
Wydarzenie organizowane  
przez Wydział Nauk Ekonomicznych UW  

w partnerstwie z DELab UW stanowi część projektu  
studiów podyplomowych „Innowacyjna gospodarka.  

Rola polityki ekonomicznej” realizowanych  
z Narodowym Bankiem Polskim  

w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny.

Poniedziałek 14 września
godz. 9:00 – 14:30

Rejestracja uczestnictwa  
i transmisja online:

innovation.wne.uw.edu.pl

INNOWACYJNA 
GOSPODARKA

ROLA POLITYKI EKONOMICZNEJ
3 edycja

Konferencja nauki  
i praktyki 
online



Tematyką konferencji są zagadnienia dotyczące po-
lityki innowacyjnej i całościowego wpływu różnych 
obszarów, metod i narzędzi polityki gospodarczej 
na innowacyjność gospodarki na poziomie mikro, 
mezo i makroekonomicznym. 

Prolog: Innowacyjna gospodarka – spojrzenie z lotu ptaka [9:00 – 10:15]
Otwarcie konferencji
dr hab. Gabriela Grotkowska, prof. UW, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW, Dyrektor Zarządzający DELab UW
dr Jarosław Górski, WNE UW, kierownik studiów podyplomowych  
„Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej”

Wystąpienie otwierające: Rola uczelni w tworzeniu i transferze innowacji
prof. dr hab. Alojzy Nowak, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Wykład gościa specjalnego: Wyzwania polskiej polityki innowacyjnej
prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej  
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Scena 1. Determinanty innowacyjności gospodarki [10:15 – 11:45]
Inwestycje zagraniczne i globalne łańcuchy wartości (GVC) wewnątrz firm wielonarodowych  
jako determinanty innowacji. Badanie na poziomie firm w krajach europejskich 
prof. dr hab. Andrzej Cieślik, prof. dr hab. Jan Jakub Michałek, dr hab. Krzysztof Szczygielski,  
dr Jacek Lewkowicz, dr hab. Jerzy Mycielski
Co powinniśmy zrobić aby skutecznie transferować technologię do gospodarki? 
Bartosz Sokoliński, Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji ARP S.A.
Ekosystem innowacji w budowie. Doświadczenia sektora publicznego 
Paweł Kasprowicz, Projekt Next Step Poland

TEMATYKA

Przerwa [11:45 – 12:00]
Scena 2. Innowacyjność jako fenomen. Co zmieniła pandemia? [12:00 – 13:15]
Innowacyjność jako fenomen ekonomiczny i społeczny 
prof. dr hab. Krzysztof Opolski, kierownik Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości na WNE UW
Przyspieszona transformacja cyfrowa, czyli smart city w dobie pandemii koronawirusa 
Szymon Ciupa, doradca sektorowy w Związku Miast Polskich
Kompetencje przyszłości. Czego nas uczy czas pandemii? 
dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW, Dyrektor Zarządzający DELab UW
Movie education jako innowacyjna metoda podnoszenia kompetencji w zakresie sprzedaży i przedsiębiorczości 
dr Maciej Pietrzykowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Scena 3. Debata: Jakiej polityki innowacyjnej potrzebujemy? [13:15 – 14:25]
Prowadzenie:
dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW, Dyrektor Zarządzający DELab UW
dr Jarosław Górski, WNE UW, kierownik studiów podyplomowych „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej”
Uczestnicy:
Eliza Kruczkowska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju
prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
prof. dr hab. Krzysztof Opolski, kierownik Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości WNE UW
Bartosz Sokoliński, Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji ARP S.A.

Epilog: podsumowanie wydarzenia [14:25 – 14:30]

dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW, Dyrektor Zarządzający DELab UW
dr Jarosław Górski, WNE UW, kierownik studiów podyplomowych „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej”

•  jak tworzyć warunki dla rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości?
•  jak animować współpracę administracji publicznej, sektora nauki  

i przedsiębiorstw na rzecz rozwoju innowacyjności?
•  na jakim etapie rozwoju jest ekosystem innowacyjności w Polsce  

i jak można wspierać jego dojrzewanie?
•  jak usprawniać tworzenie i transfer technologii do gospodarki?

W trakcie konferencji będziemy rozmawiali o wyzwaniach i szansach  
stojących przez polską polityką innowacyjną, w szczególności poszukując  
odpowiedzi na pytania:
•  jakie są kluczowe determinanty innowacyjności polskiej gospodarki?
•  jak powinna wyglądać modelowa polityka innowacyjna w Polsce?

PROGRAM WYDARZENIA

Prelegentami konferencji będą przedstawiciele sektora publicznego – instytucji współtworzących polski ekosystem innowacji  
oraz naukowcy badający innowacyjność gospodarki.



14 września 2020 r.
godz. 9:00 – 14:30

Więcej informacji i kontakt:

www.wne.uw.edu.pl/innowacyjna
innowacyjnosc@wne.uw.edu.pl

Studia podyplomowe „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej”
Celem studiów realizowanych przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu  
Warszawskiego z Narodowym Bankiem Polskim jest wzrost wiedzy adresatów studiów  
nt. roli państwa i polityk publicznych we wspieraniu innowacyjności gospodarki  
(cele, zadania, metody i ograniczenia). 
Kluczowymi grupami, do których adresowana jest oferta studiów podyplomowych, są:
1.  Przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej: kierownicy jednostek  

organizacyjnych organów administracji państwowej i samorządowej oraz specjaliści 
zatrudnieni w ww. urzędach zajmujący się problematyką polityki gospodarczej, w tym  
w szczególności zagadnieniami: innowacyjności, strategii rozwoju, przedsiębiorczości, 
rynku pracy, polityką przemysłową, fiskalną, pieniężną i społeczną.

2.  Dziennikarze zajmujący się problematyką ekonomiczną, w szczególności tematyką 
polityki gospodarczej oraz innowacyjnością gospodarki.

3.  Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych nauczający przedmioty  
o tematyce ekonomicznej i pokrewnej.

4.  Inne osoby zainteresowane tematyką studiów, posiadające dyplom ukończenia studiów 
co najmniej I stopnia – w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych  
oraz samorządu gospodarczego.

innovation@wne.uw.edu.pl
www.innovation.wne.uw.edu.pl

W programie studiów znajdują się między innymi następujące przedmioty  
realizowane w formule konwersatoriów i warsztatów:

v  Innowacyjność przedsiębiorstw 
v  Działalność B+R oraz ochrona praw własności intelektualnej
v  Ekonomiczna teoria innowacji
v  Polityka strukturalna, przemysłowa i innowacyjna państwa
v  Strategia gospodarcza Polski w świetle uwarunkowań konkurencyjnych
v  Gospodarka oparta na wiedzy. Rola edukacji i transferu wiedzy
v  Polityka innowacyjna jednostek samorządu terytorialnego
v  Analiza ekonomiczna i ocena skutków regulacji 
v  Wykłady gości specjalnych

W roku 2020/21 planowana jest IV edycja studiów, realizowana zdalnie.  
Rekrutacja rozpocznie się w grudniu 2020 roku a zajęcia zostaną uruchomione  
w lutym 2021 roku.

Koszt uczestnictwa w rocznym programie studiów wynosi jedynie 700 zł.

KONTAKT

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji
dr Jarosław Górski


