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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” 

 

WESOŁYCH  ŚWIĄT 

 

Z okazji zbliżających się Świąt 

Wielkanocnych życzymy 

wszystkim naszym 

Przyjaciołom, Partnerom, 

Współpracownikom oraz 

Pracownikom Wydziału 

Zarządzania UW wszystkiego 

co najlepsze: pogody ducha, 

rodzinnej, świątecznej 

atmosfery, smacznego jajka,      

a w koszyku wielkanocnym 

samych niespodzianek. 

 

Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami, 

Zespół Centrum Przedsiębiorczości WZ UW 

 

 

W ramach najbliższego Śniadania 

Networkingowego pojawi się u nas Pan Michał 

Kapczuk. Jeden z założycieli i jednocześnie 

CEO Higher sp. z o.o., firmy łączącej polskie 

uczelnie z rynkiem pracy.  

Higher umożliwia znalezienie dopasowanej oferty 

pracy dla studentów i absolwentów. - "Życie jest za 

krótkie na niewłaściwą prace. Dopasuj Swoje DNA 

do DNA Firmy". Więcej dowiecie się już 25 kwietnia 

2017 roku. Spotkanie odbędzie się w  sali BP 01     

o godzinie 07.30. 

 

Źródło: www.higherconsulting.pl 

Kolejne „Śniadańie Networkingowe” odbędzie się: 

- 30.05.2017 roku 

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy wysyłać  

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

 

 

mailto:centrumwz@uw.edu.pl


 

                          

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Przedsiębiorcy 
współpracujący 

 

 

      Bartosz Pastuszka 

Jest założycielem i dyrektorem 

zarządzającym IBBC Group – wiodącej 

firmy na rynku polskim i 

środkowoeuropejskim w zakresie 

kompleksowego zapewnienia 

bezpieczeństwa korporacyjnego oraz 

zarządzania ryzykiem. Pełni funkcję 

wiceprezesa firmy Seccredo Polska oraz 

Rady Dyrektorów w Seccredo AB. 

Ukończył Wydział Zarządzania na 

Uniwersytecie Warszawskim oraz elitarny 

kurs Resilient Leadership na University of 

Maryland. Posiada licencję detektywa. 

Specjalizuje się w przeglądach ryzyka, 

wywiadzie gospodarczym, audytach 

śledczych oraz sprawdzeniach 

pracowniczych. Aktywnie działa w 

organizacjach zawodowych, m.in. 

Polskiego Stowarzyszenia  Licencjono-

wanych Detektywów, ACFE oraz ASIS 

International. Bartosz posiada wieloletnie 

doświadczenie w zakresie wywiadu 

gospodarczego oraz audytu 

dochodzeniowego także na arenie 

międzynarodowej. Jest konsultantem 

międzynarodowych firm i organizacji w 

dziedzinie analiz strategicznych oraz 

business intelligence, a także wykładowcą 

akademickim i coachem bezpieczeństwa 

biznesu. Twórca narzędzi i rozwiązań 

systemowych do eliminacji patologii w 

biznesie takich jak: BSS (Background 

Screeening Service), IPR Protection 

System oraz Etycznalinia.pl. 

 

Wywiad z założycielkami firmy 

Phenicoptere. 

Zachęcamy do przeczytania wywiadu z Moniką 

Żochowską i Ewą Dudzic, które są założycielkami 

firmy Phenicoptere, oferującej rękawiczki do 

demakijażu 

Proszę powiedzieć nam kilka słów o firmie.  

Monika: Spółka Phenicoptere została zarejestrowana w 

Polsce w 2012 roku jako producent GLOV - innowacyjnych 

rękawic do oczyszczania twarzy wyłącznie za pomocą wody. 

Obecnie dystrybuuje je do ponad 40 krajów: w UE, na Bliski 

Wschód, a także do Stanów Zjednoczonych. GLOV są 

bestsellerem m.in. we francuskiej sieci perfumerii Monoprix i w 

szwajcarskim Marionnaud. Firma ma na swoim koncie wiele 

prestiżowych nagród. W 2016 roku została uznana za drugą 

najszybciej rozwijającą się firmę w regionie Europy Środkowej 

według rankingu Deloitte Technology Fast 50 CE w kategorii 

„Wschodzące Gwiazdy”.  Zdobyła także Nagrodę Specjalną w 

konkursie EY Przedsiębiorca Roku 2016. Jest również 

„Liderem Przedsiębiorczości Roku 2015” za szczególne 

osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości, innowacyjności i 

dostosowania firmy do funkcjonowania na zintegrowanym 

rynku europejskim. Produkty marki GLOV otrzymały również: 

„Glammies Glamour 2015” w kategorii najlepszy gadżet; „Best 

of Beauty” Allure Russia czy „La Galería de Innovación 

SALÓN LOOK. Firmę oraz jej produkty doceniły również 

kluczowe polskie magazyny, zarówno biznesowe tj. 

Newsweek, Dziennik Gazeta Prawna, Brief, jak i kobiece np. 

Glamour. 

Ewa: GLOV Hydro Demaquillage to rękawice do oczyszczania 

twarzy, które usuną nawet najmocniejszy makijaż i inne 

zabrudzenia wyłącznie za pomocą wody. Zostały wykonane w 

nanotechnologii, ze specjalnych mikrowłókien, które 

skutecznie redukują nadmiar sebum i są hipoalergiczne. 

 

Dzięki połączeniu włókien do 100 razy cieńszych od 

ludzkiego włosa, które w przekroju mają kształt rozgwiazdy, 

GLOV z łatwością zmywają makijaż, przyciągając 

zanieczyszczenia niczym magnes. Włókna stworzone są z 

poliamidu, który jest odpowiedzialny za absorbcję wody, i 

poliestru, który absorbuje tłuszcze. Taka kombinacja 

powoduje, że po zastosowaniu rękawic powierzchnia skóry 

pozostaje w naturalnej harmonii hydrolipidowej, czyli nie 

zaburza naturalnego pH zdrowej skóry. GLOV są 

odpowiednie dla każdego typu cery: tłustej, suchej i 

mieszanej. Nie wywołują podrażnień nawet na skórze 

atopowej. Prozdrowotne działanie zostało potwierdzone m.in. 

badaniami laboratoryjnymi SkinLab. Poza oczyszczeniem, 

produkty wykazują lekkie działanie peelingujące, a także 

pobudzają mikrokrążenie skóry. Wykonując nimi delikatny 

masaż, już od początku stosowania można zauważyć, że 

stan cery ulegnie wyraźnej poprawie, staje się ona bardziej 

elastyczna, wygładzona i jędrna. 

W zależności od stylu życia możemy użyć GLOV Comfort 

(ok. 49 zł) lub GLOV on-the-go (ok. 39 zł.). Pierwszy wariant, 

z systemem 4 rogów, zmyje nawet mocny makijaż i maseczki 

kosmetyczne.  

Drugi został stworzony dla kobiet, które preferują lekki, 

dzienny make-up i lubią podróżować. Z GLOV nie 

potrzebujemy już żadnych mleczek, toników czy płynów 

micelarnych. Wystarczy tylko woda. Formuła produktu jest w 

pełni ekologiczna i pozwala cieszyć się skutecznością 

rękawicy przez trzy miesiące. 

W Polsce produkty GLOV można kupić m.in. w sieci 

perfumerii Sephora i Douglas, drogeriach Natura, Hebe i 

Rossmann oraz aptekach Dbam o Zdrowie, natomiast za 

granicą m.in. w niemieckim DM czy amerykańskiej sieci 

ULTA. Produkty dostępne są również w sklepie 

internetowym, www.glov.co, z darmową dostawą na terenie 

naszego kraju.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Czemu zdecydowały się Panie na założenie swojej 

firmy? 

Ewa: GLOV stworzyłyśmy początkowo dla siebie, jednak, 

kiedy zobaczyłyśmy, jak bardzo pierwsze prototypy 

podobają się kobietom w naszym otoczeniu, dotarło do nas, 

że to może być produkt wart skomercjalizowania. Założenie 

firmy było tego naturalną konsekwencją.  

Skąd wziął się taki pomysł? Co Was zainspirowało? 

Monika: Pewnego wieczoru, ponad 7 lat temu, wróciłam 

zmęczona do hotelu. Przed położeniem się spać musiałam 

oczywiście zmyć makijaż, ale akurat skończyły mi się płatki 

albo tonik. To właśnie wtedy zamarzył mi się produkt, który 

wyjątkowo szybko i sprawnie „rozprawiłby się” z  makijażem. 

Jednak pomysł na rękawice do oczyszczania miał swoje 

podwaliny aż w Tasmanii. To tam, podczas praktyk w klinice 

chirurgii plastycznej po raz pierwszy spotkałam się z 

tematem mikro-włókien, który zainspirował mnie do 

stworzenia tekstyliów do oczyszczania skóry.  

Proszę opowiedzieć nam o swoich początkach w 

biznesie. Czy to była Wasza pierwsza działalność, co 

było największym wyzwaniem?  

Ewa: Doświadczenie w biznesie zdobywałam na studiach, 

prowadząc swój własny bar sushi w Krakowie. Była to 

świetna szkoła biznesu, nauczyłam się podstawowych zasad 

finansowania, płynności, marketingu, zdobywania klientów i 

ich utrzymywania.  

Monika: Ja w 2010 roku wyjechałam na praktyki do klinki 

chirurgii plastycznej w Tasmanii. Właśnie tam poznałam 

lekarza, który wprowadził mnie w tajniki mikrotechnologii 

stosowanej we włókiennictwie. Przez dwa lata pracowałam też 

w Antwerpii jako Marketing Manager, aby zarobić pieniądze na 

rozwijanie własnego biznesu. 

Ewa: Jeśli chodzi o wyzwania to jest ich bardzo dużo podczas 

zakładania i prowadzenia biznesu. Pojawiają się one codziennie, 

czasem mniejsze, czasem większe. Pierwszym poważniejszym 

wyzwaniem było na pewno pozyskanie kapitału na wytworzenie 

pierwszej partii produkcyjnej oraz rozpoczęcie sprzedaży. Na 

szczęście udało nam się pozyskać fundusz AIP Seed Capital, 

który zainwestował pierwsze 100 000 zł. Następnym wyzwaniem 

było sprzedawanie produktu bez posiadania budżetu 

marketingowego. Wszystkie działania podejmowałyśmy w 

barterze albo zupełnie bezpłatnie. Osobiście brałyśmy udział w 

różnych pokazach, starałyśmy się być wszędzie, gdzie możemy 

zaprezentować nasz produkt klientkom. Kolejnym wyzwaniem, 

które towarzyszy każdej początkującej firmie, było utrzymanie 

płynności finansowej w sytuacji, w której nie możemy zdobyć 

finansowania zewnętrznego. Był taki moment, kiedy widziałyśmy 

duży potencjał i wiedziałyśmy, że przychody niebawem nadejdą, 

ale jednak nadal musiałyśmy wydawać oraz inwestować.  

Nastał taki czas, w którym nie wiedziałyśmy, jak związać koniec z 

końcem, ale przy wsparciu naszych rodzin udało się go przetrwać.  

W jaki sposób uczyłyście się  tego biznesu – skąd czerpały 

Panie wiedzę o prowadzeniu firmy, o branży i konkurencji? 

Monika: Zaczynając naszą przygodę w branży kosmetycznej nie 

miałyśmy w niej zupełnie doświadczenia. Współpracowałyśmy z 

zewnętrznymi laboratoriami, które pomogły nam od strony 

chemicznej, a my skupiłyśmy się na biznesie. Oczywiście przydało 

nam się doświadczenie zdobyte w naszych poprzednich pracach, 

jednak codziennie spotykały nas zadania, z którymi nie wiedziałyśmy, 

jak sobie poradzić. Na przykład to, jak ułożyć ofertę cenową dla 

dużych klientów drogeryjnych albo jak eksportować produkty na drugi 

koniec świata, kiedy zgłosił się stamtąd klient. Jak sobie z tym 

radziłyśmy? Szukałyśmy informacji najpierw w Internecie, później od 

zaprzyjaźnionych osób z branży, które często doradzały nam co i jak 

zrobić. Podejmowanie ciągłych wyzwań, pokonywanie przeszkód i 

zdobywanie przy tym wiedzy było z jednej strony trudne, a z drugiej 

niesamowicie ciekawe. 

 

Jak przyciągnęłyście  do siebie pierwszych klientów? 

Ewa: GLOV to zupełna innowacja w branży kosmetycznej. 

Innowacja, którą trzeba wytłumaczyć, pokazać. Pierwsze klientki 

zdobywałyśmy na różnych pokazach, gdzie można było 

zaprezentować nasz produkt. Jego zastosowanie pokazywałyśmy 

nawet na sobie, zmywałyśmy swój makijaż. Kiedy kobiety zobaczyły, 

jak działa nasz produkt od razu podejmowały decyzje o zakupie, bo 

jest to po prostu magia. Jeśli ktoś tego nie zobaczy, ciężko mu 

uwierzyć, że rękawica zmyje makijaż i inne zabrudzenia wyłącznie za 

pomocą wody. A później, kiedy już widzi użytą rękawicę, ciężko mu 

uwierzyć, że tak szybko i łatwo można ją wyczyścić osiągając stan 

przed użyciem. Oczywiście Internet był pierwszym kanałem, w 

którym rozpoczęłyśmy sprzedaż. Nie wymaga on dużego nakładu 

kosztów, daje swobodę i szybkość działania.  

 

 

 

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 

CP WZ UW Newsletter   
NR. 09   04/2017 

 

Na początku każdego miesiąca będziemy przesyłać Państwu 
nowy numer naszego Newslettera. 

Zachęcamy do lektury. 

Za pomocą szeregu narzędzi – strony internetowej, bloga, sklepu 

online, profili na portalach społecznościowych – mamy możliwość 

pokazania produktu w ciekawszy i bardziej angażujący sposób, m.in. 

poprzez materiały video. Pozwala nam to gromadzić społeczność 

wokół marki. Oczywiście Internet był pierwszym kanałem, w którym 

rozpoczęłyśmy sprzedaż. Nie wymaga on dużego nakładu kosztów, 

daje swobodę i szybkość działania. Za pomocą szeregu narzędzi – 

strony internetowej, bloga, sklepu online, profili na portalach 

społecznościowych – mamy możliwość pokazania produktu w 

ciekawszy i bardziej angażujący sposób, m.in. poprzez materiały 

video. Pozwala nam to gromadzić społeczność wokół marki. 

   

Gdyby miały Panie, z perspektywy czasu, wskazać kluczowe 

momenty w rozwoju przedsiębiorstwa, punkty zwrotne, co by to 

było? W jaki sposób te wydarzenia wpływały na rozwój firmy? 

Monika: Zdecydowanie najważniejszym momentem, który dał 

początek globalnemu rozwojowi naszej firmy, było rozpoczęcie 

sprzedaży w dużej międzynarodowej perfumerii. To otworzyło nam 

kolejne drzwi, do nowych klientów. Wiedziałyśmy, że dzięki 

współpracy z francuską siecią, mamy szansę na osiągnięcie 

międzynarodowego sukcesu, dlatego zdecydowałyśmy się na rozwój 

globalny i aktywną ekspansję zagraniczną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poznajcie nas 

Igor Postuła 

Doktor habilitowany nauk 

ekonomicznych w zakresie nauk o 

zarządzaniu, kierownik Zakładu 

Cywilno-Prawnych Problemów 

Zarządzania na Wydziale Zarządzania 

Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje 

się problematyką ładu korporacyjnego, 

prawa gospodarczego, w szczególności 

w zakresie pomocy publicznej, 

zamówień publicznych oraz prawnych 

aspektów własnej działalności 

gospodarczej. Jako visiting professor 

prowadził wykłady także na Politechnice 

w Braganzie w Portugalii, Uniwersytecie 

Rey Juan Carlos w Madrycie oraz 

Uniwersytecie Pablo de Olavide w 

Sewilli. Jest absolwentem Szkoły 

Głównej Handlowej w Warszawie oraz 

Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego. Igor 

Postuła jest także radcą prawnym 

specjalizującym się w prawie 

gospodarczym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z życia Centrum: 

•  Zapisy na najbliższe „Śniadanie Networkingowe” . 

•  Trwają zapisy na IV edycję Międzynarodowej Konferencji Naukowej          

    "Przedsiębiorczość w XXI wieku. Oblicza i perspektywy". 

 

Jak wygląda Wasz typowy dzień pracy? Ile czasu 

poświęcacie na prowadzenie firmy? 

Ewa: Bardzo różnie. Są dni, kiedy jestem pochłonięta pracą od 

rana do nocy i takie, kiedy pozwalam sobie na chwilę 

odpoczynku. Zazwyczaj jestem w biurze w godzinach pracy 

zespołu, czyli 9-18, ponieważ tworzenie firmy, to zdecydowanie 

praca zespołowa.  Wieczorami staram się znaleźć czas dla siebie 

i na swoje pasje takie jak sport, nauka języków obcych czy 

czytanie książek.  

Co uważacie za swój największy sukces? 

Monika: Naszym największym sukcesem jest stworzenie 

produktu, który jest obecnie sprzedawany w ponad 40 krajach na 

świecie. Zrobiłyśmy prawdziwą rewolucję w demakijażu na arenie 

międzynarodowej.  

Co uważacie za swoją największą porażkę? 

Ewa: Nie ma czegoś takiego jak porażka. Każda decyzja i każde 

wydarzenie ma zawsze dwie strony medalu. Coś co może 

wydawać nam się niekorzystne na jedną chwilę, w kolejnej okaże 

się pozytywne. Grunt to wyciągać wnioski i uczyć się na swoim 

doświadczeniu.  

Jak wyobrażacie swoją firmę za kilka lat? W jakim kierunku 

chciałybyście  ją rozwijać?  

Ewa: Cały czas zamierzamy rozszerzać nasze portfolio o kolejne 

produkty. Mamy do zdobycia jeszcze m.in. część Europy, 

Amerykę Południową. Zamierzamy umocnić naszą pozycję w 

Ameryce Północnej oraz Azji. Widzimy siebie jako lidera w 

kategorii produktów do demakijażu. 

Czy macie jakieś rady dla osób, które dopiero zaczynają 

przygodę z własnym biznesem?  

Ewa: Bądźcie odważni, mierzcie wysoko, wszystko jest możliwe. 

Przygotujcie się na ciężką pracę i początkowy brak efektów, 

ponieważ tworzenie firmy to jest prawdziwy maraton, ale jeśli 

Wam się uda, to satysfakcja jest naprawdę olbrzymia. 

Powodzenia. 


