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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  

 

  

Przedsiębiorca społeczny: 

Warsaw Genomics – finalista; 

Wheelstair – finalista; 

Chemical Safety – finalista; 

Kamreno – wyróżnienie. 

Start-up Roku UW: 

GeoLearning – finalista; 

Yellow Wear – finalista; 

Ramp Network – finalista; 

inStreamly – wyróżnienie. 

Innowacja/Innowator Roku: 

OncoBoost sp. z o.o. – wyróżnienie; 

MIM Solutions – wyróżnienie; 

Creotech Instruments – nagroda główna. 

Master of Business: 

Respect Energy – wyróżnienie; 

CD Projekt – nagroda główna 

Wyróżnienie specjalne Kapituły otrzymał Dinozaur  

z Centralnego, czyli „Make Roar! Not war” (Tomasz 

Grzywiński) za udowodnienie, że dinozaury nie tylko 

istnieją, ale też wciąż są potrzebne. Wyróżnienie 

Centrum Przedsiębiorczości za ważną inicjatywę 

studencką otrzymała studentka Wydziału 

Zarządzania Yaroslava Vasylchenko, która prowadzi 

szkołę językową KursyPOL. 

– Podczas gali spotkaliśmy się z finalistami, 

laureatami z poprzednich edycji, władzami 

Uniwersytetu i wydziałów, przedstawicielami 

zaprzyjaźnionych z uczelnią firm i instytucji, a także 

z pozostałymi osobami związanymi z konkursem. 

Dla mnie to zawsze duże przeżycie, mam możliwość 

osobiście poznać laureatów i pogratulować im 

pomysłów, wyobraźni i sukcesu. To motywuje do 

kontynuacji konkursu – powiedziała prof. Beata 

Glinka,organizatorka i pomysłodawczyni konkursu. 

 

 

.  

Finał V edycji konkursu 

Przedsiębiorca Roku UW 

 

V edycja konkursu Przedsiębiorca Roku 

Uniwersytetu Warszawskiego dobiegła końca!  

2 czerwca spotkaliśmy się na uroczystej Gali 

wręczenia nagród w Bibliotece Uniwersytetu 

Warszawskiego. Komisja konkursowa wybrała 

Finalistów, a Kapituła konkursu uhonorowała 

wyróżnieniami i nagrodami głównymi 

przedsiębiorców, którzy mają innowacyjne 

podejście do biznesu i potrafią inspirująco 

wpływać na otoczenie. Uroczystość poprowadził  

dr Paweł Blajer, dziennikarz i prawnik. 

Do konkursu wpłynęło w tym roku aż 68 zgłoszeń 

od 53 podmiotów, do finału zakwalifikowano 15 z 

nich. Poniżej prezentujemy Wszystkich Finalistów, 

Laureatów wyróżnień i Laureatów Nagród 

głównych w czterech kategoriach, a także dwa 

przedsięwzięcia, które uzyskały wyróżnienia 

specjalne. 
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V edycja konkursu odbyła się pod 

honorowym patronatem Rektora UW oraz 

Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

Organizacja wydarzenia była możliwa 

dzięki wsparciu Samorządu Województwa 

Mazowieckiego oraz FRSE – Partnerów 

Strategicznych Konkursu.  

Partnerami konkursu byli: Stowarzyszenie 

Absolwentów Wydziału Zarządzania UW, 

Uniwersytecki Ośrodek Transferu 

Technologii, Eastshield Sp. z o.o., NaviRisk 

Sp. z o.o., Centrum Współpracy i Dialogu 

Uniwersytetu Warszawskiego, ASIS Poland 

Chapter. 

Relację z uroczystości można obejrzeć na 

uniwersyteckim profilu na YouTube. 

 

 

Patroni i sponsorzy konkursu: 

 

J.M Rektor Uniwersytetu Warszawskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniwersytecki Ośrodek Transferu 

Technologii UW ma nowe kierownictwo. 

Na p.o. dyrektora jednostki JMR 

Uniwersytetu Warszawskiego powołał  

dr. hab. inż. Przemysława Dubla , 

dotychczasowego dyrektora Centrum 

Projektów i Ekspertyz na Wydziale 

Zarządzania UW, oraz wieloletniego 

współpracownika Centrum 

Przedsiębiorczości. 

Uniwersytecki Ośrodek Transferu 

Technologii jest jednostką 

ogólnouniwersytecką, do której w 

ramach realizacji Trzeciej Misji 

Uniwersytetu Warszawskiego należy 

komercjalizacja wyników prac 

badawczych i przedwdrożeniowych. 

UOTT wspiera rozwój przedsiębiorczości 

na uczelni, tak aby możliwe było 

praktyczne wykorzystanie wyników pracy 

naukowej.  

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy  

wielu sukcesów! 

 

 

Prof. dr hab. Marta Postuła wzięła 

czynny udział w konferencji on-line 

„Diagnoza stanu finansów samorządu 

terytorialnego – problemy, wyzwania, 

rekomendacje” organizowanej przez 

Wydział Ekonomii i Finansów, Uniwersytet 

w Białymstoku, Instytut Ekonomii i 

Finansów, Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie, 30 maja 2022 r.  

Celem Konferencji była dyskusja na temat 

najważniejszych problemów i wyzwań 

finansów jednostek samorządu 

terytorialnego, zarówno w aspekcie 

teoretycznym, jak i praktycznym, a także 

wymiana doświadczeń oraz zaprezentowan

ie najnowszych wyników badań 

dotyczących kluczowych aspektów 

gospodarki finansowej podmiotów sektora 

samorządowego. 

 

Ukazała się nowa książka, której 

współautorką jest  

prof. dr hab. Marta Postuła 

 
Monografia składa się z czterech 

rozdziałów, w których w układzie 

teoretycznym i praktycznym 

zaprezentowano instrumenty zarządzania 

finansami publicznymi. W rozdziale 

pierwszym przedstawiono reguły fiskalne, 

w drugim – niezależne instytucje fiskalne, 

w trzecim – planowanie średniookresowe, 

a w czwartym – odniesienie do 

skuteczności ich stosowania.  

W każdym z trzech pierwszych rozdziałów 

dokonano przeglądu literatury w zakresie 

opisywanego instrumentu zarządzania 

środkami publicznymi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

IMTA International 

Management Teachers Academy 

W IEDC - Bled School of Management 23. 

czerwca zakończyła się 21. edycja IMTA 

(pod kierunkiem Dyrektora Akademickiego 

IMTA prof. Jima Ellerta i przy pomocy 

organizatorów, do których należą: Slađana 

Milašinović, Livija Marko, Tjaša Cankar), 

podczas której 20 uczestników z 11 różnych 

krajów – wśród których znalazła się dr Julita 

Majczyk – w Bled przez niecałe dwa 

tygodnie rozwijało kompetencje w zakresie 

pełnionej roli nauczyciela zarządzania 

 z wykorzystaniem studiów przypadków jako 

podstawowej metody nauczania. 

Dzięki przeprojektowaniu i unowocześnieniu 

wybranych sesji, IMTA 2022 zastosowała 

sprawdzone podejście polegające na 

zapoznaniu uczestników z ogólnymi 

aspektami z dziedziny zarządzania 

dydaktycznego w tygodniu 1, podczas gdy 

w tygodniu 2 uczestnicy zostali podzieleni 

na 3 ścieżki poświęcone konkretnym 

dyscyplinom: 

- Wyzwania i paradoksy związane  

z przewodzeniem zmianom z JB Kassarjian, 

emerytowanym profesorem zarządzania w 

Babson College w Stanach Zjednoczonych 

oraz emerytowanym profesorem strategii  

i organizacji w IMD w Lozannie w Szwajcarii 

i Babson College w Stanach 

Zjednoczonych. 

Zarządzanie strategiczne i międzynarodowe  

z prof. Krzysztofem Obłójem, profesorem 

zarządzania strategicznego na 

Uniwersytecie Warszawskim i Akademii 

Leona Koźmińskiego. 

- Zarządzanie marketingiem z Joe Pons, 

prezesem AXIOMA Marketing Consultants,  

a wcześniej profesorem marketingu w IESE 

International Graduate School of 

Management, Hiszpania. 

 

 

IV Zjazd Katedr Przedsiębiorczości i 

Innowacji  

W dniu 20. kwietnia 2022 r. pracownicy 

Katedry Przedsiębiorczości i Systemów 

Zarządzania – prof. dr hab. Beata Glinka, dr 

Julita Majczyk, dr Paweł Kłobukowski – 

wzięli udział w IV Zjeździe Katedr 

Przedsiębiorczości i Innowacji. Po 2 latach 

spotkań zdalnych konferencja odbyła się 

stacjonarnie na Politechnice Gdańskiej. 

Przedmiotem rozważań była 

przedsiębiorczość społeczna, założenia  

i praktyka wdrażania przedsiębiorczości na 

uczelni wyższej oraz sposoby uczenia 

przedsiębiorczości. Dyskutantem był prof. 

Alain Fayolle, CREA University of Cagliari, 

Włochy, który poprowadził warsztat 

poświęcony edukacji z zakresu 

przedsiębiorczości. Podczas Zjazdu Katedr 

miało także miejsce przekazanie buławy na 

ręce organizatora kolejnego Zjazdu Katedr  

w 2024, Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach. 

 

Zjazd czerpał najlepsze wzorce z trzech 

poprzednich, ale także zaoferował nowe 

wyzwania intelektualne. Omawiano tematykę 

przedsiębiorczości społecznej, bezpośrednio 

jej doświadczając; dyskutowano jak uczyć 

przedsiębiorczości, a dyskutantem był Alain 

Fayolle. Chętni uczestniczyli także  

w warsztatach o problematyce badawczej. 

 

IV Zjazd Katedr Przedsiębiorczości  

i Innowacji oraz konferencja ENTIME zostały 

objęte patronatem European Council of 

Small Business oraz Central and East 

European Management Development 

Association. 

 

Ponadto szczegółowo opisano rozwiązania 

stosowane w czterech krajach członkowskich 

Unii Europejskiej, z których dwa są liderami w 

skali przyrostu ocen skuteczności rozwiązań 

stosowanych przez Komisję Europejską, a 

dwa pozostałe kraje zamykają listę 

rankingową przygotowaną według tej samej 

metodologii Wspólnoty. 

  

Monografia ta jest głosem w dyskusji na temat 

instrumentów zarządzania finansowymi 

zasobami publicznymi na poziomie Unii 

Europejskiej i próbą oceny narzędzi 

stosowanych w Unii Europejskiej. Zachodzące 

procesy gospodarcze i polityczne wymagają 

głębokiej dyskusji teoretycznej  

i rozsądnych rozwiązań w praktyce, żeby 

sprostać zachodzącym przemianom w dobie 

globalizacji. Autorki mają nadzieję, że książka 

ta będzie dla Czytelników inspiracją do 

dalszych przemyśleń w tym zakresie. 

 

Szczegóły pod linkiem: 

https://www.pwe.com.pl/ksiazki/ekonomia/instr

umenty-zarzadzania-finansami-publicznymi-w-

unii-europejskiej,p753217355 
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Zasłużonych wakacji  

i odpoczynku  

życzy zespół  

Centrum Przedsiębiorczości! 

 

Widzimy się w nowym  

Roku Akademickim! 

 

Zespół  

Centrum Przedsiębiorczości 
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