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Freelancer 
 

Jak pracuje? 

Co jest mu potrzebne do pracy? 

Kiedy musi zarejestrować działalność? (ZCZ) 
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rekomendacje 

znajomości 

networking 
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•Kim jesteśmy ? 

•Kalendarium fundacji 

•Obszary działalności 

•Preinkubacja 

•Potencjał AIP 

•Korzyści dla studentów 

•Korzyści dla uczelni 

•Rozwój sieci AIP 

•Partnerzy instytucjonalni 

•Zakończenie 

 

 

•Kalendarium fundacji 
 

•X 2004 Narodziny Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. 

•XI 2005 Tytuł Inicjatywa Roku przyznany przez Parlament Studentów RP. 

•IV 2007 Inauguracja Programu Polska Przedsiębiorcza. 

•X 2007 Prestiżowa Nagroda Ministerstwa Gospodarki dla AIP oraz Nominacja do Europejskiej 

Nagrody Przedsiębiorczości.  

•XI 2008 Nagroda Ministerstwa Gospodarki dla Polski Przedsiębiorczej. 

•II 2009 Premierowy numer „Start up” – pierwszego w Polsce czasopisma dla młodych 

przedsiębiorców . 

•VII 2010 35 inkubatorów, ponad 1200 aktywnie działających firm . 
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Profil AIP Kraków 

www.fb.com/aip.krakow 

Grupa Firm AIP Kraków na FB 

www.facebook.com/groups/aipkrakow 
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Strona AIP Kraków  
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Biuro AIP na Uniwersytecie Ekonomicznym: 

 

ul. Rakowicka 27, Pawilon A, pokój:  –106 

(podziemie) 

tel. (12) 293 54 43 

Koordynator biura: Klaudia Kosowicz 

klaudia.kosowicz@przedsiebiorca.pl 

tel. 515 229 812 
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Pozostałe biura AIP w Krakowie: 

 
Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego, 

 ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Budynek A, pokój 

013 (parter) 

 

Uniwersytet Rolniczy, al. 29 Listopada 46 (budynek 

Wydziału Leśnego), pokój: 022 (parter) 

 

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, ul. 

Westerplatte 11, pokój B13 (II piętro za Aulą) 
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Przykłady firm IT w AIP 

Kraków 
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•Zakończenie 
 

Serdecznie dziękujemy za uwagę! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapraszamy do kontaktu: 
 
•Sebastian Kolisz, Dyrektor AIP Kraków  
tel. 515 229 775, sebastian.kolisz@inkubatory.pl 
 
•Karina Gera, Wicedyrektor AIP Kraków  
tel. 515 229 812, karina.gera@inkubatory.pl 
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