
 

Jubileusz 50-lecia Wydziału Zarządzania 

 

2022 to rok jubileuszowy dla Wydziału Zarządzania UW. 

Współpracownicy Centrum aktywnie włączali się ten jubileusz  

i uczestniczyli w Konferencji Jubileuszowej zorganizowanej 19 

listopada 2022 r.  

„50 lat tradycji zobowiązuje i jesteśmy przekonani, że zarówno 

nauka, jak i edukacja będą nadal prężnie się rozwijać! ” 

Kluczowym punktem konferencji będzie panel dyskusyjny 

poświęcony „Edukacji menedżerskiej 4.0”. W czasie 

Konferencji za wkład w rozwój Wydziału zostały uhonorowane 

szczególnie zasłużone osoby. Jednym z głównych punktów 

programu było również ogłoszenie listy finalistów „Księgi 

Absolwentów 50-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 

Warszawskiego – Historie sukcesów” oraz wręczenie 

pamiątkowych dyplomów. 

 
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  

GRUDZIEŃ 

mailto:centrumwz@uw.edu.pl


  

Wywiad z  
dr hab. inż. Przemysławem DUBLEM.  
p.o. Dyrektora UOTT UW 
- Proszę powiedzieć kilka słów o UOTT, jakie są 

pierwsze doświadczenia z zarządzania tą 

jednostką? 

Charakter naszych codziennych obowiązków 

powoduje, że jako część UW jesteśmy 

szczególnie zaangażowani w realizację Trzeciej 

Misji Uniwersytetu, która polega na 

animowaniu i pogłębianiu współpracy uczelni z 

jej otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

Kreując działania Uniwersyteckiego Ośrodka 

Transferu technologii (UOTT) dążymy do 

realnego transferu do otoczenia 

wypracowanych na UW technologii oraz wiedzy. 

Jesteśmy łącznikiem dwóch odmiennych 

środowisk – z jednej strony świata 

akademickiego, a z drugiej strony całego 

otoczenia rynkowego, czyli przedsiębiorców, 

inwestorów i administracji. 

Chcę podkreślić, że UOTT jest jednostką 

ogólnouniwersytecką. W praktyce oznacza to, 

że pomagamy wszystkim pracownikom UW 

niezależnie od wydziału czy jednostki 

organizacyjnej. Każdy zainteresowany 

komercjalizacją wyników swoich badań czy 

współpracą z podmiotami zewnętrznymi może 

do nas przyjść i uzyskać niezbędne wsparcie, 

zarówno merytoryczne, jak i operacyjne. W 

rzeczywistości na tym polu mnóstwo spraw 

możemy załatwić w imieniu naukowca, nie 

odciągając go od codziennych obowiązków.  

Są dwa główne obszary, w których wspieramy 

Uniwersytet, naukowców i pracowników. 

Pierwszy obejmuje wszystko, co wiąże się  

z ochroną własności intelektualnej. Mówiąc w 

wielkim skrócie, troszczymy się o interesy 

zarówno twórców, jak i Uniwersytetu, poprzez 

prawne zabezpieczanie wyników prac 

naukowych, zanim zostaną one opublikowane  

i dowie się o nich rynek. Drugi obszar dotyczy 

wszystkich działań, które wspierają realny 

transfer własności intelektualnej – rozwiązań, 

narzędzi, wynalazków, idei – do otoczenia 

społeczno-gospodarczego.  



 

Tu nasz model działania może przypominać 

agencje konsultingowe czy marketingowe, 

ponieważ nie tylko doradzamy, ale w zasadzie 

pomagamy, a niekiedy samodzielnie 

wprowadzamy na rynek wypracowane przez 

naukowców rozwiązania. 

- Czy możliwa jest komercjalizacja wyników badań 

w naukach społecznych i humanistyce? 

Na UW od lat toczy się dyskusja, czy jest możliwa 

komercjalizacja wyników badań w naukach 

społecznych i humanistyce. Wśród sceptyków, 

przeważają opinie, że na uczelniach centra 

transferu technologii co do zasady dedykowane są 

obsłudze wyłącznie wydziałów ścisłych. W mojej 

ocenie jest to stereotyp, który utrudnia 

budowanie współpracy z naukowcami z wydziałów 

społecznych i humanistycznych. W rzeczywistości 

zarówno humanistom, jak i naukowcom 

zajmującym się dyscyplinami społecznymi jest 

znacznie bliżej do rynku niż reprezentantom 

przedmiotów ścisłych. Są tu znacznie niższe 

finansowe bariery wejścia na rynek, a przy tym 

ogromne bogactwo usług, które można  

z powodzeniem stosunkowo szybko 

komercjalizować i przeskalowywać po rozpoczęciu 

komercjalizacji. Szczególnie interesująco na tym 

polu wygląda kwestia poszukiwania 

innowacyjnych rozwiązań poprzez pogłębianie 

współpracy międzywydziałowej i łączenia 

specjalizacji naukowych – na przykład socjologii 

czy psychologii z informatyką. W mojej ocenie to 

właśnie różnego rodzaju konfiguracje 

interdyscyplinarnych zespołów z dużym udziałem 

mogą świadczyć nasi naukowcy z wydziałów  

humanistów i nauk społecznych będą 

kształtowały rozwój innowacyjności. Nie bez 

znaczenia jest tu też to, że potencjalne usługi, 

jakie na zewnątrz społecznych  

i humanistycznych, obecnie są naprawdę 

potrzebne społeczeństwu  

i przedsiębiorcom. 

- Jakie są dotychczasowe doświadczenia 

UOTT w takiej komercjalizacji? 

W przeszłości – a jednostka działa już od 24 

lat –  UOTT rzeczywiście mocniej wspierał 

wydziały ścisłe. To jednak się zmienia i dziś 

coraz częściej zajmujemy się tematami, które 

nie mają swojego źródła w wydziałach 

ścisłych. Na polu transferu rozwiązań już trwa 

i rozwija się „pozytywny ferment”, na co 

dowodem jest to, że wśród powoływanych 

przy UW spółkach spin-off kilka z nich 

wywodzi się właśnie z nauk społecznych  

i humanistycznych, a nasi brokerzy coraz 

częściej podejmują tematy wywodzące się  

z tego obszaru naukowego. 

 

 
Dziękujemy za wywiad! 

 

Kolejna, już VI edycja Konkursu Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego zbliża się wielkimi krokami. Start zgłoszeń 

już 16 stycznia 2023 roku. Z roku na rok konkurs ma coraz szerszy zasięg. Początkowo był to projekt Centrum 

Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania UW, w którym laureatami byli głównie absolwenci WZ. Z czasem przeszedł na  

poziom ogólnouniwersytecki.  W tej edycji otwieramy zgłoszenia w 5 kategoriach: 

1. Master of Business   2. Przedsiębiorca   3. Innowacja/ Innowator Roku   4. Start-up Roku UW 

5. Przedsiębiorca korporacyjny 

Zgłoszenia można przesyłać do 3 kwietnia 2023 r., ogłoszenie wyników odbędzie się pod koniec maja.  

Formularz, który można wypełnić samemu, lub zgłosić biznes, który naszym zdaniem zasługuje na wygraną znajduje się na 

stronie www.przedsiebiorcaroku.uw.edu.pl.  

 

http://www.przedsiebiorcaroku.uw.edu.pl/


  

Nasze konferencje:  

- We wrześniu odbył się XVIII ogólnopolski Zjazd 

Socjologiczny, tym razem współorganizowany 

przez Uniwersytet Warszawski. Zjazd miał w tym 

roku 4 główne wątki tematyczne, w jednym z nich - 

"Mobilność, różnorodność, mniejszości", w sesji 

półplenarnej wystąpiła prof. Beata Glinka. 

 

- w dniach 19-23 września 2022 r. w Waszyngtonie  

odbyła się „Międzynarodowa Konferencja 

Pandemic Economic Recovery Efforts” 

organizowana przez ICGFM Inc., na której  

prof. dr hab. Marta Postuła wspólnie z  -Katherine 

Grau- Zavaleta, Nato Beruashvili i moderatorką 

Jimmy Rollins  dyskutowały podczas debaty , w jaki 

sposób różne kraje zareagowały na pandemię za 

pomocą różnych środków fiskalnych i jakie wnioski 

zostały wyciągnięte,  jak pandemia potencjalnie 

zmieniła krajobraz finansów publicznych. 

 

- Gratulujemy zaprzyjaźnionej Katedrze 

Przedsiębiorczości i Innowacji UEK Jubileuszu! 

Prof. Maria Urbaniec i jej zespół połączyli Jubileusz 

z 11 edycją konferencji ENTRE, która tym razem 

odbyła się pod hasłem: Współczesne wyzwania 

nauk ekonomicznych: Przedsiębiorczość  

i innowacje jako źródła nowych trajektorii rozwoju. 

Podczas konferencji jako Keynote Speakers 

wystąpili Prof. Isidre March Chordàz Walencji, 

Prof. Beata Glinka z naszego Centrum i prof. 

Massimiliano M. Pellegrini z Rzymu, który 

niedawno był gościem Wydziału Zarządzania UW 

jako Visiting Researcher. 

 

- prof. Beata Glinka uczestniczyła także w 

dniach 13-14.10.2022 r. w międzynarodowej 

konferencji „Zarządzanie Przedsiębiorstwem 

Przyszłości - Managing Enterprise of the 

Future 2022”. Mury Politechniki Poznańskiej 

gościły reprezentantów 23 uczelni krajowych  

i zagranicznych. Ważnym punktem programu 

były obrady uczestników Komitetu Nauk 

Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii 

Nauk, ta edycja konferencji była szczególna, 

gdyż towarzyszyła Jubileuszowi 70-lecia 

urodzin oraz 45-lecia pracy zawodowej prof. 

dr. hab. inż. Stefana Trzcielińskiego. Życzenia 

przekazywano zarówno osobiście oraz  

w formie zdalnej. 

Planowane konferencje: 

- w dniach 26-27.10.2023 r. planowana jest 

kolejna edycja konferencji z cyklu 

Przedsiębiorczość w XXI wieku organizowana 

przez Centrum Przedsiębiorczości. 

Więcej szczegółów wkrótce! 

Nasi ludzie w mediach: 

Dr Katarzyna Niewińska, wykładowczyni  

i kierowniczka studiów FinTech na 

Uniwersytecie Warszawskim oraz Adiunkt w 

Katedrze Systemów Finansowych Gospodarki, 

w 65 numerze Mensis.pl pisze: „Uczelnie 

odgrywają ogromną rolę w tworzeniu nowych 

technologii. Bez dobrych podwalin 

edukacyjnych nie powstawałyby żadna 

innowacja. W pierwszej chwili poruszając tę 

tematykę przychodzi nam na myśl odkrycie lub 

nowe rozwiązanie, które ma szanse 

zrewolucjonizować obecnie funkcjonujący 

świat przez jego wdrażanie i komercjalizację". 

 

Nasze publikacje: 

Ukazały się najnowsze publikacje dr Julity 

Majczyk pt. „Projektowanie procesów 

biznesowych zorientowanych na klienta” (WUW, 

2022) oraz dr hab. Anny Pawłowskiej, prof. ucz. 

pt. „Flexible Human Resource Management and 

Vocational Behaviour” (Routledge, 2023). 

 

Serdecznie polecamy!  

 



 

 

Odbył się finał kolejnej, już czternastej edycji konkursu "Innowator Mazowsza". Konkurs 

organizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego, a jego partnerem jest Uniwersytet 

Warszawski.  

Więcej szczegółów o nagrodzonych naukowcach i przedsiębiorstwach można znaleźć tutaj:  

https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/innowator-mazowsza/xiv-edycja-konkursu.html 

 

 

 
 

Wesołych i spokojnych  

Świąt Bożego Narodzenia  

oraz  

wystrzałowego Sylwestra  

i  

spełnienia najskrytszych marzeń  

w Nowym Roku życzy  

 
Zespół Centrum Przedsiębiorczości 

 
Dane kontaktowe: 

 
Ul. Szturmowa 1/3 pok. C421 

02-678 Warszawa 
e-mail: centrumwz@uw.edu.pl 

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

 

Rada ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP 

przyjęła rekomendacje Kapituły Konkursu – Zespołu 

ds. edukacji przedsiębiorczej, który wskazał autorów 

trzech najlepszych prac magisterskich o tematyce 

przedsiębiorczości. Promotorem 2 spośród 

nagrodzonych prac był dr Paweł Kłobukowski. 

 

Jak podkreśla dr hab. Przemysław Zbierowski, prof. 

ucz.  z Katedry Przedsiębiorczości Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, członek Kapituły: 

„Zgłaszane prace oddają przedsiębiorcze intencje 

studentów, które są bezpośrednim 

odzwierciedleniem ich kreatywnego myślenia oraz 

innowacyjnego podejścia. Jest to czynnik sukcesu, 

który ma również późniejsze przełożenie na 

praktykę biznesową tych osób.” 

Serdecznie gratulujemy laureatom i ich 

promotorom! 

Więcej szczegółów na stronie: 

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/rada-ds-

przedsiebiorczosci/konkurs 

 

https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/innowator-mazowsza/xiv-edycja-konkursu.html

