzia³aniami czuwa Rada Inkubatora pod
przewodnictwem Doroty D¹browskiej, wicekanclerza Wy¿szej Szkole Bankowej w Toruniu.
W sk³ad Rady wchodz¹ równie¿ przedstawiciele czo³owych firm toruñskich: Wojciech B. Sobie-
szak, prezes CPP Toruñ-Pacific, Kanclerz Lo¿y Toruñskiej BCC Kazimierz Herba, prezes Torfarm
S.A. W AIP w Toruniu z powodzeniem funkcjonuj¹ 4 firmy o ró¿nych profilach6 . Dzia³aj¹ one na
regionalnym toruñskim rynku oraz na rynkach ogólnopolskim i miêdzynarodowym. Od czasu
powstania AIP w Toruniu ju¿ ponad 30 osób na zasadzie wspó³pracy i wolontariatu mia³o mo¿-
liwo�æ zdobyæ do�wiadczenie przy tworzeniu i rozwijaniu firmy.

Oprócz podstawowej dzia³alno�ci zwi¹zanej z obs³ug¹ istniej¹cych firm, AIP przy Wy¿szej
Szkole Bankowej realizuje równie¿ :
� programy sta¿owe � we wspó³pracy z Powiatowym Urzêdem Pracy;
� programy stypendialne � we wspó³pracy z Europejskim Funduszem Socjalnym;
� projekty zadañ publicznych:

1. �Przeciwdzia³anie bezrobociu i wspieranie przedsiêbiorczo�ci� ze �rodków Urzêdu Miasta
Torunia,

2. �Konwent Akademickiej Przedsiêbiorczo�ci� ze �rodków Urzêdu Marsza³kowskiego Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego;

5 Warto wspomnieæ, ¿e 14.09.2006 r. Rada Miasta Torunia zadecydowa³a jednog³o�nie o utworzeniu
Centrum Promocji Przedsiêbiorczo�ci i Projektów Zintegrowanych, czyli inkubatora przedsiêbiorczo�ci.
Toruñskie Centrum u³atwi start ma³ym i �rednim przedsiêbiorstwom. Z jego us³ug skorzystaj¹ zarówno
dopiero co powsta³e firmy, jak i osoby, które w³a�nie przymierzaj¹ siê do dzia³alno�ci gospodarczej.
Preferowane bêd¹ firmy niewymagaj¹ce wielkiego kapita³u pocz¹tkowego, dzia³aj¹ce g³ównie w bran¿y
us³ugowej. Toruñski inkubator ma byæ najwiêkszym takim przedsiêwziêciem w kraju. Jego stworzenie
poch³onie 23,5 mln z³. Pieniêdzy miasto poszuka w funduszach europejskich. Je�li chodzi o formê
w³asno�ci, to w 100% bêdzie to instytucja gminna. W ten sposób miasto wesprze drobnych przedsiêbior-
ców. Plan na najbli¿sze trzy lata jest prosty: Centrum stworzy warunki do powstania 120 niewielkich
firm. Dziêki nim zatrudnienie znajdzie 500 osób. Do 2010 r. projekt nie bêdzie przynosi³ zysku. Dopiero
po tym czasie miasto spodziewa siê zwrotu nak³adów [za:] D. Wójcicki, Powstanie inkubator, �Gazeta
Wyborcza�, dodatek lokalny, 15.09.2006 r.
6 Stan w koñcu wrze�nia 2006 r.; dane uzyskane od Dyrektora AIP w Toruniu.
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� cykle konferencji z udzia³em wybitnych dydaktyków oraz przedsiêbiorców z regionu toruñskiego;
� cykle szkoleñ maj¹cych na celu podnoszenie kwalifikacji osób bezrobotnych oraz studentów

w zakresie:
1. komunikacji w biznesie,
2. podstaw negocjacji,
3. podstaw autoprezentacji,
4. podstaw rachunkowo�ci oraz prawa gospodarczego.

Mo¿na stwierdziæ, ¿e Akademicki Inkubator Przedsiêbiorczo�ci przy Wy¿szej Szkole Banko-
wej w Toruniu nie stosuje szkolenia m³odzie¿y poprzez nudne, monotonne, nieefektywne warsz-
taty, lecz stwarza m³odym osobom szansê zak³adania w³asnych firm z mo¿liwo�ci¹ konsultacji
kadry naukowej oraz lokalnych przedsiêbiorców, bez ryzyka zwi¹zanego z dzia³alno�ci¹.

Sukcesy akademickich inkubatorów przedsiêbiorczo�ci w Polsce
AIP dzia³aj¹ krótko (od 2004 r.), ale maj¹ ju¿ niew¹tpliwe sukcesy:

1. jest to pierwsza sieæ w Europie �rodkowo-Wschodniej wspó³pracuj¹cych ze sob¹ 16 akade-
mickich inkubatorów przedsiêbiorczo�ci;

2. dziêki AIP powsta³o ju¿ ponad 150 firm prowadzonych przez m³odych ludzi;
3. firmy z AIP w 2005 r. wygenerowa³y niemal 2 mln z³ przychodu;
4. ponad 800 m³odych osób zg³osi³o chêæ dzia³ania w AIP (uczestnicy konkursu na biznesplany

w AIP);
5. ogólnopolska kampania promuj¹ca akademick¹ inicjatywê na prze³omie pa�dziernika i listopa-

da 2005 r. zgromadzi³a 18 patronów medialnych-najwiêkszych polskich mediów oraz prawie
100 mediów zaanga¿owanych w ca³ej Polsce;

6. AIP we wspó³pracy z Powiatowym Urzêdem Pracy przekaza³y m³odym osobom w ca³ej Polsce
ponad 70 bezzwrotnych dotacji na za³o¿enie w³asnych firm, w wysoko�ci 12 000 z³ ka¿da;

7. Parlament Studencki RP za najlepsz¹ inicjatywê 2005 r. przyzna³ AIP-om tytu³ Studenckiej
Inicjatywy 2005.
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An Operation of Academic Incubator of Enterprise Based
on the Banking School in Toruñ

The Academic �Incubator� of Enterprise (AIE) originated in the Toruñ Banking School in
October 2004 was initiated by the school and the foundation called Academic Incubators of
Enterprise (former �Enterprise Above Divisions�)

Now there are 16 cooperating AIEs at the best Polish graduate schools which aim for the
development of enterprise among Polish young people.

The article shows the operation of AIE and its importance for students of Kujawsko-Pomor-
skie Province.
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