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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  

 

  

Fotorelacja   z  Międzynarodowej  Konferencji    Naukowej  
Polish-Brazilian Experiences in Economy and  Management:   Recent Trends 

 

On 23rd of the May took place the International Conference 
“Polish - Brazilian Experiences in Economy and Management: 
Recent Trends”. 

 

 

 

Conference was organized by the Faculty of Management and the 
Centre for Latin American Studies of the Institute of the Americas 
and Europe, University of Warsaw under the Honorary Patronage 
of H.E. Alfredo Leoni, the Ambassador of the Federative Republic 
of Brazil to Poland and Polish Ministry of Foreign Affairs.  

 

 

 

During the conference, different aspects of economic development 
and management in Brazil and Poland were discussed, as well as 
challenges of international academic cooperation between the two 
countries within the scope of Economic Sciences and 
Management. 

 

 

 

W ubiegłym miesiącu Wydział  Zarządzania  oraz 

Centrum Studiów Latynoamerykańskich Instytutu 

Ameryk i Europy Uniwersytetu Warszawskiego 

zorganizowali  Międzynarodową Konferencje Naukowa 

“Polish - Brazilian Experiences in Economy and 

Management: Recent Trends”. Wydarzenie odbyło się 

również zawdzięczając  współpracy z brazylijskimi 

uczelniami wyższymi oraz organizacjami 

zaangażowanymi w budowanie stosunków polsko-

brazylijskich.  Konferencją została objęta patronatem  

honorowym m.in.: Ambasady Brazylii w Warszawie 

oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

Na konferencji zostały poruszone różnorodne aspekty 

rozwoju gospodarczego i zarządzania w Brazylii oraz 

Polsce. Rozmawiano także o wyzwaniach współpracy 

międzynarodowej między oboma krajami w zakresie 

edukacji biznesowej. W wydarzeniu wzięli udział 

przedstawiciele nauki, dyplomacji i środowiska 

biznesowego, struktur rządowych oraz studenci 
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    Przedsiębiorcy 
współpracujący 

 

 
Artur Brodowski 

Absolwent kierunku logistyka na 

Wydziale Mechanicznym 

Wojskowej Akademii Technicznej. 

Doświadczenie w dziedzinie 

logistyki zdobywał w jednym z 

największych przedsiębiorstw 

kolejowych w Polsce. Od zawsze 

dążył do zbudowania własnej firmy. 

Obecnie rozwija firmę zajmująca 

się dystrybucją świeżych owoców, 

suszonych owoców oraz 

naturalnych sokówowocowych: 

http://brodowskiowoce.pl. 

BRODOWSKI OWOCE to 

gospodarstwo rodzinne liczące 

ponad 25 hektarów i mieści się w 

Komorowie i Annosławiu. W 

zależności od sezonu firma ma 

różny asortyment. Suszone są 

m.in. jabłka, gruszki, porzeczki i 

truskawki. Do suszenia wybrana 

została tradycyjna metoda 

wykorzystująca nawiew gorącego 

powietrza.  

Owoce są selekcjonowane pod 

względem odmiany oraz jakości co 

gwarantuje unikalną jakość. 

Ponadto firma oferuje soki 

owocowe, które składają się w 

100% z owoców, bez dodatków 

konserwantów, słodzików, czy 

innych substancji (choćby wody do 

rozcieńczania). Jedyną formą 

utrwalania soku jest jego 

pasteryzacja. 

Wywiad  z   Łukaszem Banachem 

 
Zachęcamy do przeczytania wywiadu z jednym z 

założycieli  miejskiej sieci  skuterów elektrycznych w 

Warszawie. 

Proszę powiedzieć nam kilka słów o swojej 

firmie. 

Jestem współzałożycielem wraz z czwórką 

innych osób, miejskiej sieci skuterów 

elektrycznych - JedenSlad.pl JedenSlad 

rozwiązuje jedne z kilku najważniejszych 

problemów komunikacyjnych - stanie w korkach, 

łatwe znalezienie miejsca parkingowego (i 

parkowanie za darmo), ekologiczny napęd i 

współdzielenie - kupno własnego pojazdu nie 

jest już niezbędne żeby sprawnie i na własnych 

przemieszczać się po mieście. 

 

Czemu zdecydował się Pan na założenie 

swojej firmy? 

Po ponad 10 latach w różnych firmach, jako 

osoba odpowiedzialna za opracowywanie              

i wdrażanie projektów IT, zdecydowałem że 

skoro inni są w stanie płacić za moją wiedzę          

i doświadczenie to może warto spróbować zrobić 

coś na własny rachunek. Jestem “typem 

niespokojnym” - cieszą mnie wyzwania, ryzyko  i 

odkrywanie czegoś samemu.  

 

 

 

Własna działalność to także szansa której nie 

daje żadna firma. Oczywiście tak duża szansa 

jak i ryzyko.  

 

Skąd wziął się taki pomysł? Co Pana 

zainspirowało? 

Z jednej strony pomysł dojrzewał jako owoc 

codziennych frustracji dojazdami do pracy i 

ogólnie przemieszczaniem się po mieście, z 

drugiej strony obserwacje jak wykorzystujemy 

auta (średnio podróżuje nimi mniej niż 1,2 

osoby) i zatruwamy środowisko, spowodował 

że stwierdziliśmy - warto spróbować to zmienić! 

Dodatkowo, podczas letniej wycieczki po 

Chinach w 2016 roku zobaczyliśmy jak wiele 

skuterów elektrycznych porusza się 

bezszelestnie po tamtejszych drogach. 

Poczułem się zawstydzony  faktem, że Chiny o 

których ciągle słychać “największy truciciel 

świata” tak bardzo zaczęli dbać o środowisko. 

Fascynujące. 

 

Proszę opowiedzieć nam o swoich 

początkach w biznesie. Czy to była Pana 

pierwsza działalność, co było największym 

wyzwaniem? 

Mam już pewne doświadczenie - kilka lat temu 

próbowałem swoich sił w kilku mniejszych 

projektach. Zabrakło mi jednak determinacji i 

odwagi, żeby w pewnym momencie powiedzieć 

“STOP” i skupić się tylko na własnej firmie. 

 



                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 To znaczy: odejść z pracy, zmniejszyć swoje 

zarobki i zacząć robić tylko tą jedną rzecz w 

którą tak bardzo wierzę. Drugim wyzwaniem 

było skompletowanie świetnego, dobrze 

zgranego zespołu. Udało się i to napawa mnie 

niesłychanym optymizmem na przyszłość. 

 
W jaki sposób uczył się Pan tego biznesu – 

skąd czerpał Pan wiedzę o prowadzeniu 

firmy, o branży i konkurencji? 

To efekt wielomiesięcznych prac, badań, 

spotkań i obserwacji. Z jednej strony badania 

przeprowadzone po naszej stronie (np. 

natężenie ruchu), podróże (Europa Zachodnia 

i USA) i zbieranie publicznie dostępnych 

danych (także za pomocą baz dostępowych 

UW) ale też ankiety i pytania kierowane 

bezpośrednio do użytkowników rejestrujących 

się na naszej stronie internetowej. 

 

Jak przyciągnął Pan do siebie pierwszych 

klientów? 

Na początku zainwestowaliśmy dosłownie 200 

złotych w reklamy na Facebooku. Zrobiliśmy 

to na tyle dobrze że dalej potoczyła się kula 

śnieżna - zaczęli pisać do nas dziennikarze i 

zrobiło się głośno w mediach. To nam dało 

darmowy i bardzo jakościowy ruch i skończyło 

się na bazie kilku tysięcy osób czekających na 

start usługi. 

 

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? 

Zdecydowanie było to z jednej strony 

skompletowanie świetnego zespołu, z drugiej 

wybranie partnera technologicznego 

(będącego także wspólnikiem projektu) do 

przygotowywania skuterów na potrzeby 

JedenSlad. Istotny był także etap inwestycyjny 

i współpraca z ludźmi, którzy zrozumieją i 

uwierzą w to co robimy - w naszą wizję, pasję 

i zaangażowanie. Szczególne podziękowania 

należą się tu dla zespołu Assay Consulting za 

wsparcie w całym procesie. 

Które z dotychczasowych doświadczeń w 

prowadzeniu biznesu było dla Pana 

najtrudniejsze, lub najwięcej Pana nauczyło? 

Nigdy nie należy lekceważyć rzeczy z pozoru 

błahych - dla przykładu, czymś co nas czasowo 

bardzo opóźniło, były kufry do skuterów - duże, 

zdalnie zarządzane. Okazało się tyle sztuk ile my 

potrzebujemy nie jest dostępnych w całej Europie. 

Musieliśmy wykazać się dużą elastycznością aby 

w krótkim czasie zmienić projekt i przystosować 

go do nowych kufrów. Było ciężko ale daliśmy 

radę! :) 

 

Jak wygląda Pana typowy dzień pracy? Ile 

czasu poświęca Pan na prowadzenie firmy? 

Jestem typem sowy zmuszonej do porannego 

wstawania. Pobudka około godziny 8. Jeszcze 

w łóżku odbieram telefony od użytkowników i 

sprawdzam (także w nocy, z ciekawości) ile 

naszych skuterów obecnie jest w użyciu. Dzień 

zaczynam od ustalenia planu - 

najważniejszych spraw do rozwiązania. Nie 

rozstaję się ze smartfonem i kalendarzem 

Google. Większość komunikacji z zespołem 

prowadzę przez Slacka i Hangout (bywamy 

często w różnych lokalizacjach). Wykonuję 

także bardzo dużo telefonów koordynując 

różne aspekty projektu. Ostatnio wyszło mi 

ponad 2000 wydzwonionych minut przez 

miesiąc. Przez większą część dnia staram się 

realizować plan i nie rozpraszać na mniejsze 

tematy, które może i dają poczucie bycia 

bohaterem ale zdecydowanie zmniejszają 

efektywność działania. Mój samochód to 

mobilne biuro - komputer, ładowarka, hotspot i 

dwa telefony spięte w system audio. Staram 

się wykorzystać maksymalnie każdą minutę 

spędzaną na przemieszczaniu się. Czas 

dojazdów planuję z wyprzedzeniem (Google 

Now). Dzień pracy kończę około 22 - to czas 

na prysznic, krótką lekturę gazety lub książki i 

rozmowę z żoną i kotami :) 

 

 

 

 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.p21.wz.uw.edu.pl/
http://www.wz.uw.edu.pl/portale/przedsiebiorczosc-xxi-wieku-oblicza-i-perspektywy/dzial/sign-up
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Każdego miesiąca będziemy przesyłać Państwu nowy numer 
naszego Newslettera. 

Zachęcamy do lektury. 

Co uważa Pan za swój największy sukces? 

 

Fakt, że udało mi się przejść od etapu “mam 

pomysł” do etapu “skutery jeżdżą po Warszawie i 

są wypożyczane przez klientów”. Rozmowa czy 

email od zadowolonego użytkownika znaczy więcej 

niż tysiąc dolarów :) 

 

A co uważa Pan za swoją największą porażkę? 

 

To, że nie udało nam się uniknąć kilku potknięć po 

drodze - kufry, urządzenia do zarządzania 

skuterami. Straciliśmy na to nieco czasu co 

opóźniło nasz start. Naszym motto jest zaufanie i 

usługa która jest dopracowana więc nie chcieliśmy 

udostępniać czegoś, co naszym zdaniem nie 

spełniało wysokich standardów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poznajcie nas 

  Anna Pawłowska 

Absolwentka Wydziału Psychologii          

i Wydziału Zarządzania UW. Obecnie 

adiunkt na Wydziale Zarządzania UW,  

w Katedrze Psychologii i Socjologii 

Zarządzania. Kierownik badań               

w ponadnarodowym projekcie 

dotyczącym rynku pracy oraz kierownik 

merytoryczny studiów podyplomowych 

finansowanych ze środków UE. 

Współpracowała z międzynarodową 

firmą doradztwa personalnego. Autorka 

publikacji polskich oraz zagranicznych 

na temat przedsiębiorczości. 

Obszary współpracy: 

    Ocena efektywności systemu 

motywacyjnego pracowników. 

   Diagnoza kompetencji pracowników, 

np. orientacja na klienta, orientacja 

biznesowa. 

    Tworzenie systemu ocen 

pracowniczych. 

    Strategiczne zarządzanie zasobami 

ludzkimi. 

 

Szkolenia: 

 

    Rozwój kompetencji 

przedsiębiorczych 

    Trening kreatywności 

    Komunikacja interpersonalna 

    Współpraca w zespole 

 

 

Z życia Centrum: 

•  Trwają zapisy na IV edycję Międzynarodowej Konferencji 
Naukowej          

   "Przedsiębiorczość w XXI wieku. Oblicza i perspektywy". 

 

Jak wyobraża Pan sobie firmę za kilka lat? W 

jakim kierunku chciałby ją Pan rozwijać? 

 

Chciałbym, żeby elektryczne pojazdy były 

dostępne i tak łatwe w użyciu jak obecnie 

pojazdy spalinowe. Wierzę że mamy pomysł jak 

uczynić poruszanie się po miastach 

sprawniejszych, tańszym i bardziej przyjaznym 

dla środowiska. 

 

Czy ma Pan jakieś rady dla osób, które 

dopiero zaczynają przygodę z własnym 

biznesem? 

Trzy: Nie bać się marzyć, pamiętać że sam 

pomysł jest wart tylko tyle ile długopis i kartka 

papieru oraz to że zgrany zespół to połowa 

sukcesu. 

 

 
 

On 23rd of the May took place the International Conference 
“Polish - Brazilian Experiences in Economy and Management: 
Recent Trends”. 

 

 

 

Conference was organized by the Faculty of Management and the 
Centre for Latin American Studies of the Institute of the Americas 
and Europe, University of Warsaw under the Honorary Patronage 
of H.E. Alfredo Leoni, the Ambassador of the Federative Republic 
of Brazil to Poland and Polish Ministry of Foreign Affairs.  

 

 

 

During the conference, different aspects of economic development 
and management in Brazil and Poland were discussed, as well as 
challenges of international academic cooperation between the two 
countries within the scope of Economic Sciences and 
Management. 

 

 

 

The conference was a great opportunity to meet both Polish and 
Brazilian scholars, as well as representatives of diplomacy, 
business organizations, business environment and students. 

 


