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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  
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Spotkanie  
z Inkubatorem 
Uniwersytetu 

Warszawskiego 
 

    
 

5 kwietnia 2018 r.  
o godz. 10:00 

na Wydziale Zarządzania UW  
w BP-01  

  
Prowadzący - Wojtek Lasota  

opowie: 

-> Co to jest Inkubator UW? 

-> Dlaczego warto do niego przyjść? 

-> Co można otrzymać  (zupełnie  

bezpłatnie)? 

-> Na Uniwersytecie istnieje Inkubator UW 

(www.iuw.edu.pl), a jego oferta jest bezpłatna. 

-> Idea jest prosta: jeśli chcecie działać w 

niemal dowolnym obszarze, na przykład 

biznesu, organizacji pozarządowych, 

przedsiębiorczości  społecznej - możecie to 

zrobić ze wsparciem Inkubatora UW. 

-> Jak uzyskać wsparcie? Zarejestrujcie się na 

stronie www.iuw.edu.pl, a potem umówcie się 

na spotkanie, podczas którego ustalona 

zostanie forma pomocy. 

-> Oferta Inkubatora jest skierowana do 

wszystkich studentów, doktorantów oraz 

pracowników  UW i absolwentów  do dwóch 

lat po uzyskaniu dyplomu. 

-> Możecie skorzystać między innymi: z 

kilkudziesięciu warsztatów, spotkań z 

ekspertami, mentoringu oraz  kilkudniowego 

wyjazdu, podczas którego rozwijane są 

pomysły  uczestników  na działania społeczne 

i biznesowe, a autor najwyżej ocenianego 

pomysłu otrzymuje 10 tysięcy złotych. 

-> Od tego roku Inkubator intensywnie rozwija  

obszar wsparcia przedsiębiorczości 

społecznej na UW, od biznesów  społecznych 

przez  organizacje pozarządowe po działania 

nieformalnych grup. 

Serdecznie zapraszamy do udziału! 

Wywiad  z  Adrianną  Staniszewską 

Zachęcamy do przeczytania wywiadu z 

Adrianną Staniszewską, założycielką 

European Chess School  oraz Finalistką  

Konkursu „Przedsiębiorca Roku 2017” 

Proszę powiedzieć nam kilka słów o swojej 

działalności.  

Firma European Chess School powstała w 2014 

roku – zajmujemy się organizowaniem kursów 

szachowych dla dzieci i młodzieży oraz szkoleń dla 

dorosłych. Nasi najmłodsi uczniowie są 

przedszkolakami i traktują grę w szachy jako formę 

zabawy, ale z powodzeniem przyswajają sobie jej 

podstawy oraz rozwijają wiele umiejętności – np. 

kreatywność i logiczne myślenie.  

Na kursach dla starszych dzieci oraz dorosłych 

stawiamy na merytorykę oraz praktykę – m.in. 

przygotowujemy naszych uczniów do turniejów 

szachowych, wiele godzin poświęcając na 

szkolenia taktyczne i wspólnie rozwiązując zadania 

szachowe będące prawdziwym wyzwaniem.  

 

Dlaczego zdecydowała się Pani na założenie 

swojej firmy? 

Przyznam, że nie była to łatwa decyzja – wcześniej 

przeanalizowałam wszelkie za i przeciw, a także 

przekonałam się, jak wygląda praca na etat. Po 

ukończeniu studiów magisterskich rozpoczęłam 

miesięczne praktyki w sektorze finansów.   

Wtedy utwierdziłam się w przekonaniu, że praca 

od 9 do 17 bardzo ogranicza moją wolność i 

kreatywność. W końcu zdecydowałam się na 

zarejestrowanie firmy, tym bardziej że 

perspektywa prowadzenia własnej działalności 

kusiła mnie od początku. 

 

Skąd wziął się taki pomysł? Co Panią 

zainspirowało? 

Najlepszą inspiracją zawsze jest pasja. Można 

powiedzieć, że zamieniłam moje hobby w biznes. 

Przez kilka lat grałam w szachy, uczestniczyłam w 

prestiżowych turniejach, zdobyłam srebrny i 

brązowy medal Mistrzostw Polski w swoich 

kategoriach wiekowych.  

Po zakończeniu kariery zawodniczej wyjechałam 

na kurs instruktorski, który w pełni przygotował 

mnie do prowadzenia zajęć z dziećmi. Na 

początku zdobywałam praktykę, prowadząc kursy 

w innej firmie, ale w końcu doszłam do wniosku, 

że mam wiedzę, doświadczenie i umiejętności 

wystarczające do tego, żeby zacząć budować 

swoją markę.  

 

Proszę opowiedzieć nam o swoich początkach 

w biznesie. Czy to była Pani pierwsza 

działalność? Co było największym 

wyzwaniem? 

Początki nie były tak trudne, jak mogłoby się 

wydawać. Znałam specyfikę tego biznesu już od 

kilku lat. Miałam czas, aby obserwować 

konkurencję, analizować ich działania oraz efekty, 

a także dostrzec, co odgrywa kluczową rolę w 

pozyskiwaniu klientów oraz odpowiadania na 

potrzeby stałych uczestników zajęć.  

Najtrudniejsza okazała się decyzja o rozpoczęciu 

działalności gospodarczej – musiałam wyjść poza 

strefę komfortu, nauczyć się pozyskiwać klientów, 

przygotować atrakcyjną ofertę, która będzie 

wyróżniać się na tle innych, przekonać dyrektorów 

placówek, by podpisali umowę ze mną, nie zaś z 

moją konkurencją. Ponadto prowadzenie 

działalności wymaga zapoznania się z wieloma 

innymi zagadnieniami, m.in. księgowością itp. 

Musimy uczyć się jak najwięcej, aby możliwie 

dużo zadań wykonywać jednak samodzielnie. 

W jaki sposób uczyła się Pani tego biznesu – 

skąd czerpała Pani wiedzę o prowadzeniu 

firmy, branży i konkurencji? 

Jak już wcześniej wspomniałam, przez kilka lat  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
pracowałam w firmie o podobnym profilu 

działalności. Nauczyłam się, jak zachęcać dzieci do 

uczestniczenia w zajęciach, motywować je, 

dostarczać im radości poprzez naukę. 

Opracowałam też własne metody prowadzenia 

kursów, mam pomysł, jak wyróżnić się na tym 

rynku. Dzięki latom praktyki wiem też, czego 

oczekują ode mnie dyrektorzy szkół oraz innych 

placówek. 

Jak pozyskała Pani pierwszych klientów? 

Przede wszystkim musiałam przygotować ofertę i 

bezpośrednio kontaktować się z placówkami 

przedszkolnymi i szkolnymi. Było to dość 

czasochłonne zadanie, które nie przyniosło 

oczekiwanych przeze mnie rezultatów. Niektórzy 

dyrektorzy poprosili mnie o przesłanie oferty, ale w 

żaden sposób się do niej nie odnieśli. Inni na 

wstępnie wyjaśnili, że w ich placówce odbywają się 

już podobne zajęcia i nie są zainteresowani 

współpracą. Mimo nie najłatwiejszych początków 

udało mi się pozyskać kilkoro klientów, a nasza 

współpraca trwa do dzisiaj. 

 

 

 

Gdyby miała Pani, z perspektywy czasu, 

wskazać kluczowe momenty w rozwoju 

przedsiębiorstwa, punkty zwrotne, co by to 

było? W jaki sposób te wydarzenia wpłynęły na 

rozwój firmy? 

Kluczowym momentem była dla mnie zmiana 

środowiska, w którym się obracałam. Rozpoczęłam 

studia doktoranckie i poznałam wiele osób, które 

bardzo zaczęły mnie inspirować i motywować do 

działania. Dzięki nim nauczyłam się, że w biznesie 

trzeba działać szybko, a strach odłożyć na bok. 

Zaczęłam wtedy budować wizerunek firmy, stawiać 

na rozwój – zarówno swój, jak i instruktorów 

prowadzących zajęcia w European Chess School.  

  

Nauczyłam się też, że nie należy przejmować się 

konkurencją, która czasami może popsuć nasze plany. 

 

 
 

Które z dotychczasowych doświadczeń w 

prowadzeniu biznesu było dla Pani najtrudniejsze 

albo najwięcej Panią nauczyło?  

Współpracowałam kiedyś z jedną placówką i obie 

strony były zadowolone. Przy ustalaniu harmonogramu 

na kolejny rok, niestety, nie byłam w stanie zgodzić się 

na jedyny termin wyznaczony przez drugą stronę. 

Proponowałam inne dni oraz godziny, byłam gotowa 

przesunąć inne zaplanowane zajęcia. 

Zrobiłam wszystko, co mogłam, jednak druga strona 

doszła do wniosku, że skoro nie chcę zgodzić się na 

podany termin zajęć, oznacza to, że nie traktuję ich 

priorytetowo – zrezygnowali ze współpracy. Bardzo 

wzięłam to do siebie, ale z perspektywy czasu uważam, 

że ten stres związany ze stratą klienta nie był potrzebny. 

Dziś potrafię wykorzystać go stymulująco, motywuje 

mnie do dalszych działań.  

 

Jak wygląda Pani typowy dzień pracy? Ile czasu 

poświęca Pani na prowadzenie firmy? 

Prowadzenie biznesu, to praca 24 h na dobę. Nie 

prowadzę wielu zajęć – w tym roku ograniczyłam je 

tylko do 3 dni w tygodniu. Jednak zarówno przed 

zajęciami, jak i po nich, a także w te 4 dni „wolne” 

pracuję przy komputerze. Planuję rozwój firmy, ustalam 

plan zajęć na najbliższe spotkania, staram się pozyskać 

nowe miejsca, w których możemy prowadzić kursy 

szachowe. 

 

Co uważa Pani za swój największy sukces? 

Mam kilka porównywalnych małych sukcesów za sobą, 

jednak jestem pewna, że ten największy jest jeszcze 

przede mną. Muszę jednak wspomnieć o książce, którą 

napisałyśmy wspólnie z siostrą („Szachy. Nauka gry dla 

dzieci,  wyd. Publicat).  

 

Śniadanie   
Networkingowe 

 

Przypominamy, że  widzimy 
się już  

5 kwietnia   2018 r. o 7:30  

na Wydziale Zarządzania UW,        
w restauracji               

Wydziału Zarządzania UW 
(wejście od budynku C)       
przy ul. Szturmowej 1/3 
odbędzie się Śniadanie 

Networkingowe poświęcone 
realizacji projektu pt.: 

„Innowacyjny system 
wsparcia rozwoju 

przedsiębiorczości – 
podniesienie efektywności 

współpracy nauki z 
gospodarką”,  

Finansowanego w ramach 
programu DIALOG oraz 

przygotowanego 
wspólnie przez  Centrum 

Przedsiębiorczości i Centrum 
Projektów i Ekspertyz WZ  

UW. 

 

Obowiążuje rejestracja! 

FORMULARZ 
ZGŁOSZENIOWY 

 

 

 

Do zobaczenia! 

 

https://docs.google.com/forms/d/1wRp5n6Z-IFkD7KAPGvtjG2vwPVjrDNKRYjFVzGveeIc/viewform?edit_requested=true#responses
https://docs.google.com/forms/d/1wRp5n6Z-IFkD7KAPGvtjG2vwPVjrDNKRYjFVzGveeIc/viewform?edit_requested=true#responses


 

        

      

    

 

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 

CP WZ UW Newsletter   NR. 16   03/2018 

W każdym miesiącu  będziemy przesyłać Państwu nowy numer 

naszego Newslettera. 

 

Zachęcamy do lektury. 

Jest to pierwsza polska baśń omawiająca zasady gry 

w szachy. Sprawia mi wielką radość, gdyż zyskuje 

szerokie grono odbiorców, o czym mogą świadczyć 

już cztery sprzedane nakłady. 

 

 

 

A co uważa Pani za swoją największą porażkę? 

Nie traktuję żadnego doświadczenia w kategorii 

porażki. Jeśli coś mi nie wyszło, staram się to 

naprawić, zrozumieć, jakie popełniłam błędy. W ten 

sposób zdobywam bezcenne doświadczenie, uczę 

się, aby następnym razem, w podobnej sytuacji, 

zachować się inaczej. W efekcie zyskuję o wiele 

więcej – paradoksalnie właśnie dzięki wcześniejszym 

przykrym doświadczeniom.  

 

 

  

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: 

•   – „Śniadanie Networkingowe”. 

Więcej szczegółów na naszej stronie 

• 14 listopada 2018 r. – III Ogólnopolski Zjazd Katedr  

Przedsiębiorczości oraz Innowacji. Więcej informacji znajduje się na 

stronie  wydarzenia

•       – V  Międzynarodowa Konferencja 

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

Więcej szczegółów na naszej stronie. 

. 

 

 

. 

Jak wyobraża Pani sobie firmę za kilka lat?  

W jakim kierunku chciałaby ją Pani rozwijać? 

Chciałabym, aby firma była rozpoznawalna w całej 

Polsce i do tego planuję dążyć. 

 

Czy ma Pani jakieś rady dla osób, które dopiero 

zaczynają przygodę z własnym biznesem? 

Osoby rozpoczynające przygodę z własnym biznesem 

muszą przygotować się na brak wolnego czasu, dużo 

stresu, ale i satysfakcji z wykonywanej pracy. Efekty 

będą widoczne, nie zawsze jednak od samego 

początku. Na pewno warto pytać o rady osoby bardziej 

doświadczone. Jeśli mamy jakiś problem biznesowy, 

dobrze skonfrontować go z innym przedsiębiorcą, 

nawet działającym w zupełnie innej branży. Mnie takie 

rozmowy i rady bardzo pomogły, mimo że na początku 

nie sądziłam, że można będzie je zaimplementować w 

mojej dziedzinie. 

 

 

http://www.wz.uw.edu.pl/portale/centrum-przedsiebiorczosci/dzial/networking
http://www.wz.uw.edu.pl/portale/III%2520Zjazd%2520Katedr%2520Przedsi%25C4%2599biorczo%25C5%259Bci%2520i%2520Innowacji
Konferencja%20Naukowa%20%22Przedsiębiorczość%20w%20XXI%20wieku.%20Oblicza%20i%20perspektywy%22.

