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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, 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  

 

  

Zapraszamy na „Śniadanie  Networkingowe” 

 

 

 

 

W ramach najbliższego Śniadania Networkingowego 

pojawi się u nas Martyna Godlewska, która jest 

założycielką Lady Planer - pierwszej w Polsce firmy 

zajmującej się ręcznym tworzeniem spersonalizowanych 

organizerów dla kobiet na zamówienie. 

 

 

Więcej dowiecie się już 30 maja 2017 roku.  

Spotkanie odbędzie się w sali BP 01 o godzinie 07.30. 

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy wysyłać  

na adres: networking@wz.uw.edu.pl 
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Przedsiębiorcy 
współpracujący 

 

 

 

 

 

Michał Lisiecki 
 

 

Twórca i prezes spółki PMPG 

Polskie Media SA, zajmującej 

się działalnością wydawniczą   

i marketingową. Wydawca 

tygodnika „Wprost” i inwestor 

strategiczny spółki Orle Pióro 

publikującej tygodnik          

„Do Rzeczy”. Od stycznia 2006 

jego firma jest notowana na 

Warszawskiej Giełdzie 

Papierów Wartościowych. 

Wywiad z Marcinem Piotrowskim 

 
Zachęcamy do przeczytania wywiadu z Marcinem 

Piotrowskim, który od 2001 roku w Płocku, prowadzi 

Kancelarię Adwokacką, świadczącą kompleksowe 

usługi na rzecz przedsiębiorstw, instytucji państwowych, 

osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób 

fizycznych na terenie całego kraju. Główny obszar 

działalności Kancelarii to kontrola zarządcza, windykacja 

należności, prawo pracy, prawo karne, innowacje         

i wynalazki. Kancelaria jest stałym Partnerem 

Biznesowym Płockiego Parku Przemysłowo – 

Technologicznego w Płocku w ramach realizacji 

programu usług własnych PPP-T S.A. 

Proszę powiedzieć nam kilka słów o swojej firmie.  

W 2001 roku założyłem Kancelarię Adwokacką, która skupiała 

się na obsłudze podmiotów postępowania karnego oraz 

świadczeniu usług w zakresie obsługi prawnej małych i 

średnich przedsiębiorstw. Moim zamiarem było zbudowanie 

firmy świadczącej nowoczesną obsługę prawną, ale osadzonej 

w głębokim poszanowaniu zasad etyki adwokackiej oraz 

tradycji Adwokatury Polskiej. Przez ostatnie 15 lat zebraliśmy 

doświadczenia, które obecnie pozwalają na obsługę prawną w 

znacznie szerszym zakresie. 

Dzięki ambitnemu zespołowi fachowców oraz współpracy z 

kancelariami prawnymi z regionu płockiego oraz całej Polski  

 

 

udaje nam się tworzyć kompleksową ofertę pozwalającą na 

obsługę szerokiej gamy podmiotów, zarówno 

przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych. 

Czemu zdecydował się Pan na założenie swojej firmy? 

Od dziecka marzyłem o karierze prawnika. Chciałem zostać 

adwokatem. Naturalną konsekwencją było więc założenie 

własnej Kancelarii. 

Skąd wziął się taki pomysł? Co Pana zainspirowało? 

Wykonuje tzw. wolny zawód, który nierozerwalnie wiąże się z 

posiadaniem Kancelarii. Od zawsze wiedziałem, że chce 

pracować „dla siebie” i tworzyć własną markę. Proszę 

opowiedzieć nam o swoich początkach w biznesie.  

Czy to była Pana pierwsza działalność, co było 

największym wyzwaniem? 

Tak, była to moja pierwsza działalność. Początkowo 

zajmowałem się głównie sprawami karnym, następnie 

obsługą biznesu. Ciągle poszerzam zakres działalności i to 

właśnie traktuję jako największe wyzwanie. 

W jaki sposób uczył się Pan tego biznesu – skąd czerpał 

Pan wiedzę o prowadzeniu firmy, o branży i konkurencji? 

Prowadzenia firmy uczyłem się odbywając aplikację 

adwokacką. To od moich mentorów, w tym Patrona, 

dowiedziałem się, jak stawiać pierwsze kroki w tym biznesie. 

Reszta należała już do mnie.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Mogę powiedzieć, że kierowałem się prostymi zasadami: 

konsekwencja, pilność, zdobywanie wiedzy i ciężka praca. 

Jak przyciągnął Pan do siebie pierwszych klientów? 

Jak każdy adwokat, już w czasie aplikacji rozpocząłem pracę 

nad własną marką. Myślę więc, że „klucz” tkwił w pracy, 

skuteczności i pilnym przygotowaniu do każdej sprawy. 

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? 

Dla mnie punktem zwrotnym w mojej działalności była i nadal jest 

każda kolejna rozprawa, negocjacje i każde wykonywane 

aktualnie zlecenie. 

Które z dotychczasowych doświadczeń w prowadzeniu 

biznesu było dla Pana najtrudniejsze, lub najwięcej Pana 

nauczyło?  

Najtrudniejszym moim doświadczeniem był wypadek 

samochodowy, któremu uległem. Wyłączył mnie on bowiem     z 

pracy zawodowej na około rok. Wielkie wyzwanie stanowił nie 

tylko powrót, ale także odbudowa Kancelarii i mojej marki. 

Jak wygląda Pana typowy dzień pracy? Ile czasu poświęca 

Pan na prowadzenie firmy? 

Ze względu na złożony i niejednorodny charakter pracy adwokata 

mogę bez wątpienia stwierdzić, że nie występuje w moim życiu 

„typowy dzień pracy”. Jest to zawód, który ciągle stawia przede 

mną nowe wyzwania. Poświęcam mu więc świadomie praktycznie 

cały mój czas i uwagę. Obecnie wykonuję nie tylko swoje 

obowiązki, ale także zarządzam zespołem, koordynując i 

nadzorując pracę całej Kancelarii 

Co uważa Pan za swój największy sukces? A co uważa Pan 

za swoją największą porażkę? 

W obu tych przypadkach odpowiem w ten sam sposób - nie mnie 

to oceniać, a więc – POMIDOR. 

Jak wyobraża Pan sobie firmę za kilka lat? W jakim kierunku 

chciałby ją Pan rozwijać? 

Bez wątpienia najważniejsze jest dla mnie utrzymanie jakości 

obsługi. Znów chciałbym powtórzyć to samo - zarówno ja, jak i moi 

pracownicy, stawiamy na ciągły rozwój, dokładność i skuteczność. 

 

Staramy się nie stać w miejscu i stale poszerzać naszą ofertę o nowe 

obszary. A z marzeń - za 7 lat chciałbym przejść na kontrolowaną 

emeryturę, czyli doczekać się takiej organizacji, która będzie czymś 

zbliżonym do perpetum mobile. 

 

 

 

„Szanując tradycję obsługujemy 

nowocześnie” 

 

Czy ma Pan jakieś rady dla osób, które dopiero zaczynają 

przygodę z własnym biznesem? 

Praca, konsekwencja, rzetelność, niezrażanie się. To właśnie te 

słowa mógłbym skierować do takich osób. Nie zapominać o 

odwadze. Zapomnieć o nierozwadze:) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Międzynarodowa Konferencja 

Naukowa "Przedsiębiorczość w XXI 

wieku. Oblicza i perspektywy". 

 

 
 

Przypominamy o rejestracji oraz 

możliwości udziału w konferencji. 

Podobnie jak  w poprzednich latach, 

skupiamy się na różnych aspektach 

przedsiębiorczości, klasycznych jak       

i alternatywnych metodach jej 

badania. W tym roku, zmodyfikowana 

została jednak formuła organizacji 

samej konferencji. Uczestnicy mają 

możliwość wyboru określonej ścieżki, 

w ramach której przygotować mogą 

artykuł lub prezentację. Więcej 

szczegółowych informacji, znajdą 

Państwo na naszej stronie: 

www.p21.wz.uw.edu.pl 

Konferencja, w nowej formule 

stanowić będzie jeszcze lepszą 

okazję do zapoznania się                    

i nawiązania kontaktów z wybitnymi 

uczonymi z Polski i zagranicy, z 

obszarów szczególnie interesujących 

każdego z uczestników. Sposób 

przygotowania daje także możliwość 

zapoznania się z międzynarodowym 

środowiskiem biznesowym.  

 

Zachęcamy do zapisania się już dziś! 

 

 

 

 

International Conference Polish – 

Brazilian Experiences in Economy and 

Management: Recent Trends 

Wydział Zarządzania wraz z Centrum 

Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu 

Warszawskiego 23 Maja 2017 roku 

organizuje Polsko-Brazylijską  konferencję  

„Experiences in Economy and Management: 

Recent Trends”. 

Serdecznie zachęcamy wszystkich 

czytelników do udziału w wydarzeniu. 

Więcej informacji znaleźć można na stronie 

Wydziału Zarządzania. 

http://www.p21.wz.uw.edu.pl/
http://www.wz.uw.edu.pl/portale/przedsiebiorczosc-xxi-wieku-oblicza-i-perspektywy/dzial/sign-up


 

 

 

 

 

        

      

    

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.w 

z.uw.edu.pl 

tel.: (22)55-34-031 
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Na początku każdego miesiąca będziemy przesyłać Państwu 
nowy numer naszego Newslettera. 

Zachęcamy do lektury. 

Fotorelacja z ostatniego 
„Śniadania Networkingowego ” 
  
Naszym gościem był Michał Kapczuk 

współzałożyciel, CEO Start-up’u Higher oraz 

absolwent Wydziału Zarządzania 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  Poznajcie nas 

Przemysław Hensel 

Dr hab. Przemysław Hensel, prof. UW – 

zajmuje się badaniami administracji 

publicznej oraz teorią instytucjonalną. 

Na wydziale Zarządzania UW prowadzi 

zajęcia dotyczące diagnozy organizacji, 

reformowania organizacji sektora 

publicznego oraz zarządzania 

procesami. Jest autorem wielu 

publikacji, m.in. książek „Urzędnicy i 

przedsiębiorcy. Kulturowe bariery 

współpracy” (2012, wraz z B. Glinką), 

„Diagnoza organizacji” (2011), „Transfer 

wzorców zarządzania. Studium 

organizacji sektora publicznego” (2008). 

Współredaguje kwartalnik naukowy 

„Problemy Zarządzania”. Był również 

stypendystą Fulbrighta na Uniwersytecie 

Stanford. 

 

 

 

 

 

 

 

Z życia Centrum: 

• Zapisy na najbliższe „Śniadanie Networkingowe” . 

• Trwają zapisy na IV edycję Międzynarodowej Konferencji 
Naukowej          

 "Przedsiębiorczość w XXI wieku. Oblicza i perspektywy". 

 

 Międzyuczelniane seminarium 
naukowe „Przyszłość algorytmów 
finansowania nauki” 
 
 
W ramach seminarium 12 maja na Wydziale 

Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 

Mieliśmy przyjemność gościć Pana                  

prof. dr hab. Wojciecha Czakona z Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach oraz Pana            

dr hab., prof. UJ Romana Batko. 

 

Na spotkaniu została poruszona kwestia polskich 

nauk o zarządzaniu w perspektywie europejskiej. 

Dyskusja dotyczyła także finansowania nauki w 

Polsce i Europie, znaczenia organizacji naukowych 

(KNOiZ PAN, TNOiK, EURAM) oraz innych 

pokrewnych tematów. 

 

 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za 

przybycie.  

 


