
 

 

 

Tematyka szkolenia: Tworzenie spółek Spin-off / spin-out 

 

Założenia organizacyjne: 

 Szkolenie realizowane w formie wykładu i zająć warsztatowych pogłębionych o 

elementy coachingu i doradztwa indywidualnego 

 Szkolenie realizowane w salach WSPA 

 WSPA zabezpiecza opracowanie i stosowanie procedur związanych  

z przeciwdziałaniem COVID-19 włącznie z przeszkoleniem osoby prowadzącej 

szkolenie w zakresie stosowania procedur przeciwdziałania COVID-19 przy 

organizacji w.w. szkolenia 

 Wydruk niezbędnych materiałów szkoleniowych włączając w to listy obecności  

u spoczywa na WSPA 

 Organizacja i koszty Cateringu spoczywają na WSPA 

 Wydruk i dostarczenie certyfikatów poświadczających ukończenie szkolenia 

spoczywa na WSPA 

Termin zaplanowanej realizacji: wrzesień 2020 r  

 

Szkolenie w wymiarze 2 x 8 godz. zegarowych z przerwami  (18h lekcyjnych) : 

 

1. Komercjalizacja badań w praktyce. 

2. Spin-off, a spin-out.  

3. Model biznesowy i jego analiza. 

4. Aspekty prawne działalności podmiotów spin-off / spin-out.   

5. Przykłady dobrych praktyk (Polska, EU, USA). 

6. Własność intelektualna.  

7. Pozyskiwanie kapitału zewnętrznego.  

8. Zarządzanie projektem. 

9. Strategie wyjścia.  

10. Dodatkowa pogłębiona część warsztatowa: 

- Analiza potencjału przedsiębiorstwa  

- Business Model Canvas 

- Feasibility Study 

- Business Plan 

 

 

 



 

 

Profil Trenera prowadzącego: Grzegorz Wójcikowski:  

doświadczony  Manager, Trener, Konsultant, Doradca Wykładowca WSPA obszary: 

modelowanie biznesowe, inkubacja przedsiębiorstw, start-upy, biznesplany, 

dziennikarstwo  

Realizacja podobnych projektów: 

 Przeprowadzenie ok. 20 szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczych, zakładania i prowadzenia spółek typu spin-off i spin-up, preinkubacji 
i inkubacji start-upów, transferu technologii, innowacji  

 Prowadzenie nadzoru merytorycznego nad działającym przy WSPA Akademickim 
Inkubatorem Przedsiębiorczości, w tym prowadzenie doradztwa w zakresie 
preikubacji oraz zakładania i prowadzenia startupów, analiz branżowych rynku, 
określania sektorów odbiorców/konsumentów usług i produktów, przygotowywanie 
biznespalnów i analiz rentowności, analiz pod kątem prawnym, dokumentacji 
dotyczącej wnioskowania o środki na rozpoczęcie działalności, planów wyposażenia 
przedsiębiorstwa, planów marketingowych i promocyjnych, polityki kadrowej. 

 Komercyjna praca z 5 przedsiębiorstwami z sektora MŚP w zakresie tworzenia spółek 
zależnych oraz typu spin-off i spin-up. 

 menedżer inkubacji w Platformie Starowej Idealist (Park Naukowo-Technologiczny 
Energii), roczna inkubacja 3 start-upów w branży medycznej i technologiczno-
informatycznej (w tym Lean Canvas i osiąganie kamieni milowych) zakończona 
pozytywnym wystąpieniem przed panelem ekspertów. 

 Wykonanie 5 analiz rynkowych dla przedsiębiorstw z zakresu due diligence 

technologicznego, audytu innowacyjności przedsiębiorstwa, analizy otoczenia 

rynkowego i konkurencji w kontekście dostępnych technologii, optymalizacji 

struktury i regulacji wewnętrznych u Przedsiębiorcy pod kątem wdrożenia 

innowacji, oceny innowacyjności technologii 

 doradztwem w zakresie budowy biznesplanów, strategii rozwojowych i planów 

rozwojowych oraz mapowaniem i modelowaniem procesów biznesowych w firmach 

z grupy MMŚP.  

 Pomoc merytoryczna dla nowo zakładanych działalności gospodarczych - 

przygotowywanie dla ok. 100 nowo zakładanych przedsiębiorstw dokumentów 

aplikacyjnych, biznesplanów oraz strategii działania w obszarze doradztwa ogólnego 

(analiza rynku oraz wejście na rynek, analiza rynku pod kątem otoczenia rynkowego 

oraz kontaktu z klientem, promocja i marketing), techniczno–administracyjnym 

(opracowanie strategii zarządczej i modelu biznesowego, dostosowanie modelu 

biznesowego do wymogów rynku w celu rozwoju przedsiębiorstwa) oraz 



 

 

finansowego (analiza założeń finansowych, bilans, rachunek zysków i strat, 

pozyskiwanie środków zewnętrznych 

 Przeprowadzenie doradztwa pomostowego dla ok. 50 nowo założonych działalności 
gospodarczych w m.in. obszarach: finansowym, informatycznym, marketingowym, 
reklamy i promocji, pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego dla 
przedsiębiorców, zasobów ludzkich, budowy modelu biznesowego, definiowania 
produktu, dystrybucji. 

 


