
 

 

Jacek Aleksandrowicz – wiceprezes Business Link, Inkubatorów AIP  

 Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych z zakresu 
Zarządzania i Księgowości. 

 Od 2004 współzarządza Akademickimi Inkubatorami 
Przedsiębiorczości oraz AIP Business Link tj. siecią akceleratorów 
biznesu. Współtworzy i koordynuje działania organizacji, 
nadzoruje nad procesami inkubacji, preinkubacji, informacji, 
szkoleń, doradztwa w tym doradztwa z zakresu innowacji dla 
MSP. 

 w AIP odpowiedzialny jest za tworzenie i relacje z polskimi 
uczelniami i rektorami – obecnie 56 uczelni wyższych . 
Współtworzył proces preinkubacji, z którego korzysta rocznie 
około 10-12 tyś projektów studentów i doktorantów związanych 
z daną uczelnią. Przykłady powstałych w ten sposób firm to: 
ApeironSynthesis, NeuroOn, Modułowo, Chomikuj.pl etc. 

 Certyfikowany Członek Akademii Praktycznego Biznesu BCC. Jest członkiem Stowarzyszenia 
Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Business Centre Club 
Związku Pracodawców, Krajowej Sieci Innowacji i Krajowy System Usług 

 (Członek Rady Koordynacyjnej KSU), członkostwo JEUNE JeunesEntrepreneurs – organizacja 
przedsiębiorców w UE przy Komisji Europejskiej. 

 Od 2016 r. Co_Founder & Partner bValue jest jednym z największych funduszy VC w Polsce, 
który obecnie zarządza kapitałem ok. 100 mln zł. bValue w swojej kapitule posiada grono 
Aniołów biznesu oraz ekspertów, m.in: Rafał Brzoska, Tomasz Misiak, Marian Owerko, Marek 
Dziubiński, Dariusz Żuk. 

 W ponad 50 spółkach doprowadził do coinwestycji funduszy takich, jak: MCI, Innovo, SpeedUp, 
Giza, Black Pearls, Garvest (fundusz powiązany z grupą Allegro) oraz stworzył dużą grupę 
aniołów biznesu związanych z AIP. 

 

 
O Business Link 
www.blpoland.com  
 
Business Link to największa sieć coworkingu i prywatnych biur do wynajęcia w Polsce.  Nowoczesne wnętrza udostępniane są 
w prestiżowych lokalizacjach, jako miejsca pracy, networkingu i organizacji spotkań biznesowych, dostępne 24 godziny 7 dni 
w tygodniu.  Business Link to również program akceleracyjny dla przedsiębiorców, w ramach którego oferuje m.in. Business 
Mentoring - spotkania z doświadczonymi przedsiębiorcami oraz ekspertami. 
Business Link oferuje ponad 13 tys. m kw. kreatywnych przestrzeni w 10 miastach –Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, 
Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Trójmieście, Warszawie. Najnowsza inwestycja i zarazem najbardziej stylowa przestrzeń 
biurowa Business Link mieści się na 8 i 9 piętrze w warszawskiej Zebra Tower przy ulicy Mokotowskiej 1. 

 

 

 

 
Kontakt dla mediów:  
 
 
 

Angelika Waszkiewicz 

M| 533 328 362 

M| angelika.waszkiewicz@business.link 

 

Jakub Wronkowski 

M| 512 807 390 

M| jakub.wronkowski@blpoland.com 
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