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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 różnymi 

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  

 

  

Spotkanie Absolwentów Wydziału Zarządzania 

Uniwersytetu Warszawskiego 

W sobotę 9 czerwca we wspaniałej atmosferze odbyło się 

Spotkanie Absolwentów  Wydziału Zarządzania UW. Na 

wydarzenie zostały zaproszone osoby, które prowadzą własne 

firmy lub zajmują stanowiska kierownicze. Spotkanie rozpoczęło się 

od części oficjalnej. Dziekan Wydziału Zarządzania                         

prof. zw. dr hab. Alojzy Z. Nowak powitał wszystkich gości. Potem 

absolwenci wzięli udział w panelu dyskusyjnym pt. "Millenialsi i 

post-millenialsi na rynku pracy". Następnie zostały omówione formy 

współpracy Wydziału Zarządzania z absolwentami. Spotkanie 

zakończyło się bankietem, na  którym wszyscy goście mieli okazje 

lepiej się poznać, nawiązać relacje oraz  omówić przyszłe 

możliwości podjęcia wspólnych działań. Poniżej zamieszczamy 

krótką fotorelację z wydarzenia. Więcej zdjęć można znaleźć na 

stronie  Centrum Przedsiębiorczości, które było aktywnie   

zaangażowane w organizacje spotkania. W imieniu Komitetu  

Organizacyjnego dziękujemy wszystkim absolwentom, którzy wzięli 

udział w  spotkaniu oraz mamy nadzieję na dalszą współpracę. 
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Zapraszamy do udziału w II Edycji 
Konkursu Przedsiębiorca Roku, który 

jest  przeznaczony dla studentów i 
absolwentów Uniwersytetu 

Warszawskiego. Chcemy docenić tych 
wszystkich, który tworzą innowacje, 

zakładają i rozwijają nowe 
przedsiębiorstwa, działają na rzecz 

gospodarki i społeczności.  
 

Kategorie konkursowe: 
 

-   Master of Business 
-   Start-up Roku Uniwersytetu    
    Warszawskiego 
-   Start-up Roku Wydziału Zarządzania 
-   Innowacja/Innowator Roku 
-   Przedsiębiorca Społeczny 

 
Zgłoszenia można wysyłać do 

20 września 2018 roku 

Więcej informacji można znaleźć na 

stronie 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału! 
 
 

Organizatorzy: 
 

 
 

 
 

 

Zachęcamy do przeczytania wywiadu        

z absolwentem Wydziału Zarządzania 

UW Łukaszem Bortem, który jest  

założycielem studia treningu 

personalnego      Elite     Zone. 

 

 
 
 

Proszę powiedzieć nam kilka słów o swojej 

firmie.  

Elite Zone sp. z o.o. to studio treningu 

personalnego zlokalizowane w centrum Warszawy, 

przy al. J. Ch. Szucha 8. Tworzymy grupę 

wykwalifikowanych trenerów personalnych, którzy 

pomagają swoim klientom osiągać zamierzone cele 

treningowe np. poprawa sprawności, siły, sylwetki 

czy też pozbywanie się dolegliwości bólowych.  

W naszej ofercie znajduję się również 

kosmetologia estetyczna, dietetyka, a także 

niebawem fizjoterapia. 

 

Czemu zdecydował się Pan na założenie swojej 

firmy? 

Zdecydowałem się z kilku względów. Po pierwsze, 

aby   dawać   moim   podopiecznym    odpowiednią  

jakość treningu w kameralnym miejscu,  a  nie  na 

zatłoczonej siłowni. Po drugie, była to jedyna na 

tamten moment dla mnie droga rozwoju 

zawodowego jako trenera personalnego. W owym 

czasie było tylko kilka tego typu miejsc w Polsce. 

 

Skąd wziął się taki pomysł? Co Pana 

zainspirowało? 

Inspiracja w branży fitness płynie zawsze z USA, 

gdzie rynek fitness jest największy na świecie. 

Byłem tam wielokrotnie i miałem okazję zwiedzić 

wiele klubów począwszy od box-ów Croffit-owych 

po kameralne studia treningu personalnego. 

Trendy tak jak wspomniałem przychodzą zza 

Oceanu, natomiast wcześniej trafiają do naszych 

zachodnich sąsiadów – Niemców. Tutaj również 

obserwowałem prężny rozwój rynku treningu 

personalnego, szczególnie biorąc udział w 

największych na świecie targach fitness – FIBO, 

które corocznie odbywają się w Niemczech.  

 

Proszę opowiedzieć nam o swoich początkach 

w biznesie. Czy to była Pana pierwsza 

działalność, co było największym wyzwaniem? 

Można powiedzieć, że założenie studia treningu 

personalnego było dla mnie naturalną ewolucją. 

Najpierw posiadałem własną działalność 

gospodarczą, świadczącą usługi treningów, by 

później założyć spółkę. 

 

W jaki sposób uczył się Pan tego biznesu – 

skąd czerpał Pan wiedzę o prowadzeniu firmy, 

o branży i konkurencji? 

Zaznaczam, że cały czas uczę się tej branży, 

śledzę trendy i konkurencję. Oczywiście wiele 

rzeczy na początku robiłem metodą prób i błędów, 

natomiast staram się uczestniczyć w 

konferencjach branżowych i szkoleniach i 

rozmawiać z właścicielami siłowni czy klubów 

fitness na tematy związane z prowadzeniem tego 

typu działalności. Niejednokrotnie wprowadzam 

pewne rozwiązania, które sprawdzają się 

wcześniej u kogoś innego.  

 

Jak przyciągnął Pan do siebie pierwszych 

klientów? 

Pierwszych klientów sam przyciągnąłem, 

ponieważ jak wspomniałem wcześniej na początku 

prowadziłem treningu w ramach własnej 

działalności.  

 

 

http://przedsiebiorcyuw.pl/terminy.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Gdyby miał Pan, z perspektywy czasu, 

wskazać kluczowe momenty w rozwoju 

przedsiębiorstwa, punkty zwrotne, co by to 

było? W jaki sposób te wydarzenia wpływały 

na rozwój firmy? 

Na pewno konsekwentne trzymanie się 

pierwszych założeń prowadzenia firmy – stała 

oferta nastawiona na dawanie odpowiedniej 

jakości usług. Był to okres 1-2 lat kiedy jak 

wiadomo biznes najtrudniej rozwinąć i wtedy 

zaczynają się problemy i dylematy – czy oferta 

jest odpowiednia, czy może trzeba ją zmienić? 

 

 

 

Drugi okres to inwestycja w szkolenia 

branżowe, które dają nam pozycję ekspertów w 

zakresie treningów personalnych. W naszym 

studio posiadamy system wewnętrznych 

szkoleń – Elite Zone Academy, dzięki którym 

utrzymujemy odpowiednią jakość treningów 

przez wszystkich trenerów personalnych.  

 

Które z dotychczasowych doświadczeń w 

prowadzeniu biznesu było dla Pana 

najtrudniejsze, lub najwięcej Pana nauczyło?  

Najtrudniejsze w branży usługowej, jest 

utrzymanie dobrej jakości treningów i obsługi 

klienta przez trenerów. Niejednokrotnie 

spotkałem się z bardzo niską jakością 

prowadzonych treningów przez trenerów np. 

brak odpowiedniej rozgrzewki, brak 

pokazywania ćwiczeń, brak monitorowania 

postępów, brak planu treningowego. Są to 

rzeczy niezwykle ważne, a często pomijane 

nawet przez wykwalifikowanych trenerów.  

 

Jak wygląda Pana typowy dzień pracy? Ile 

czasu poświęca Pan na prowadzenie firmy? 

Mój typowy dzień pracy wygląda różnie 😊 

Ponieważ stale czynnie prowadzę treningi  

 

personalne, muszę również godzić pracę trenera z 

obowiązkami właściciela. Zazwyczaj jestem w 

klubie o 7:00 rano, prowadzę treningi personalne 

do 12:00. Później mam 1-2h na pracę biurową, a 

następnie w godzinach wieczornych prowadzę 

treningi ze swoimi podopiecznymi. Środy 

poświęcam całkowicie na sprawy 

firmowe(marketing, księgowość), a także na 

szkolenia z zakresu przygotowania motorycznego, 

aby później podnosić jakość usług szkoląc mój 

personel.  

 

Co uważa Pan za swój największy sukces? 

Za mój największy sukces uważam to, że mogę 

zarabiać na tym co lubię robić i czym się interesuję 

😊 Jeśli chodzi o sukcesy biznesowe to oczywiście 

rozbudowanie klubu o dodatkową powierzchnię i 

stały rozwój poprzez zwiększanie ilości aktywnych 

klientów. Do moich osobistych sukcesów dorzucę 

jeszcze wielu zadowolonych klientów oraz 

międzynarodowe kwalifikacje, które staram się cały 

czas rozwijać.   

 

 

 

A co uważa Pan za swoją największą porażkę? 

Jak wiadomo w osiągnięcie sukcesu wpisane są 

również porażki, których też było i będzie wiele. Do 

największych porażek zaliczam wybór 

nieodpowiednich  współpracowników, co prowadziło w 

kilku przypadkach do zahamowania rozwoju firmy i 

niezadowolenia części klientów. Oczywiście ciężko 

tego uniknąć, jednak bogatszy w doświadczenia 

staram się uważnie podchodzić do osób z którymi 

współpracuję. Staram  się wszelkie formy współpracy 

regulować umowami.  

 

 

  

Serdecznie zapraszamy do 
udziału w projekcie 

"PROspołeczni - letniej 
akademii przedsiębiorczości 

społecznej",  

organizowanym przez 
Uniwersyteckie Centrum 

Wolontariatu oraz Inkubator 
UW. Jest to idealna okazja, 

aby przekonać się, że 
projekty społeczne mogą 
łączyć w sobie rentowny 

biznes, spełniając 
jednocześnie ważne cele 

społeczne. 

Macie pomysł na projekt z 
zakresu przedsiębiorczości 
społecznej i studiujecie lub 

pracujecie na Uniwersytecie 
Warszawskim lub 

Warszawskim Uniwersytecie 
Medycznym? 

Jeśli szukacie możliwości jego 
realizacji i wsparcia 

merytorycznego, zapraszamy 
do udziału  

Więcej informacji można 
znaleźć na stronie:  

ido.uw.edu.pl 

APLIKUJ 

 
Aplikacje można wysyłać 
do 30 czerwca 2018 roku. 

 

 

http://ido.uw.edu.pl/prospoleczni/
https://form.iuwnet.org/


 

        

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W każdym miesiącu  będziemy przesyłać Państwu nowy numer naszego 

Newslettera. 

 

Zachęcamy do lektury 

 

Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania 

Uniwersytet Warszawski 

Ul. Szturmowa 1/3 pok. C421 

02-678 Warszawa 

 

 

Dane kontaktowe 

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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Jak wyobraża Pan sobie firmę za kilka lat? W 

jakim kierunku chciałby ją Pan rozwijać? 

Mam kilka pomysłów na rozwój firmy. Chciałbym 

wejść w sektor sportu zawodowego, który w 

Polsce cały czas raczkuje. Chodzi o 

przygotowanie motoryczne sportowców – mma, 

golf, tenis, piłka nożna. Drugą gałęzią, którą 

chciałbym rozwinąć są szkolenia dla trenerów 

oraz tzw. Corporate wellness, czyli szkolenia dla 

pracowników biurowych którzy poprzez pracę 

siedzącą mają szereg dysfunkcji układu ruchu.  

Trzecią rzeczą jest otwarcie kolejnego studia 

treningu personalnego w Warszawie, gdyż 

obecnie jest popyt na fitness i aktywność fizyczną. 

  

V Międzynarodowa 

Konferencja Naukowa 

"Przedsiębiorczość w XXI 

wieku. Oblicza i 

perspektywy". 

 

w w w.p 2 1 . wz .u w.e d u .p l  

Z życia Centrum: 

• 14 listopada 2018 r. – III Ogólnopolski Zjazd Katedr  

Przedsiębiorczości oraz Innowacji. Więcej informacji znajduje się na 

stronie  wydarzenia  

•       15 – 16 listopada 2018 r. – V  Międzynarodowa Konferencja 

Naukowa "Przedsiębiorczość w XXI wieku. Oblicza i perspektywy”. 

Więcej szczegółów na naszej stronie. 
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Czy ma Pan jakieś rady dla osób, które dopiero 

zaczynają przygodę z własnym biznesem? 

Oczywiście, najważniejsze to dążyć konsekwentnie 

do celu, nie poddawać się, być cierpliwym, stale się 

rozwijać 😊 

 

http://www.wz.uw.edu.pl/portale/III%2520Zjazd%2520Katedr%2520Przedsi%25C4%2599biorczo%25C5%259Bci%2520i%2520Innowacji
file://///CX6-MAN3-SRV/MAN/ZAKLADY/Centrum_P_WZ/Newsletter/2018/Marzec%202018/Konferencja%20Naukowa%20%22Przedsiębiorczość%20w%20XXI%20wieku.%20Oblicza%20i%20perspektywy%22.

