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Cent rum 

Przedsięb iorczości  

WZ UW 

  

Centrum Przedsiębiorczości to 

interdyscyplinarna jednostka 

Wydziału Zarządzania, której 

podstawowym zadaniem jest 

promowanie szeroko 

pojmowanej 

przedsiębiorczości, 

prowadzenie badań i 

budowanie relacji ze światem 

biznesu. 

 

Współpracujemy z  innymi 

jednostkami Uniwersytetu 

Warszawskiego, innymi 

uczelniami w  Polsce i na 

świecie, a także z instytucjami 

otoczenia biznesu i 

przedsiębiorstwami, w  tym 

przedsiębiorstwami 

założonymi przez 

absolwentów  UW. 

 

 

 

 Zapraszamy do współpracy! 

Napisz do nas: 

centrumwz@uw.edu.pl  

 

  

 Już po raz trzeci odbył się  Ogólnopolski Zjazd 

Katedr Przedsiębiorczości oraz Innowacji. 

Wydarzenie zostało zorganizowane przez zespół 

Katedry Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania 

oraz Centrum Przedsiębiorczości Wydziału 

Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.  

W zeszłym tygodniu - 14 listopada na Wydziale 

Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego odbywał się 

III Ogólnopolski Zjazd Katedr Przedsiębiorczości oraz 

Innowacji pt. "Dylematy tworzenia ekosystemu 

przedsiębiorczości".  W wydarzeniu wzięło udział blisko 

100 osób reprezentujących 19 polskich ośrodków 

naukowych (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 

Uniwersytet Warszawski, Społeczna Akademia Nauk, 

Uniwersytet Jagielloński, Akademia Leona 

Koźmińskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w  

Katowicach, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

Politechnika Gdańska, Uniwersytet Ekonomiczny w 

Poznaniu, Politechnika Poznańska, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Krakowie, Państwowa Wyższa Szkoła 

Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Uniwersytet 

Szczeciński, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Krakowie, Politechnika Opolska, 

Uniwersytet Łódzki, Politechnika Częstochowska, 

Uniwersytet Zielonogórski) oraz 2 zagranicznych (Varna 

University of Management, Taras Shevchenko National 

University of Kyiv). W panelach dyskusyjnych wzięli 

udział znani polscy naukowcy. Prof. SAN dr hab. Anna 

Rogut (Społeczna Akademia Nauk, NCBR), Dr hab. 

Sebastian Skuza (Uniwersytet Warszawski, Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Dyr. Grzegorz Wolff 

(Urząd Miasta Stołecznego Warszawa). Drugi panel pt. 

Transfer wzorców czy własne dobre praktyki: dylematy 

badań    przedsiębiorczości poprowadził: Prof. Wojciech 

Czakon (Uniwersytet Jagielloński).  

 

Panelistami w  drugim panelu byli: Prof. dr hab. Jerzy 

Cieślik (Akademia Leona Koźmińskiego), Prof. dr hab. 

Wojciech Dyduch (Uniwersytet Ekonomiczny w 

Katowicach), Dr hab. Marta Najda-Janoszka 

(Uniwersytet Jagielloński), Prof. UMK dr hab. Maciej 

Zastempowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń).  

 

Ostatnią sesję pt. Tworzenie czy powielanie: standardy 

edukacji przedsiębiorczej moderowała Prof. PG Julita 

Wasilczuk (Politechnika Gdańska). W tym panelu udział 

wzięli: Prof. dr hab. Aleksandra Gaweł (Uniwersytet 

Ekonomiczny w Poznaniu), Dr Małgorzata Spychała 

(Politechnika Poznańska), Prof. dr hab. Łukasz 

Sułkowski (Społeczna Akademia Nauk, Uniwersytet 

Jagielloński).

 

 

mailto:centrumwz@uw.edu.pl


 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

Newsletter 
Centrum Przedsiębiorczości WZ UW 

w numerze: 

 

 Zmiany organizacyjne na Wydziale  
oraz w Centrum 
 

 Wywiad z przedsiębiorcą 
współpracującym 
 

 Newsy i wydarzenia 

Specjalne 

podziękowania 

dla wszystkich 

uczestników. 

 

 

 

Serdecznie dziękujemy 

Państwu za przybycie na naszą 

konferencję oraz zjazd. 

Jednocześnie chcemy 

szczególnie podziękować 

naszym     recenzentom     oraz 

prowadzącym sesje. Mamy 

nadzieję, że zobaczymy się 

także w listopadzie 2020 roku! 

 

 

Z wyrazami  szacunku i 

wdzięczności, 

Organizatorzy 
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przedsiębiorców 

 

Odbyła się V edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

Przedsiębiorczość XXI wieku. Oblicza i perspektywy. 

Już po raz piąty  na  Wydziale Zarządzania 

Uniwersytetu Warszawskiego, odbyła się 

konferencję poświęconą zagadnieniom 

przedsiębiorczości. Tegoroczna edycja cieszyła się 

zainteresowaniem wśród zagranicznych i polskich 

uczestników. 

Każdego roku obserwuje się duże  zainteresowanie 

tematyką przedsiębiorczości. Przejawia się to między 

innymi poprzez liczną  frekwencję podczas naszej 

konferencji. W tym roku gościliśmy około 100 krajowych i 

zagranicznych przedstawicieli ze świata nauki, biznesu 

oraz polityki. Konferencja przyciągnęła naukowców  z 

ponad 38 uniwersytetów z Austrii, Bułgarii, Czech, Indii, 

Iranu, Irlandii, Izraela, Niemiec, Polski, Ukrainy, USA, 

Włoch. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania i zadania 

pytań podczas panelu dyskusyjnego poświęconemu: 

 

 Entrepreneurship research as a practical discipline? 

(Im)possibilities of application  

 

Ponadto uczestnicy wysłuchali wykładu Yossi Bornsteina 

(Shizim Innovation Center - Israeli Life Science Start Up 

organization) pt. “Experience from Israel as a start up 

nation”. W ciągu dwóch dni wygłoszono ponad 45 

referatów oraz przeprowadzono kilkanaście różnych sesji 

tematycznych dotyczących przedsiębiorczości w rożnych 

jej wymiarach. Dodatkowo odbyły się specjalne warsztaty 

i sesje dla doktorantów, którzy mieli możliwość 

wysłuchania poza swoimi własnymi wystąpieniami, także 

bardziej doświadczonych badaczy. Warszataty dla 

doktorantów przeprowadzila Sibylle Heilbrunn z Kinneret 

Academic College.  

Dzień pierwszy konferencji rozpoczął się w czwartek 15 

listopada. W oficjalnym rozpoczęciu, uczestniczyli 

zaproszeni      goście:    Aldona      Glińska - Neweś z 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wiktor 

Janicki z Roche  Poland, Tomasz Górski z  Creotech oraz 

Massimiliano Pellegrini z Universita di Roma Tor Vergata   

Moderatorem panelu była Beata Glinka. 

. 

 

Dyskusja między uczestnikami panelu miała bardzo 

dynamiczny charakter oraz była niezwykle interesująca i 

zachęcająca do dalszych poszukiwań badawczych. 

Podczas pierwszej sesji paralelnej omówiono tematy 

związane z Entrepreneurship a Hodgepodge: Changes, 

Differences and Contradictions of a Term in the History of 

Economic Thought; Internationalization strategy, financial 

constraints and assets (in)tangibility. A study of euro area 

countries after the 2008; Digital transformation as a 

challenge for the enterprises and research efforts; 

Addressing the challenges of industrial transition 

processes – the case of photovoltaics industry. 

W kolejnejj sesji paralelnej poruszano tematy związane z 

Immigrant entrepreneurship: The impact of business 

ownership motives and goals on business success: An 

empirical comparison between Mexican-American and 

Korean-American family-owned businesses; Immigrant 

Entrepreneurship: motives of immigrant entrepreneurs 

from the Far East in Poland; 

 

Na zakończenie części merytorycznej odbył się wykład 

prof. Michaela Minkova (Varna University of Management) 

– „Culture, personality, and entrepreneurship”. Profesor 

Minkov jest uznanym na świecie autorytetem i badaczem 

w obszarze różnic kulturowych w zarządzaniu i 

społeczeństwie, który współpracuje m.in. z G.Hofstede. 

Podczas kolacji uroczystej nastąpiło przekazanie berła 

gospodarza,  które zostało wręczone Prof. Politechniki 

Gdańskiej Julicie Wasilczuk. 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Pracownicy 

Centrum 
 
 
 

       
 

Dr Marzena Starnawska 

adiunkt naukowy w Centrum 

Przedsiębiorczości WZ UW. 

Jest absolwentką studiów magisterskich na 

Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu 

Gdańskiego a pracę doktorską obroniła na 

Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki 

Gdańskiej 

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się 

wokół tematyki przedsiębiorczości, 

przedsiębiorczości społecznej . Jest  autorką i 

współautorką kilkudziesięciu publikacji 

naukowych. 

Marzena angażuje się w badania naukowe i 

rozwój potencjału naukowego CP, 

upowszechnianie przedsiębiorczości i 

współpracy Centrum z innymi jednostkami 

(naukowymi, otoczenia biznesu, 

przedsiębiorstwami), oraz współorganizację, w 

ramach Centrum, międzynarodowej 

konferencji Przedsiębiorczość w XXI wieku. 

Współpracuje również przy różnych projektach 

rozwijanych przez centrum. 

Prowadziła i prowadzi zajęcia w różnych 

ośrodkach naukowych (m.in. Niemcy, Czechy, 

Finlandia, Wielka Brytania), jest jednym z 

redaktorów czasopism zagranicznych z impact 

factorem, indeksowanych w Scopus i dawnym 

Web of Science . Bardzo aktywnie uczestniczy 

w pracach Rady Programowej konferencji 

EURAM oraz IMES. Jest członkiem sieci 

badawczej EMES oraz grupy badawczej 

AntiPoverty Working Group PRME. 

 

 

Emerging Types of Refugee Entrepreneurs: Using the 

Challenge Based Model; Why refugees become 

entrepreneurs? Analysis of the Swedish context.  

W drugiej grupie sesji tematycznych poruszano tematy 

związane z Social and cultural facets of entrepreneurship, 

a mianowicie: Why do people become entrepreneurs? A 

cross-cultural analysis; Company involvement in projects 

supporting sustainable development; Contextualization of 

entrepreneurship: perceptions of entrepreneurs and 

Entrepreneurship; National and Organizational Culture Mix 

- A Strategy for Achieving High Impact Entrepreneurship in 

Poland; Does socioemotional wealth matter for 

competitive advantage? A case of Polish family 

businesses; More than meets the eye - entrepreneurial 

identity in social entrepreneurship context.  

Kolejna sesja była poświęcona tematom związanym z 

Innovations and innovation ecosystem: Blueprint Silicon 

Valley? - Explaining Idiosyncrasy of Startup Ecosystems; 

Still “Few, Slow and Low”? On gender dimension of 

technology, entrepreneurship and labor markets. Evidence 

for 1990-2017, Determinants of science- business  

cooperation in pharmeceutical production – case study; 

Moving beyond the ‘black box’ approach to public 

interventions promoting research, development and 

innovation; Non-technological innovations in the small 

“owner-managed” manufacturing companies.  

W trzeciej grupie sesji paralelnych rozważano tematy 

związane z Entrepreneurs as managers: Employee in the 

modern labor market - opportunities and threats for the 

entrepreneur; Design-led approach to entrepreneurship; 

Entrepreneurial competences of fine wine producers in 

Poland – report from a pilot study; Sale of luxury goods in 

Internet in light of the CJEU’s judgment of 6 December 

2017 in Coty Germany case and marketing research; 

Investments as a key factor in the development of an 

enterprise of the experience of Poland; Entrepreneurship 

education in secondary school in Poland as a challenge of 

the 21st century; Students entrepreneurship intention vs 

potential market knowledge; Rating Systems Influence On 

Innovative Entrepreneurship Development in Research 

University; Entrepreneurial Intentions of Women: A 

Review of Literature.  

 

 

Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w  uroczystej kolacji  

w  Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała 

Oczapowskiego. Pod czas Gali odbyło wręczenie nagród: 

Best Paper Award. Nagrodę otrzymali Thomas Baron oraz   

 

Jörg Freiling z  University of Bremen za artykuł: Blueprint 

Silicon Valley? - Explaining Idiosyncrasy of Startup 

Ecosystems.    Natomiast   wyróżnienie     przyznano dla 

Katarzyny Bratnickiej-Myśliwiec,      Martyny     Wronki- 

Pośpiech      oraz Tomasza Ingrama za artykuł: Does 

socioemotional wealth matter for competitive advantage? A 

case of Polish family businesses.  

W piątek odbyła  się IV grupa sesji paralelnych, która 

dotyczyła następujących  tematów: Entrepreneurial 

intentions and entrepreneurial proces: Intentions to start in 

Self-employment: Does Societymatter? Observations by 

Cross-national Research; Who Earns more, Job Creators, 

Solo-Entrepreneurs or Employees? Empirical evidence from 

Visegrad Countries; Effectuation and Causation as the Basis 

for Perceiving Entrepreneurial Competencies;  New Product 

Development in an entrepreneurial context - project 

management perspective; The use of social media in 

communication with foreign customers – case studies of the 

Polish brands.  

Odbyła się również sesja w języku polskim poruszająca 

tematykę  wsparcia działań przedsiębiorczych. Podczas tej 

sesji poruszono następujące tematy: Vertical and horizontal 

technology transfer and firminnovativeness performance; 

Ulga podatkowa jako element wsparcia przedsiębiorstw 

sektora MŚP - wyniki badań pilotażowych; Strategie wyjścia 

przedsiębiorców. Polska perspektywa; Token-based 

blockchain financing andgovernance: A conceptual analysis.  

Na ostatnich sesjach poruszono takie tematy, jak  How does 

entrepreneurship education contribute to rural female 

entrepreneurial growth in emerging African economies? A 

Need Analysis of Female Founders within Startup 

Ecosystems; Opportunities for social innovation in textiles 

industry. Case study from Nepal; The impact of Flexibility of 

human resource management on employee behavior base 

on EMO model; How to manage mature-aged employees? 

Theories and current fields of research in an organizational 

context; New Technology adoption in the Internet of Things 

on health care system (Health IoT): The moderating role of 

culture; Dark side of extra role behaviors; Academics 

perspective of university quality assurance systems – the 

results of systematic literature review. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

         

        

 

      

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Już po raz drugi odbył się Konkurs Przedsiębiorca 

Roku 2018. Inicjatywa została zorganizowana pod 

patronatem Dziekana Wydziału Zarządzania przez 

Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania oraz 

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii. Celem 

Konkursu jest  promowanie postaw przedsiębiorczych, 

innowacyjnych rozwiązań oraz projektów 

prospołecznych. Konkurs był skierowany do studentów 

oraz absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. 

Laureaci Konkursu zostali nagrodzeni wyróżnieniami i 

statuetkami podczas uroczystej Gali, która odbyła się 

15 listopada. 

Konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem. Zgłosiło się 

kilkadziesiąt firm działających w różnych sektorach. W 

kolejnym etapie Konkursu Kapituła wybrała Finalistów spośród 

których zostali wyłonieni Laureaci, którym przyznano nagrody 

główne i wyróżnienia. Poniżej przedstawiamy wyniki Konkursu i 

jeszcze raz gratulujemy Zwycięzcom!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA: STARTUP UW 

Finaliści: 

- MDBootstrap, project firmy Startup Flow s.c. 

- Bring sp. z o.o. 

- Fine Bubble Technologies sp. z o.o. 

Kapituła przyznała wyróżnienie firmie Fine Bubble Technologies sp. z o.o. 

zajmującej się wdrażaniem technologii drobnych pęcherzyków w 

obszarach takich jak oczyszczanie powietrza i wody. 

Nagrodę główną otrzymał projekt MDBootstrap oferujący zbiór narzędzi 

wykorzystywanych przy tworzeniu stron aplikacji internetowych. 

 

 

KATEGORIA: STARTUP WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA 

UW 

Finaliści: 

Gameset sp. z o.o. 

Higher sp. z o.o. 

React Risk Advisory sp. z o.o. 

Decyzją kapituły wyróżnienie przyznano firmie React Risk Advisory sp. z 

o.o. zajmującej się zarządzaniem kryzysowym. Nagrodę główną 

otrzymała agencja marketingu gamingowego - Gameset sp. z o.o. 

 

KATEGORIA:  PRZEDSIĘBIORCA SPOŁECZNY  

Do finału zakwalifikowano tylko jedną organizację – Fundację Sukcesu 

Pisanego Szminką, która decyzją kapituły dostała nagrodę główną. 

 

 

 

KATEGORIA: MASTER OF BUSINESS 

Finaliści: 

- Centrum Słuchu i Mowy Medincus sp. z o.o. 

- Laurens Coster sp. z o.o. 

- Communication Unlimited sp. z o.o. 

Wyróżnienie przyznano firmie Laurens Coster sp. z o.o. 

specjalizującej się w komunikacji marketingowej. Nagrodę 

główną otrzymała firma Medincus sp. z o.o. świadcząca 

wyspecjalizowane usługi medyczne w placówkach na terenie 

Polski oraz za granicą. 

 

KATEGORIA: INNOWACJA ROKU 

Finaliści: 

- BACTRem sp. z o.o. 

- Bring sp. z o.o. 

- RDLS sp. z o.o. 

Przyznano dwa wyróżnienia, które otrzymały spółki zajmujące 

się bioremediacją: RDLS sp. z o.o i BACTRem sp. z o.o. 

 

 
 

              Konkurs Przedsiębiorca Roku 2018 



 

            

     

  

 

Patroni, sponsorzy i partnerzy ostatnich wydarzeń: 

 

                     

                                                      

                                                             

Wyrażamy szczególne podziękowanie za wsparcie V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Przedsiębiorczość w XXI 

wieku. Oblicza i perspektywy” dla:  

- Pana Prorektora dra hab. Macieja Duszczyka 

- Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego 

- Samorządu Doktorantów UW 

 

Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania 

Uniwersytet Warszawski 

Ul. Szturmowa 1/3 pok. C421 

02-678 Warszawa 

 

Dane kontaktowe 

e-mail: centrumwz@uw.edu.pl 

e-mail2: centrum@wz.uw.edu.pl 

www: www.centrum.wz.uw.edu.pl 

tel.: (22)55-34-031 

CP WZ UW Newsletter   NR. 20   11/2018 

Każdego miesiąca będziemy przesyłać Państwu nowy 
numer naszego Newslettera. 

Zachęcamy do lektury. 

Ważne: 

• Kolejna VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przedsiębiorczość w XXI wieku. Oblicza i perspektywy” odbędzie się w listopadzie 2020!  

 

NAGRODA SPECJALNA 

Nagrodę specjalną w kategorii Przełamywanie Barier otrzymał 

Miłosz Krawczyk – twórca  firmy Blumil, która produkuje wózki 

inwalidzkie oparte na rozwiązaniach żyroskopowych. 

 
 
 
Dziękujemy Kancelarii DZP za wsparcie za wsparcie 
organizacji Konkursu  Przedsiębiorca Roku 2018 UW. 
 

Z wyrazami szacunku i wdzięczności, 
 

Organizatorzy 

 

 

 

 

 


