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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 innymi 

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  

 

  

Terminy „Śniadań   Networkingowych” 

W ramach najbliższego Śniadania 

Networkingowego pojawi się u nas Pan Łukasz 

Banach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jest jednym z założycieli miejskiej   sieci   

skuterów  elektrycznych JedenSlad.pl, która 

rozwiązuje  kilka najważniejszych problemów  

komunikacyjnych, a mianowicie: stanie w 

długich korkach, znalezienie  miejsca  

parkingowego  (i parkowanie   za   darmo). 

Skutery mają ekologiczny napęd, przyczynia 

się to do zmniejszenia emisji szkodliwych 

gazów.  Skutery można współdzielić z innymi. 

Kupno  własnego  pojazdu  nie jest już 

niezbędne żeby sprawnie przemieszczać się 

po mieście.  

Więcej o Jeden Ślad dowiecie się już 1 marca 

2018 roku.  

Spotkanie odbędzie się w  budynku C w części 

restauracyjnej na patio o godzinie 07.30. 

Kolejne śniadanie odbędzie się  5 kwietnia 

2018 roku roku. Będzie 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 Wydziału Zarządzania.  

Projekt jest skierowany do przyszłych i 

obecnych  Przedsiębiorców twórców  innowacji, 

studentów, absolwentów oraz pracowników 

Uniwersytetu Warszawskiego. Zakłada 

stworzenie systemu wsparcia składającego  się 

z platformy internetowej (bazy wiedzy), bloga, 

paneli eksperckich, bazy ofert współpracy oraz 

konsultacji indywidualnych z zakresu szeroko 

pojmowanej przedsiębiorczości (organizacyjne, 

rynkowe i prawne aspekty tworzenia 

przedsiębiorstw, projektowanie modeli 

biznesowych, zarządzanie innowacjami,  

własność  intelektualna, zarządzanie nową 

firmą, budowanie pozycji rynkowej 

przedsiębiorstwa itd.).  

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 

 

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy wysyłać na 

adres : 

networking@wz.uw.edu.pl 

mailto:centrumwz@uw.edu.pl


 

  

 

                     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

Trwa nabór do 4. 
Edycji Programu 
MIT Enterprise 
Forum Poland 

Celem projektu jest 

przyspieszenie rozwoju 

młodych, innowacyjnych firm 

technologicznych poprzez 

połączenie ich potencjału z 

wiedzą, doświadczeniem oraz 

zasobami wiodących polskich 

i międzynarodowych 

przedsiębiorstw, w  tym 

spółek Skarbu Państwa.  

Do programu można 

aplikować do 28 lutego za 

pośrednictwem strony 

internetowej 

mitefpoland.org. 

Udział w akceleracji MIT 

Enterprise Forum Poland daje 

szansę na dopracowanie 

modelu biznesowego. 

Program ten daje również 

możliwość 

międzynarodowego 

networkingu i zdobycia 

unikalnej wiedzy przydatnej w 

dalszym rozwoju działalności. 

Więcej informacji na temat 

projektu znajdą Państwo na 

stronie mitefpoland.org. 

 

 

 

 
Wywiad  
z  Piotrem Góralczykiem 
 
W tym numerze zachęcamy do przeczytania 
wywiadu z Panem Piotrem Góralczykiem 
założycielem i CEO Lucid Group i  Unified API 
oraz  Laureatem Konkursu „Przedsiębiorca 
roku 2017” w kategorii „Startup Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego”. 
 

 
 
Proszę powiedzieć nam kilka słów o swojej 
firmie. 

Umożliwiamy przedsiębiorcom technologicznym 

dostęp do łatwej integracji z systemami 

informatycznymi innych firm, szczególnie banków 

przez jedno zunifikowane API (czyli bezpieczny 

protokół komunikacyjny)  

 

Czemu zdecydował się Pan na założenie 

swojej firmy? 

Od kiedy pamiętam swoje dojrzałe życie, zawsze 

fascynowała mnie technologia oraz jej rozwój. 

Najpierw była to pasja do informatyki, 

programowania, która potem przerodziła się w 

dobrze płatne zajęcie i skutkowała realizacją 

najpierw małych, a potem co raz większych 

przedsięwzięć informatycznych. 

Skąd wziął się taki pomysł? Co Pana 

zainspirowało? 

Zawsze inspirowało mnie lenistwo, prostota i 

skalowalność :). Technologie informatyczne 

zastępują pracę ludzi, umożliwiają wykonywanie 

skomplikowanych operacji (na przykład 

matematycznych) oraz są łatwe do kopiowania w 

wielu miejscach na świecie. 

 

Proszę opowiedzieć nam o swoich początkach 

w biznesie. Czy to była Pana pierwsza 

działalność? 

Początki były inicjowane na Wydziale 

Zarządzania UW gdzie prowadziłem Akademicki 

Inkubator Przedsiębiorczości jako Dyrektor 

Zarządzający.  

 

W jaki sposób uczył się Pan tego biznesu – 

skąd czerpał Pan wiedzę o prowadzeniu firmy, 

o branży i konkurencji? 

Wiedzę zdobywałem na uczelni oraz przy 

pierwszych projektach, które nie były doskonałe. 

Natomiast człowiek uczy się na błędach i dzięki 

podejmowaniu wyzwań udało mi się dość szybko 

rozwinąć firmę oraz wprowadzić pierwszą spółkę 

na giełdę. Wszystko zaczęło się na WZ UW :) 

 

Jak przyciągnął Pan do siebie pierwszych 

klientów? 

Przyszli sami, to były firmy z Inkubatora WZ UW. 

Potem udało nam się wystartować w paru 

konkursach i pozyskać dotacje UE.  

 

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 była to wypadkowa odpowiedniego 

pomysłu, w odpowiednim czasie i poznania 

odpowiednich ludzi. Bardzo dużo dawały mi 

spotkania tematyczne z przedstawicielami 

biznesu zarówno na WZ UW i na mojej drugiej 

uczelni PW. Obecnie dzieje się tego bardzo dużo. 

Najważniejsza jest oczywiście egzekucja 

pomysłu, gdyż bez niej i bez odpowiedniej 

determinacji można zmarnować sporo czasu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poznajcie nas 

 

 
 
 
 
 
 

Tomasz Rosiak 
 

Jest adiunktem w Zakładzie 
Międzynarodowych Stosunków 
Gospodarczych. 
Zajmuje się internacjonalizacją 
działalności przedsiębiorstw, 
strategiami ekspansji 
międzynarodowej oraz analityką 
rynków. Obecnie prowadzi 
badania z zakresu modeli 
biznesowych oraz 
międzynarodowych łańcuchów 
dostaw. Równolegle do kariery 
akademickiej pracuje jako 
doradca biznesowy. Specjalizuje 
się w doradztwie strategicznym, 
reorganizacji procesów 
biznesowych oraz struktur. Jego 
doświadczenie konsultingowe 
obejmuje zarówno firmy 
państwowe jak i prywatne, 
produkcyjne oraz usługowe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 Które z dotychczasowych doświadczeń w 

prowadzeniu biznesu było dla Pana 

najtrudniejsze, lub najwięcej Pana nauczyło?  

Nie poddawać się. Tutaj zacytuje klasyka czyli 

Winstona Churchilla:  

„If you're going through hell, keep going” ;) 

Cokolwiek robisz bardzo ważne jest wsparcie, jakaś 

bezpieczna przystań lub umiejętność odcięcia się 

od pracy.  

 

Jak wygląda Pana typowy dzień pracy? Ile 

czasu poświęca Pan na prowadzenie firmy? 

Staram się kreatywne, merytoryczne zadania 

wykonywać bardzo rano, w weekendy kiedy nikt mi 

nie przeszkadza, a pozostałą część dnia spędzam 

na krótkich spotkaniach z współpracownikami lub 

na dłuższych z klientami, które czasem przeciągają 

się do późnych godzin wieczornych jeśli polegają 

na budowaniu relacji.  

 

Co uważa Pan za swój największy sukces? 

Myślę, że wszystko przed nami. Mam wokół siebie 

zespół wspaniałych ludzi. Natomiast dużo 

satysfakcji sprawiają mi projekty realizowane dla 

sektora publicznego.  

 

 
 

 
A co uważa Pan za swoją największą porażkę? 

Zatrzymania przy sobie wszystkich bardzo zdolnych 

ludzi z którymi pracowałem, gdyż nie byłem na 

odpowiednim etapie rozwoju.  

 

Jak wyobraża Pan sobie firmę za kilka lat? W 

jakim kierunku chciałby ją Pan rozwijać? 

Chciałbym, żeby nasza technologia dla sektora 

finansowego i energetycznego działała globalnie.  

 

 

 

 
 

Czy ma Pan jakieś rady dla osób, które dopiero 

zaczynają przygodę z własnym biznesem? 

Działać! Próbować, dostarczać  rozwiązania najpierw 

mniejsze, potem większe. Nigdy się nie poddawać i 

każdy problem traktować  jako nowe doświadczenie, 

które pozwoli dojść do sukcesu. 

 

 

 

 

 

Z życia Centrum: 

•  Przygotowane zostały założenia do V edycji 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

”Przedsiębiorczość w XXI wieku. Oblicza i 

perspektywy”. Więcej szczegółów na naszej 

stronie 

• Rozpoczęto przygotowania do Konkursu 

„Przedsiębiorca roku 2018” 

 

 

 

 

 

Każdego miesiąca będziemy przesyłać 

Państwu nowy numer naszego Newslettera. 

 

Zachęcamy do lektury. 
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