
INNOWACYJNA 
GOSPODARKA

ROLA POLITYKI EKONOMICZNEJ
4 edycja

Konferencja nauki  
i praktyki 
online

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.

Czwartek 19 maja godz. 9:30 – 14:00

Rejestracja uczestnictwa i transmisja online:  innovation.wne.uw.edu.pl



Konferencja poświęcona jest tematyce inno-
wacyjności polskiej gospodarki, w tym polity-
ce innowacyjnej, roli edukacji we wspieraniu 
innowacyjności, znaczeniu sektorów perspek-
tywicznych oraz zjawiskom i mechanizmom, 
które będą wpływały na innowacyjność Polski 
w nieodległej przyszłości.  

Prolog: Do czego jest nam potrzebna innowacyjna gospodarka? [9:30 – 9:45]
Otwarcie konferencji
prof. dr hab. Alojzy Nowak, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW, Dyrektor Zarządzający DELab UW 
dr Jarosław Górski, WNE UW, kierownik studiów podyplomowych  
„Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej”

Scena 1. Impulsy dla innowacyjności gospodarki [9:45 – 11:45]
Klimat dla innowacyjności, innowacyjność dla klimatu [9:45 – 10:20]
Tomasz Chruszczow, międzynarodowy ekspert ds. klimatu
Innowacji obieg otwarty, czyli znaczenie gospodarki obiegu zamkniętego [10:20 – 10:55] 
dr inż. Agnieszka Sznyk, prezes Fundacji Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego  
Rozwoju INNOWO

Norweska polityka innowacyjna - wielosektorowy mix/system oparty na współpracy  
[10:55 – 11:30] 
Katarzyna Kazimierczuk, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego  
oraz International Developement Norway AS 

Cele Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania i działania nakierowane na ich osiągnięcie  
prowadzone w wybranych regionach UE. Oczekiwania vs. rzeczywistość [11:30 – 12:00]
Gabriel Bednarczyk, Katedra Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego,  
oraz Zespół Regionalnego Systemu Innowacji w Biurze Planowania Przestrzennego  
Województwa Łódzkiego

TEMATYKA •  czy gospodarka obiegu zamkniętego jest szansą dla rozwoju  
innowacyjności?
•  czy przemysł kosmiczny może się stać rakietą innowacyjności  

polskiej gospodarki?

• jakie impulsy dla gospodarki innowacyjnej tworzy polityka klimatyczna?

•  czy rozwiązania skandynawskie sprawdziłyby się w polskiej  
polityce innowacyjnej?

W trakcie konferencji będziemy rozmawiali o wyzwaniach i szansach 
stojących przed innowacyjnością Polski, w szczególności poszukując 
odpowiedzi na pytania:

• jakie są kluczowe determinanty innowacyjności polskiej gospodarki?
•  jak animować współpracę administracji publicznej, sektora nauki  

i przedsiębiorstw na rzecz rozwoju innowacyjności?
•   jakich kompetencji potrzebujemy aby wspierać rozwój gospodarki 

innowacyjnej?

PROGRAM WYDARZENIA

Prelegentami konferencji będą przedstawiciele podmiotów współtworzących tzw. poczwórną helisę innowacyjności: sektora publicznego,  
środowiska naukowego, przedsiębiorcy oraz reprezentanci organizacji pozarządowych, reprezentujących głos społeczeństwa obywatelskiego.

Przerwa [12:00 – 12:15]
Scena 2. Kompetencje dla innowacyjnej gospodarki [12.15 – 13:45]
Kompetencje pracowników dziś i jutro. Jakich zmian w edukacji i na rynku pracy potrzebuje  
gospodarka innowacyjna? [12:15 – 13:10] 
dr Katarzyna Dębkowska, kierownik zespołu foresightu gospodarczego, Polski Instytut Ekonomiczny
dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW, Dyrektor Zarządzający DELab UW
prof. dr hab. Krzysztof Opolski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Czego musimy się nauczyć, aby przemysł kosmiczny stał się rakietą innowacyjności polskiej  
gospodarki? [13:10 – 13:45] 
dr hab. Grzegorz Brona, prezes zarządu Creotech Instruments SA
Bartłomiej Sokoliński, dyrektor Biura Realizacji Podprogramu Aerotropolis i Rozwój  
w Centralnym Porcie Komunikacyjnym

Epilog: podsumowanie i zamknięcie konferencji [13:45 – 14:00]

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



19 maja 2022 r.
godz. 9:30 – 14:00

Więcej informacji i kontakt:

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

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

KONTAKT

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji
dr Jarosław Górski


