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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  

 

  

 

 

Jesteśmy dumni z Laureatów konkursu 

Przedsiębiorca Roku UW. 

 
 

W tych trudnych dniach aktywnie angażują się w 

pomoc Ukrainie i uchodźcom z Ukrainy.  

Sygnis SA wysłała drukarki 3d i inny sprzęt do 

społeczności additive na Ukrainie, która w tej chwili 

drukuje potrzebne części dla ukraińskiego wojska, 

służby zdrowia i cywilów.  

3YOURMIND i Sygnis SA biorą udział w 

inicjatywach, które są częścią większej kampanii 

"Tech Against Tanks", w której wykorzystują swoją 

wiedzę i zaplecze technologiczne, by wraz z innymi 

firmami i stowarzyszeniami pomóc potrzebującym w 

obszarach konfliktu. 

Pomoc dla społeczności technologii addytywnych ze 

Lwowa - Sygnis S.A. https://hubs.ly/Q0169zRT0 

Kancelaria Ożóg Tomczykowski stworzyła 

specjalny program pełnopłatnych staży dla 

ukraińskich studentów, którzy będą mogli nabywać 

doświadczenia jako przyszli prawnicy, specjaliści od 

finansów i podatków. Zadaniem stażystów będzie 

pomoc rodakom pod okiem bardziej 

doświadczonych koleżanek i kolegów - w sprawach 

uzyskiwania zezwoleń na pracę, rejestracji 

działalności gospodarczej, podatków. 

Polecany link: 

https://lnkd.in/dPgK4vZq 

 

Laureaci konkursu Przedsiębiorca Roku 

UW to firmy posiadające także placówki 

poza Polską i obecnie mierzące się z 

kryzysem w Ukrainie. 

 

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w związku 

z obowiązującym na terytorium Ukrainy stanem 

wojennym tymczasowo zamyka placówki w 

Kijowie, Łucku i Odessie, pozostaje jednak w 

stałym kontakcie z pracownikami i pacjentami. 

https://csim.pl/ 

NaviRisk jako sieć firm konsultingowych 

zajmujących się risk biznesem, intelligence 

biznesu, cybersecurity, safety i ochrony marki 

także posiada biura w Ukrainie, a obecnie 

aktywnie wspiera również inicjatywy charytatywne 

– w 2021 roku firma została oficjalnym partnerem 

Polskiej Fundacji Pomocy Międzynarodowej 

PCPM – Polskiego Centrum Pomocy 

Międzynarodowej "Dobry Partner" oraz Partnerem 

Wspierającym "Fundacji Dorastaj z Nami 

Fundacji." 

https://wearenavirisk.com 

 

 

mailto:centrumwz@uw.edu.pl
https://hubs.ly/Q0169zRT0
https://www.linkedin.com/company/ozog-and-partners/
https://lnkd.in/dPgK4vZq
https://wearenavirisk.com/


                        

                                    

                                                                        

                                                             

 

                     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

NaviRisk poza działalnością w Ukrainie i 

aktywnym wspieraniem inicjatyw 

charytatywnych oferuje także szkolenia w 

zakresie świadomości wrogiego środowiska 

(HEAT), prowadzone przez 

certyfikowanych specjalistów. Celem 

szkolenia jest podniesienie świadomości 

zagrożeń, które mogą pojawić się podczas 

przedsięwzięć w różnych częściach świata 

potencjalnego zagrożenia. Celem szkolenia 

jest zdobycie przez uczestników niezbędnej 

wiedzy i umiejętności do oceny zagrożeń, 

unikania zagrożeń oraz poznania własnej 

zdolności przystosowania się do sytuacji 

ekstremalnych. 

 

W zbiórkę rzeczy dla Przyjaciół z Ukrainy 

czynnie angażuje się Fundacja po 

DRUGIE, która właśnie zorganizowała 

dzięki swoim Patronom pierwszy transport 

darów. 

Firma Warsaw Genomics wraz z Fundacją 

Onkologiczną Rakiety także nieprzerwanie 

wspiera uchodźców z Ukrainy. 

https://lnkd.in/dqQgKXgr 

www. https://lnkd.in/gtDrPsN 

Obie Firmy połączyły siły i uruchomiły 

specjalną infolinię odpowiadającą na 

potrzeby pacjentów onkologicznych z 

Ukrainy. 

https://warsawgenomics.pl/aktualnosci/ukra

ina 

 

 

 

 

 

Centrum Przedsiębiorczości WZ 

wspiera projekty o różnym 

charakterze nie tylko te dotyczące 

przedsiębiorców ale również  

młodzieży. 

Na początku roku ruszyła II edycja 

projektu pt. Uczelnie Szkołom – o 

finansach z NBP (Mistrz portfela). 

Projekt kolejny raz jest realizowany przez 

Centrum Przedsiębiorczości Wydziału 

Zarządzania Uniwersytetu 

Warszawskiego we współpracy z 

Narodowym Bankiem Polskim. 

Proces edukowania w zakresie finansów 

prowadzony jest przez pracowników 

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 

Warszawskiego (prof. Marta Postuła, dr 

Rafał Cieślik ) na rzecz uczniów klas 7 i 

8 szkół podstawowych. 

Bieżąca edycja koncentruje się  na tym 

jak: 

1) zarządzać finansami własnej rodziny; 

2) poszukiwać bezpieczeństwa na 

rynkach finansowych. 

 

Zachęcamy do uczestnictwa, współpracy 

oraz śledzenia projektu na stronie i w 

portalach społecznościowych! 

https://www.mistrzportfela.pl 

https://www.facebook.com/mistrzportfela 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z 

wywiadem udzielonym przez prof. Martę 

Postułę dla Miesięcznika Finansowego 

BANK. 

Link do wywiadu: 

https://alebank.pl/raport-specjalny-

horyzonty-bankowosci-2022-modny-

altruizm-nowy-paradygmat-ekonomii-czy-

koniecznosc/?id=404616&catid=36797 

 

Termin składania zgłoszeń do 

konkursu Przedsiębiorca Roku 

Uniwersytetu Warszawskiego dobiegł 

końca. 

Rozpoczynają prace Komisja 

Konkursowa i Kapituła Konkursu. 

Czekamy na pierwsze informacje. 
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Dla nas wszystkich obecna rzeczywistość jest 

powodem wielu trosk i myślę, że także stresu 

więc może spróbujmy porozmawiać i planach 

na przyszłość i wyzwaniach dla Fundacji Po 

Drugie. 

Trochę już o tym wspomniałam, ale rozwijając, 

mamy dwa domy, dwa wyzwania. Pierwsze 

przedsięwzięcie dotyczy domu dla młodzieży w 

kryzysie bezdomności. Chcemy rozwijać 

narzędzia wsparcia dla tej grupy, bo bardzo 

mocno wierzymy w to, że rozwiązywanie 

problemów tych młodych osób na tym etapie ich 

życia daje im większą szansę na przyłączenie się 

do społeczeństwa i stanie się jego konstruktywna 

częścią. Chcemy pełnić rolę rzecznika tej grupy, 

aby nasze rozwiązania pączkowały w całym 

kraju. Zachęcam też inne organizacje do 

podejmowania tego tematu gdyż jest taka 

potrzeba. 

Drugim bardzo ważnym projektem na ten rok jest 

dom dla nastoletnich i usamodzielniających się 

matek i ich dzieci. Od wielu lat zabiegamy o to, 

by w placówkach resocjalizacyjnych powstały 

oddziały dla matek z dziećmi. Są zapowiedzi 

takich rozwiązań, ale sprawa stoi w miejscu. 

Tymczasem są takie dziewczyny i takie dzieci, 

które są ze sobą rozdzielane tylko dlatego, że 

matka (nieletnia) jest w placówce.  

Dlatego my postanowiliśmy zbudować dla tych 

kobiet i tych dzieci dom.  

Mamy już kupioną ziemię. Mamy wspaniały 

projekt przygotowany pro bono przez architektów 

pracowni WXCA. Głównym grantodawcą projektu 

są Fundacje VELUX, ale wspiera nas też  

Fundacja Unaweza i Martyna Wojciechowska 

oraz Rossman. 

Jak szeroko działa Fundacja? Warszawa? 

Mazowieckie? 

Działamy w stolicy, ale naszymi beneficjentami 

jest młodzież z całej Polski. Nie planujemy 

tworzyć oddziałów w innych miastach, ale chętnie 

podzielimy się z nowymi podmiotami naszym 

know how. 

Nie chcemy być fundacją korporacyjną z 

milionem oddziałów i rozbudowaną administracją. 

Lubię też robić rzeczy „po mojemu” i nie 

wyobrażam sobie, że mogłabym nad tym 

zapanować , gdybyśmy działali również w 

Krakowie czy Wrocławiu. Nasze przedsięwzięcia 

w Warszawie wymagają naszego pełnego 

zaangażowania. Dzieci z domu dla młodej matki 

to będą nasze dzieci. 

Proszę powiedzieć kilka słów o historii 

Fundacji? 

Założenie Fundacji było z mojej strony bardzo 

spontanicznym posunięciem, ale podyktowanym 

wieloletnim doświadczeniem dziennikarskim.  Jako 

młoda dziewczyna rozpoczynałam pracę 

dziennikarską u boku Marka Kotańskiego, z 

którym prowadziliśmy audycję w radiu przez kilka 

lat. Podążając za nim odwiedziłam wiele miejsc, w 

których świadczona było pomoc osobom ubogim, 

w kryzysie bezdomności, z uzależnieniami, 

osobom z HIV i AIDS. Uczestnicząc w tym zawsze 

czułam, że coś chciałabym zrobić, ale nie byłam 

gotowa. W pewnym momencie zrealizowałam cykl 

dokumentalny „Dziewczęta z Falenicy” w zakładzie 

poprawczym dla dziewcząt i pomyślałam, że 

chciałabym coś dla nich zrobić. Widziałam, że 

niektóre z nich opuszczają placówkę i nie mają 

dokąd pójść, nikt się nimi nie interesuje. Poszłam 

na kolejne studia, skończyłam pedagogikę 

resocjalizacyjną i założyłam Fundację. Pierwotnie 

miała to był organizacja pomagająca młodzieży 

opuszczającej placówki resocjalizacyjne (zakłady 

poprawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze). 

Szybko okazało się, że głównych problemem tych 

młodych ludzi jest bezdomność. Kiedy 

zagłębiliśmy się w tę rzeczywistość okazało się, że 

problem dotyczy także dzieciaków po domach 

dziecka czy rodzinach zastępczych,. Widzieliśmy 

ludzi w wieku 18, 20 lat, którzy nie mają gdzie 

mieszkać. Patrząc na tę młodzież i patrząc na to, 

czego potrzebuje zaczęliśmy tworzyć mieszkania 

treningowe dla tej grupy. Bardzo konsekwentnie 

rozwijaliśmy ich sieć . W tym roku, już niebawem 

otwieramy dom dla młodzieży, teraz też z myślą, 

że może będzie to też dom dla młodzieży, która 

przyjeżdża do nas z Ukrainy. 

Nasz dom nie ma być typową instytucją. Zależy 

nam, by młodzież czuła się tu jak w rodzinie, by 

czuła, że to jest jej miejsce. W tym domu będą 

pracować opiekunowie 24 h na dobę. Ten dom 

jest pierwszą inicjatywą, którą podejmujemy w 

oparciu o środki biznesowe. Zastanawiam się czy 

to nam się uda, bo cały czas szukamy partnerów i 

sponsorów, którzy sfinansują ten projekt Chcemy 

pokazać nową drogę, że biznes może się 

konsolidować w celu robienia fajnych i 

potrzebnych rzeczy. Chcemy pokazywać i dawać 

przykład jak powinna wyglądać pomoc społeczna 

w Polsce. Chcemy tworzyć nowe, dobre narzędzia 

pomocowe. Naszymi partnerami są już: Allianz 

and Partners, Tefal, firma kosmetyczna Bandi, 
Dell. Liczę, że liczba partnerów będzie 

sukcesywnie rosła. Liczymy na wsparcie 

absolwentów UW. Każda cegiełka się liczy! 

.  

Wywiad z Agnieszką Sikorą 
 
W tym numerze zachęcamy do 

przeczytania wywiadu z Agnieszką Sikorą 

założycielką Fundacji po Drugie oraz 

absolwentką Wydziału Dziennikarstwa 

Uniwersytetu Warszawskiego.  

 

Pani Agnieszko co zmotywowało Panią, 

Fundację do przystąpienia do konkursu 

Przedsiębiorca Roku UW? 

My tak bardzo nieśmiało przystąpiliśmy do tego 

konkursu. Absolutnie nie liczyliśmy na to, że 

zostaniemy wyróżnieni i uhonorowani taką 

wspaniałą nagrodą. Zbiegło to się z 10-leciem 

naszej Fundacji. Decyzję podjął cały zespół. Był to 

dobry czas, żeby się trochę pochwalić i pokazać, że 

przez 10 lat wykonaliśmy kawał dobrej roboty. I 

mówię to bez zbędnej skromności. Otwierałam 

Fundację malutką, bez doświadczenia, nie wiedząc 

jak działają fundacje pozarządowe, co to są wnioski, 

projekty, jak wygląda księgowość, formuła prawna, 

jak tym wszystkim zarządzać. Nie miałam o tym 

zielonego pojęcia. Przez 10 lat nie tylko wiele się 

nauczyłam i nauczyliśmy, ale też w bardzo 

konsekwentny sposób rozwijaliśmy tę organizację, 

podążaliśmy za potrzebami naszych beneficjentów, 

czyli osób młodych doświadczających bezdomności. 

Szukaliśmy odpowiedzi na ich potrzeby, 

wdrażaliśmy odpowiedzi i nadal się rozwijamy. Był 

to więc taki dobry moment, żeby pokazać naszą 

działalność. Jestem absolwentką Uniwersytetu 

Warszawskiego, podobnie zasiadająca w zarządzie 

Fundacji,  absolwentka i wykładowczyni, dr 

Małgorzata Dziewanowska. W Radzie Fundacji 

zasiadają także inni absolwenci UW jak np. prof. 

Monika Płatek, Andrzej Martuszewicz – kurator, 

Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji - 

Probare. Dlatego też na Krakowskie Przedmieście 

jest nam bardzo po drodze i postanowiliśmy 

spróbować naszych sił w konkursie. 
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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 

tel.: (22)55-34-031 
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Z okazji zbliżających się  

Świąt Wielkanocnych 

dużo zdrowia, wiosennego 

optymizmu, radości, smacznego 

jajka, 

mokrego dyngusa, mnóstwo słońca 

oraz  

samych sukcesów. 

 

Zespół  

Centrum Przedsiębiorczości 

 

To jest nasza ogromna odpowiedzialność. W domu dla 

młodzieży zamieszka co najmniej 15 osób, mamy ponad 

20 osób w mieszkaniach treningowych.  Musimy 

poświęcić im tyle czasu i uwagi, ile potrzebują. Nie 

mamy przestrzeni na więcej. 

 

Inauguracyjne posiedzenie Mazowieckiej 

Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości 

26 stycznia 2022 roku odbyło się inauguracyjne 

posiedzenie Mazowieckiej Regionalnej Rady 

Przemysłu Przyszłości. 

Rolą Regionalnych Rad Przemysłu Przyszłości, 

które powstają w całym kraju, będzie inicjowanie 

działań wspierających transformację cyfrową firm, 

podpowiadanie technologicznych trendów i 

wspieranie nowoczesnego zarządzania 

przedsiębiorstw. 

Członkinią i przedstawicielką Uniwersytetu 

Warszawskiego w Mazowieckiej Regionalnej 

Radzie Przemysłu Przyszłości została Beata 

Glinka z Centrum Przedsiębiorczości WZ UW. 

Inicjatywę wspiera Platforma Cyfrowa Przemysłu 

Przyszłości, której celem jest wzmacnianie 

ekosystemu biznesowego. 

Więcej szczegółów i informację o kolejnym 

posiedzeniach znajda Państwo na stronie: 

https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/ 

 

 

 

 

 

 

International Day of Women and Girls 

in Science/ Międzynarodowy Dzień 

Kobiet i Dziewcząt w Nauce 

Od 2016 roku 11 lutego obchodzony jest w 

Polsce i na świecie jako Międzynarodowy 

Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce. 

Jako jedna z największych uczelni wyższych 

w Polsce także my wspierajmy i doceniajmy 

dostęp kobiet i dziewcząt do nauki, 

technologii, inżynierii, matematyki, ich 

kształcenia i badań naukowych na 

wszystkich szczeblach edukacji. 

Centrum Przedsiębiorczości współpracuje z 

wieloma kobietami nauki prowadzącymi 

badania dotyczące różnych aspektów 

przedsiębiorczości, ale także angażującymi 

się w różne projekty, są wśród nich Marta 

Postuła, Beata Glinka, Katarzyna 

Niewińska,   i wiele innych! 

 

 

Kolejny numer newslettera już  wkrótce! 

Zachęcamy do lektury. 

 


