
 

 

Warszawa, 22 marca 2018 
 

INKUBATOR UW PO PIERWSZYM ROKU PRACY 
 
Powstał, by w studentach rozwijać postawy przedsiębiorcze, wspierać ich w realizacji 
pomysłów i przygotowywać do odważnego wchodzenia na rynek pracy. Inkubator Uniwersytetu 
Warszawskiego obchodzi pierwsze urodziny. 
 
– Zajęcia organizowane przez Inkubator warto traktować jako jeden z elementów akademickiego 
kształcenia. Student na studiach zdobywa wiedzę i umiejętności, rozwija swoje kompetencje, uczy 
się pracy zespołowej, a w Inkubatorze otrzymuje dodatkowe narzędzia, aby tę wcześniej zdobytą 
wiedzę i umiejętności szybciej wykorzystać, przekuć w działania, w sukces mierzony nie wynikiem 
biznesowym, ale pozytywnym wpływem na otoczenie – powiedział prof. Marcin Pałys, rektor 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
 
Dziś Inkubator UW działa w czterech lokalizacjach: dwie z nich znajdują się na uniwersyteckim 
kampusie na warszawskiej Ochocie, trzecia – w budynku Wydziału Neofilologii UW, w czwartej, 
zlokalizowanej w siedzibie Biblioteki Uniwersyteckiej na Powiślu, funkcjonują przestrzenie do 
pracy coworkingowej. Do dyspozycji studentów oddane są laboratoria – nowoczesna 
warsztatownia, pracownia elektroniczna oraz centrum projektowania i druku 3D. Są też trzy 
strefy coworkingowe, strefa biurowa dla uruchamianych przedsięwzięć biznesowych oraz 
różnej wielkości sale konferencyjne. Przez rok z oferty Inkubatora skorzystało ponad 2000 
studentów. Mieli oni okazję zgłosić łącznie kilkaset pomysłów – takich, które mogą 
przekształcić się w działalność gospodarczą, jak i tych o charakterze społecznym. 
 
Obszary działalności Inkubatora UW: 

 inspirowanie studentów i wspieranie w poszukiwaniu własnych pomysłów i ich 
doskonaleniu (Get Inspired projekt głównie dla studentów wydziałów humanistycznych, 
społecznych i artystycznych, podczas któryego prezentowane są historie startupów 
i spółek spin-off założonych m.in. przy UW; Inspiro, warsztaty, na których uczestnicy 
dowiadują się, jak tworzyć i własne rozwijać projekty; Integro, zajęcia, które pozwalają 
nowym uczestnikom Inkubatora szybko zaadaptować się w jego społeczności. 

 blok zajęć i warsztatów rozwijających kompetencje miękkie i twarde (studenci uczą się 
zasad marketingu i sprzedaży, negocjacji i zarządzania, problematyki związanej 
z patentowaniem wynalazków, zarządzania czasem, motywowania siebie i innych, itp.) 

 współpraca studentów z ekspertami (BraveCamp obozy szkoleniowo-integracyjne, 
Hackatony cykliczne zloty studentów, zespołów naukowych i profesjonalistów, których 
zadaniem jest wypracowanie rozwiązań na zadane problemy; BioTech Leaders 
Academy program rozwojowy na styku medycyny, informatyki oraz nauk biologiczno-



 

 

chemicznych; Experts Day i programy mentoringowe - spotkania studentów 
z ekspertami reprezentującymi uczelnię, NGO, jak i przedsiębiorstwa.  

 
Działalność pobudza innowacyjność i wpływa na postęp 
Działalność Inkubatora UW została tak skonfigurowana, by studenci mogli otrzymać pełne 
wsparcie na każdym z etapów powstawania i realizacji swoich pomysłów. „Idziemy nawet dalej: 
pobudzamy i inspirujemy uczestników do tego, by pomysły w ogóle powstawały. Dlatego mówimy 
o rozwijaniu postaw przedsiębiorczych, pobudzaniu kreatywności i wzmacnianiu wiary we własne 
możliwości. Kluczowe są tu poczucie wpływu, świadomość siły sprawczej oraz umiejętność pracy 
w zespole – umiejętności, na których dziś tak bardzo zależy młodemu pokoleniu. Ogólny poziom tych 
umiejętności w społeczeństwie w dużej mierze wyznacza sposób jego funkcjonowania. To dzięki nim 
pojawiają się innowacje, rozwiązania współczesnych problemów i dokonuje się postęp. W tym sensie 
Inkubator UW stanowi znaczną wartość dodaną dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego” – 
dodał Jacek Sztolcman.  
 
Podkreśla jednocześnie, ze Inkubator działa przy Uniwersyteckim Ośrodku Transferu 
Technologii (UOTT), który opiekuje się wynalazcami z UW komercjalizującymi wyniki swoich 
prac. W jego sąsiedztwie znajduje się też uniwersytecka spółka celowa UWRC, której zadaniem 
jest wspieranie zakładanych przy UW spółek typu spin-off. Możliwość kontaktowania się ze 
społecznością UOTT i UWRC i poznawania od strony praktycznej i formalnej procesów 
komercjalizacyjnych to dla studentów dodatkowa korzyść. Ponadto, w przypadku gdy pojawi 
się projekt o dużym potencjale komercjalizacyjnym, na miejscu do dyspozycji są odpowiednie 
struktury, które pomogą w patentowaniu, uruchomieniu własnej działalności lub powołaniu 
spółki spin-off. 
 
Ważne partnerstwa 
W ubiegłym roku Inkubator podjął współpracę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, 
udostępniając swoją ofertę studentom tej uczelni. Podjęto też współpracę z partnerem 
wywodzącym się z sektora przedsiębiorstw – w grudniu 2017 r. firma Roche Polska 
zdecydowała się sfinansować duży projekt rozwojowy pod nazwą BioTech Leaders Academy 
dla osób z branży biotechnologicznej i biomedycznej. Ma on wyłonić przyszłych liderów 
i naukowców. „Podjęcie współpracy z zewnętrzną firmą, która jest jednym z wiodących 
przedsiębiorstw w swojej branży na globalnym rynku, to dla nas dowód, że w Inkubatorze udało się 
nam stworzyć na tyle atrakcyjną przestrzeń i potencjał, że możemy dziś przyciągać zarówno 
kompetencje, jak i kapitał najbardziej innowacyjnych firm” – powiedział Jacek Sztolcman. 
 


