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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  

 

  

 „Śniadanie   Networkingowe” 
Drodzy Czytelnicy, przypominamy, że 5 kwietnia 

2018 r. o 7:30 na Wydziale Zarządzania UW,           

ul. Szturmowa 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.

 

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.).  

 

W ramach programu „DIALOG” można uzyskać  

dofinansowanie działań w trzech głównych 

obszarach: doskonałość naukowa, nauka dla 

innowacyjności i humanistyka dla rozwoju. Jego 

celem jest wspieranie działań, które  służą 

budowaniu współpracy i trwałych relacji pomiędzy 

podmiotami działającymi w obszarze nauki oraz  w 

sektorze społeczno-gospodarczym. Program został  

ukierunkowany na wspieranie działań 

skierowanych na: wdrożenie rozwiązań 

prowadzących do podwyższania jakości i 

konkurencyjności prowadzonych badań 

naukowych, w tym związanych z 

umiędzynarodowieniem, skuteczną ewaluacją 

realizowanych działań, wzmacnianiem kadry 

naukowo-dydaktycznej; pobudzenie innowacyjności 

oraz stworzenie mechanizmów współpracy 

pomiędzy nauką a gospodarką; wzmocnienie 

potencjału oraz stymulowanie rozwoju nauk 

humanistycznych i społecznych. Zapraszamy 

wszystkich zainteresowanych. 

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy wysyłać na 

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

używając formularza zgłoszeniowego, który będzie 

dostępny na naszej stronie. 

mailto:centrumwz@uw.edu.pl
mailto:networking@wz.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  Januszem Żebrowskim 
 

 

W tym numerze zachęcamy do 

przeczytania wywiadu z Panem 

Januszem Żebrowskim. Przedsiębiorcą, 

inwestorem oraz współzałożycielem K2. 

W  Konkursie „Przedsiębiorca roku 2017” 

firma otrzymała wyróżnienie w  w kategorii 

Master of Business. 

  

 
 
 
 
Proszę powiedzieć nam kilka słów o  firmie. 

K2 rozpoczęła swoją działalność od prostych usług 

związanych z budową stron internetowych i ich 

hostingiem. Obecnie jest to zdywersyfikowany 

holding grupujący kilka spółek zajmujących się 

wsparciem dużych firm w obszarze komunikacji i 

reklamy w Internecie, budową aplikacji i systemów 

informatycznych oraz usługami chmury 

obliczeniowej. Spółka jest od 2007 r notowana na 

głównym parkiecie GPW i zatrudnia ponad 300 osób.  

Proszę powiedzieć kilka słów o powstaniu 

firmy i o tym, jak rozpoczęła się Pana 

przygoda z branżą? 

Zanim Michał Lach przekonał mnie bym dołączył do 

kilkuosobowej wtedy firmy zdążyłem przepracować 

ponad 10 lat w branży usług finansowych. Mimo, że 

praca w banku inwestycyjnym była niezwykle 

ciekawa to pokusa by samodzielnie podejmować 

strategiczne decyzje była większa 

Skąd wziął się taki pomysł? Co Pana 

zainspirowało? 

Należymy z  Michałem do pokolenia „Bajtka”, osób, 

które jeszcze pod koniec lat 80-tych spędzali czas na 

giełdzie komputerowej na ul. Grzybowskiej. Od 

zawsze interesowały nas nowe technologie. 

Współtworząc K2 w czasach pierwszej rewolucji 

internetowej nie mieliśmy planów, że skończymy 

zarządzając  holdingiem, w ramach którego 

dominują usługi reklamowe. Przede wszystkim 

napędzała nas fascynacja nowym medium, które 

wydawało się idealnie stworzone dla dotarcia do 

klienta i jego obsługi. Ale pamiętajmy, że 

zaczynaliśmy kiedy rynek reklamy w Internecie był 

blisko… tysiąc razy mniejszy niż obecnie ! 

Proszę opowiedzieć nam o swoich początkach 

w biznesie. Czy to była Pana pierwsza 

działalność? 

Wystartowaliśmy w roku 2000, kiedy miałem 30 lat, 

także zdążyłem zebrać wcześniej sporo różnych 

doświadczeń i kontaktów. Zaczynałem od pracy w 

Ministerstwie Finansów – jeszcze na studiach. 

Pewnie dziś to nie brzmi jakoś szczególnie 

zachęcająco, ale było to dla mnie bardzo 

wartościowe doświadczenie. Później przyszła  praca 

w  polskim, a później szwajcarsko-amerykańskim 

banku. Warto wspomnieć, że współtworząc K2 nie 

ryzykowałem losu finansowego rodziny – zdążyłem 

już wtedy mieć wystarczająco dużo oszczędności by 

ewentualne niepowodzenie nie miało na nią wpływu. 

W jaki sposób uczył się Pan tego biznesu – 

skąd czerpał Pan wiedzę o prowadzeniu firmy, 

o branży i konkurencji? 

Boję się, że nie powiem niczego szczególnie 

nowego. Wydział Zarządzania dał nam solidne 

przygotowanie teoretyczne, ale oczywiście praca w 

banku inwestycyjnym była kapitalnym źródłem 

wiedzy praktycznej. Każde wyróżnienie kogoś z 

kadry WZ będzie oczywiście w jakiś sposób 

niesprawiedliwe, bo trafiliśmy (rok 1989 !) na w 

sumie bardzo dobry zespół nauczycieli. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zapisy na  najbliższe  
Śniadanie 

Networkingowe 
 

Wystąpi :  
 

 
 

Łukasz Banach  

 
Doktorant na Wydziale 
Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego i współtwórca, 
start-upu JedenŚlad (miejskiej 
sieci skuterów elektrycznych, 
więcej o firmie na: jedenslad.pl/. 
Oprócz ostatnich sukcesów, 
Łukasz może pochwalić się 
kilkunastoletnim doświadczeniem 
w zarządzaniu projektami 
informatycznymi oraz zarządzaniu 
własnym biznesem. 
 
Widzimy się już 1 marca o godz. 
7:30 w patio wydziałowej 
restauracji (budynek B, wejście 
przez budynek C) 
 

Obowiązuje rejestracja! 
            
              Zgłoś udział 
     

 
Do zobaczenia! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 Jednak muszę wspomnieć, że nie zdecydowałbym 

się na własną firmę, gdyby nie wykłady  prof. 

Krzysztof a Obłója. Oczywiście nie chodzi o same 

narzędzia czy teorie budowy strategii, ale 

intelektualne zaciekawienie tworzeniem czegoś 

zupełnie nowego. 

Jak przyciągnęliście do siebie pierwszych 

klientów? 

W mikro firmie pierwszych klientów zawsze 

zdobywają właściciele i zakładam, że kiedy nie 

mogliśmy wiele pokazać z doświadczeń czy 

osiągnięć przekonywał klientów nasz zapał i 

determinacja. 

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? 

Mamy za sobą 20 lat na rynku (protoplasta K2 

Internet czyli K2 Internet Provider s.c. wystartował w 

1997r) także takich momentów było dużo. Były 

związane z albo z pozyskanie/stratą klienta lub/i 

kluczowych osób. Do tego wszystkie transakcje – 

kupowaliśmy biznesy, a innych się pozbywaliśmy i 

inne znaczące decyzje inwestycyjne. Nasz kierunek 

rozwoju się zmieniał przez te lata, ale pozostaliśmy 

wierni wykorzystaniu nowych technologii w 

marketingu, sprzedaży i obsłudze klienta.  

Które z dotychczasowych doświadczeń w 

prowadzeniu biznesu było dla Pana 

najtrudniejsze, lub najwięcej Pana nauczyło?  

Przeprowadzenie IPO, prowadzenie spółki publicznej – 

to zdecydowanie jest zwieńczenie kariery zawodowej 

dla menadżera i jednocześnie źródło najcenniejszych 

doświadczeń.   

Jak wygląda Pana typowy dzień pracy? Ile 

czasu poświęca Pan na prowadzenie firmy? 

Ponad 3 lata temu zamieniłem fotel prezesa na 

miejsce w  RN także mam czas na rozwijanie innych 

pasji. Wśród nich jest nowa firma…rowerowa 

Antymateria, która na warszawskim rynku oferuje (i 

produkuje na zamówienie) lekkie rowery do jazdy po 

mieście. Link do strony: antymateria.com/ 

Co uważa Pan za swój największy sukces? 

Zdecydowanie zespół. Myślę, że udało nam się 

zbudować dobrą organizację, która przyciągała i 

przyciąga wciąż najlepsze talenty. Dość powiedzieć, że 

połowa z konkurencyjnych firm jest zarządzana lub ma 

w kierownictwie ludzi z K2 w życiorysie   

 

 
 

A co uważa Pan za swoją największą porażkę? 

Czuję, że największe moje porażki były związane z 

czasem. Decyzje, które należało podjąć udawało mi się 

niestety odwlekać. Szczególnie trudno jest przyznać się w  

ten sposób do własnych błędów  np. w  odniesieniu do 

nowych kierunków rozwoju czy inwestycji.  

Jak wyobraża Pan sobie firmę za kilka lat? W jakim 

kierunku będzie się rozwijać? 

Mam obecnie przyjemną pozycję recenzenta poczynań 

obecnego zarządu firmy. Oczywiście chciałbym by K2 w 

sposób zrównoważony rozwijała się i budowała wartość dla 

akcjonariuszy, ale nie mam ambicji wpływać na jej 

strategię.  

Czy ma Pan jakieś rady dla osób, które dopiero 

zaczynają przygodę z własnym biznesem? 

Prowadzenie własnego biznesu wymaga zupełnie innych 

cech charakteru niż np. praca na etacie. Moja rada jest 

prosta – poznaj dobrze siebie zanim zaczniesz zawracać 

głowę inwestorom ! 

 

 

 

 

 

Z życia Centrum: 

•  V edycja Międzynarodowej Konferencji 

Naukowej ”Przedsiębiorczość w XXI wieku. 

Oblicza i perspektywy”. Więcej szczegółów na 

naszej stronie 

 

W każdym miesiącu będziemy przesyłać 

Państwu nowy numer naszego Newslettera. 

 

Zachęcamy do lektury. 
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