
Program akceleracyjny 

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego 



Dlaczego Inkubator UW? 

50 I WIĘCEJ 
PROFESJONALNYCH 

TRENERÓW, MENTORÓW 
ORAZ EKSPERTÓW,  

którzy na co dzień wspierają 
studentów UW i WUM w 
rozwoju ich projektów! 

Ponad  
100 OSÓB Z AUTORSKIMI 
PROJEKTAMI dołączyło do 

naszej społeczności w 
samym tylko pierwszym 

kwartale 2022 roku! 

Wyjątkowe współprace z 
najbardziej ZNANYMI 

FIRMAMI I NGO’S, 
wspólnie organizowane 
akademie czy turnieje 

kreatywne 

Ogromna dawka 
praktycznej wiedzy (w 

samym 2021 roku 
przeprowadziliśmy blisko 

1583 GODZINY 
DYDAKTYCZNE 

WARSZTATÓW I SZKOLEŃ)  

Zupełnie za DARMO dla 
studentów i pracowników 

UW i WUM! 



Prowadzimy działania nastawione na 
rozwój szeroko rozumianych postaw 

przedsiębiorczych zarówno rozumianych 
jako kompetencje miękkie jak i wiedzę czy 

umiejętności cyfrowe lub techniczne. 
Ponadto stale monitorujemy sytuację na 
rynku i dobieramy działania do realnych 

potrzeb społeczności studenckiej  

Organizujemy autorskie programy, które 
mają na celu pobudzanie studentów do 
tworzenia innowacji potrzebnych przez 

otoczenie społeczno – gospodarcze. 
Wyraża się to zarówno poprzez turnieje 

design&hack, programy akceleracyjne czy 
spotkania z inspirującymi gośćmi 

Jak działamy? 

Prowadzimy indywidualne 
konsultacje, konkursy mini grantowe, 
dostarczamy najlepszych ekspertów i 

mentorów na rynku, by projekty 
studentów z różnych dziedzin jak 

najszybciej rozpoczęły własną 
działalność 

Chcę robić innowacje ale nie 
wiem od czego zacząć… 

Potrzebuję  
wiedzy! Mam pomysł  

na projekt! 



PROJEKTÓW 

BIORĄCYCH 

UDZIAŁ W 

PROGRAMIE GODZIN WARSZTATÓW  

I SZKOLEŃ DLA 

ZESPOŁÓW 

PROJEKTOWYCH 

KWOTA 

DOFINANSOWANIA DLA 

3 NAJBARDZIEJ 

INNOWACYJNCYH 

ROZWIĄZAŃ 

 

MIESIĘCY NA 

REALIZACJĘ GRANTU 

I PRACĘ POD OKIEM 

DEDYKOWANYCH 

MENTORÓW 

PRESTIŻOWY FINAŁ  

W TRAKCIE KTÓREGO 

GRANTOBIORCY PROGRAMU 

PRZEDSTAWIĄ EFEKTY PRACY 

10 6 

15 000 zł DLA ABSOLWENTÓW 

KURSU MOŻLIWOŚĆ 

WYGRANIA GRANTU 

NA BUDOWĘ 

PROTOTYPU LUB 

PILOTAŻ 

ROZWIĄZANIA 

 

60 

Program akceleracyjny 



Przykłady projektów 



My AlzCare 350 tysięcy osób z ChA w Polsce  

11,1 mld zł rocznych kosztów 
Wirtualny asystent w opiece nad osobami z ChA 

Potrzeby rodzin osób z ChA: 

• Łatwiejszy dostęp do opiekunów zastępczych 

• Lepsza organizacja opieki 

• Zmniejszenie kosztów zw. z opieką 

• Głębsze zrozumienie postępującej choroby 

• Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z 

osobami w podobnej sytuacji, które lepiej 

rozumieją te okoliczności 
 Źródło: badanie empiryczne przeprowadzone na próbie 369 osób z różnych krajów 

Transfer technologii - dostarczenie najnowszej wiedzy pochodzącej z 

międzynarodowych badań nad ChA 

Interdyscyplinarny zespół złożony z medyków, psychologa, 

finansisty, analityka danych, marketera, lingwisty 

Aplikacja oferuje: 

•  bazę opiekunów zastępczych 

•  moduł pozwalający na kontakt z domem opieki 

•  platformę zakupową 

• kalendarz pozwalający na zapisywanie objawów,                          

podawanych leków, wizyt lekarskich  

• grupa wsparcia 

• Lokalizacja 

• bazę wiedzy 

- I miejsce w konkursie InnoHub 

- nagroda w programie akceleracyjnym IUW Digital Health  

- stworzenie prototypu aplikacji (MVP) 

Co do tej pory osiągnęliśmy? 

Złożyliśmy aplikacje do: 

- programu akceleracyjnego Lund University (Szwecja) 

- programu akceleracyjnego Demium (Hiszpania) 

 

Co możemy osiągnąć? 



PLATFORMA WYMIANY WIEDZY O BIEŻĄCYCH OFERTACH 

ZATRUDNIENIA CZASOWEGO W JEDNOSTKACH MEDYCZNYCH 

MISJA 

 Uzupełnianie braków kadrowych w ochronie zdrowia. 

 Pomoc w znalezieniu dodatkowego dochodu.  

 Digitalizacja procesu rekrutacyjnego. 

 Pomoc w znalezieniu pracy absolwentom kierunków medycznych. 

 Pomoc w utrzymaniu prawa wykonywania zawodu.  

ZESPÓŁ 

Nasz zespół składa się z pielęgniarek, specjalistki z zakresu finansów i 

zarządzania oraz programistów.  

NASZE BADANIA WYKAZAŁY, ŻE: 

88,6% pracowników medycznych chciałoby mieć możliwość dodatkowego dochodu,  

67,7% byłoby skłonnych podjąć pracę w innym mieście, 

96,8% chce mieć możliwość samodzielnego planowania i rezerwacji dyżurów. 

*Źródło: Opracowanie własne. Badanie sondażowe na próbie 100osób. 

Jest odpowiedzią na stale nasilający się problem braków kadrowych w jednostkach 

medycznych (raporty Ministerstwa Zdrowia i GUS) 

DOTYCHCZAS POTWIERDZILIŚMY ZAINTERESOWANIE WSPÓŁPRACĄ 

 dwóch Warszawskich szpitali  

 ze strony personelu medycznego głównie pielęgniarki i opiekunowie medyczni 

*Źródło: osobisty wywiad pogłębiony z przedstawicielami placówek medycznych. 



Nowoczesna platforma bezpiecznego 

przechowywania i udostępniania osobistej 

dokumentacji medycznej 

Medyczny portfel pacjenta 



- Precyzyjna oraz szybsza diagnoza raka prostaty dzięki wykorzystaniu głębokich 

konwolucyjnych sieci neuronowych  

na obrazach USG. 

 

- Możliwość przeprowadzenia nieinwazyjnej weryfikacji 

wystąpienia raka prostaty bez konieczności korzystania z MRI. 
 

- Grupa docelowa: 320 Zdiagnozowanych i 190 śmierci w PL i 380 Zdiagnozowanych i 165 

śmierci w Europie na 100 K mieszkańców. 
 

- Korzyść dla lekarza: skrócenie procedury planowania biopsji, brak konieczności manualnego oznaczania 

obszarów potencjalnie zagrożonych, zautomatyzowanie analizy obrazów. 

 

- Korzyści dla pacjentów: ograniczenie kosztów badania, czasu oczekiwania na wynik oraz umożliwienie 

przeprowadzenia badania diagnostycznego u osób, które nie mogą korzystać z MRI (klaustrofobia, elementy 

metalowe etc.). 

 

- Osiągnięcia: projekt wytypowany jako 1 z 15 na 210 drużyn w aceleratorze “EIT Health”; rozpoczęta współpracę z 

Prof. Romanem Sosnowskim z Instytutu Urologii im. Marii Curie Skłodowskiej; rozpoczęto procedurę ochrony 

własności intelektualnej. 

 



Customer value proposition 

USG 
100€ 

ACCURACY 30% 

MRI 
400€ 

ACCURACY 60% 

biopsy 
2000€ 

ACCURACY 90% 

USG 
100€ 

30% 

ACCURACY 90% 

biopsy 
2000€ 

1000€ 

90% 

ACCURACY 95% 

COST 

REDUCTION 

DIAGNOSIS  

IN A SECOND 

This is how 

it’s done now 

This is how we 

want to do it 



Korzyści dla uczestników 

• Łatwy dostęp do środków finansowych 

• Certyfikat prestiżowej uczelni  

• Proof of concept – eksperci medyczni, IT, mentoring 

• MVP 

• Model biznesowy 

• Doświadczenie w negocjacjach 

• Kontaktów z VC / PE 

 

 



Ograniczenia 

• Małe granty – 15 tys. 

• Zbyt duże zespoły 

• Rozbieżności pomiędzy możliwościami budżetowymi  
uczestników, a oczekiwaniami wykonawców, zwłaszcza IT 

• Mniejsze szanse negocjacyjne na etapie realizacji zadań, po 
wyborze partnerów B2U  

• Krótki okres mentoringu, tylko do spotkania z inwestorami 

• Brak internacjonalizacji 

 



Wartość dodana 

• Zwiększenie szansy na transfer technologii w postaci start-up 

• Rozwój polskiego biznesu deep tech  

• Edukacja o innowacyjnej przedsiębiorczości w różnych 
obszarach wiedzy 

• Stopniowe przełamywanie bariery mentalnej w ośrodkach 
akademickich 



Bądźmy w kontakcie! 


