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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  
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VIII Forum Młodych 
Przedsiębiorców 

 

miejsce:  

Centrum Kreatywności Targowa, 
Warszawa 
 
data:  

24 października 2018 roku 
 
organizatorzy:  

Krajowa Izba Gospodarcza 
 
 
 
 
W programie: 
 
-       Programy akceleracyjne dla 

zagranicznych startupów 
 
- Porady prawne dla cudzoziemców 
zatrudnionych w Polsce 
 
- Historie cudzoziemców 
prowadzących firmy w Polsce 
 
    Debata: Czego chcemy? 
 
 
 
Punkty darmowych konsultacji 
 
 

    Jak zatrudnić obcokrajowca? - 
punkt dla pracodawców 
(Biznes.gov.pl) 
 
    Jak założyć działalność 
gospodarczą w Polsce? - punkt dla 
migrantów (Biznes.gov.pl) 
 
    Okienko pomocy prawnej - punkt 
dla migrantów (Stowarzyszenie 
Interwencji Prawnej) 
 
    Okienko pośrednictwa pracy - 
punkt dla pracodawców (Dobra 
Agencja) 
 
 
 

 
 

REJESTRACJA 

Wywiad  
z  Danielem Niedbalskim 
 
W tym numerze zachęcamy do 

przeczytania wywiadu z Panem 

Danielem Niedbalskim. Absolwentem  

Wydziału Zarządzania UW na kierunku 

International Business Program. Jest 

Partnerem w SDO Sp. z o.o. - Studio 

Doskonalenia Organizacji. Wcześniej 

był również Partnerem  w Grupie Trio 

Management.   

 

 

 

Proszę powiedzieć nam kilka słów o swojej 

firmie.  

Studio Doskonalenia Organizacji (SDO Sp. z o.o.) 

pomaga firmom z różnych branż budować ich 

wewnętrzną efektywność. W naszej pracy 

koncentrujemy się procesach, strukturze 

organizacyjnej, podziale zadań i obowiązków a 

także na właściwej motywacji i wynagradzaniu 

pracowników. 

 

Czemu zdecydował się Pan na założenie 

swojej firmy? 

W decyzji pomógł mi arkusz kalkulacyjny.  

Po latach zdobywania doświadczeń jako 

doradca pracujący pod szyldami „czyichś” 

firm doradczych, zrobiłem podsumowanie 

tego co realnie daje mi praca „dla kogoś” a 

co daję z siebie ja.Te rozmyślania skłoniły 

mnie do przeprowadzenia kolejnej analizy, 

która miała odpowiedzieć na pytanie: „czego 

nie robię dziś, a co bym robić musiał, gdybym 

pracował na własny rachunek?”. Jeszcze 

ponad 2 lata po takim bilansie zastanawiałem 

się w jaki sposób zabezpieczyć luki, gdyż 

decyzje życiowe i powiększająca się rodzina 

nie skłaniały jakoś specjalnie do 

podejmowania nadmiernego ryzyka i 

nieprzemyślanych „skoków na głęboką 

wodę”. Dobra koniunktura na rynku oraz 

pomysł na to czym SDO powinno się różnić 

od innych firm doradczych pomogły mi podjąć 

decyzję o rozpoczęciu działania na własny 

rachunek. 

 

Skąd wziął się taki pomysł? Co Pana 

zainspirowało? 

Pomysł na branżę doradczą zrodził się 

oczywiście już na studiach. Różnorodność 

narzędzi, które poznawałem m.in. na 

wykładach w ramach „Teorii organizacji i 

zarządzania” wraz z podstawami psychologii 

i socjologii szybko doprowadziła mnie do 

wniosku, że zarządzanie przedsiębiorstwem 

to dosyć złożona sprawa. Intuicyjne 

podejście do tematu w każdej firmie musi w 

końcu doprowadzić to sytuacji, w której 

sprawdzone narzędzia zarządzania będą 

bardzo pożądane. Te przemyślenia najpierw 

naprowadziły mnie na pomysł rozwijania się 

w kierunku „robienia kariery” w korporacji. 

Dopiero nieco później, kontakty ze starszymi 

kolegami, którzy mieli już doświadczenia w 

międzynarodowych organizacjach 

konsultingowych (PwC, Andersen Business 

Consulting, Deloitte itp.) uświadomiły mi, że 

te same kompetencje można wykorzystywać 

nieco inaczej – pracując nie dla jednej, a dla 

wielu organizacji w tym samym czasie. 

Stwierdziłem, że ta różnorodność jest 

bardziej w moim stylu i jak na razie nie żałuję 

decyzji…  

 

https://forummlodych.evenea.pl/?source=evenea-directory
https://forummlodych.evenea.pl/?source=evenea-directory


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

 
 
 
 
 

V Międzynarodowa 

Konferencja Naukowa 

"Przedsiębiorczość w XXI 

wieku. Oblicza i 

perspektywy". 
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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 

Proszę opowiedzieć nam o swoich 

początkach w biznesie. Czy to była Pana 

pierwsza działalność, co było największym 

wyzwaniem? 

Co to znaczy pracować na własny rachunek 

uczyłem się praktycznie od urodzenia. Moi 

rodzice, odkąd pamiętam, prowadzili własny 

biznes. Co prawda była to zupełnie inna 

branża, ale przez lata rodzinna firma 

przeżywała zarówno lepsze jak i gorsze 

momenty, a ja mogłem na własne oczy 

poznawać co to w praktyce znaczy dla 

przedsiębiorcy. Potem przyszedł moment, gdy 

zdecydowałem się poszukać własnej drogi i 

mój ówczesny pracodawca, gdy już 

zakończyłem studia, zaproponował mi 

współpracę na zasadach samozatrudnienia. 

Czyli praktycznie od samego początku prowadziłem 

własną działalność gospodarczą. Nawet jeżeli to było 

trochę naciągane to od samego początku uczyłem 

się księgowości, przepisów podatkowych oraz radzić 

sobie ze świadomością, że prawo pracy w żaden 

sposób mnie nie chroni. Więc gdy nadarzyła się 

okazja, skorzystałem z propozycji i jako wspólnik 

dołączyłem do grupy doradczej w której dotychczas 

brakowało mojej specjalizacji. Po kilku latach 

uświadomiłem sobie, że zajmuję się zarówno 

pozyskaniem klientów jak i realizacją dla nich usług 

doradczych, a najważniejszym moim zasobem są 

referencje osobiste, a nie marka firmy. Więc 

wystarczyło poczekać na właściwy moment, aby 

zacząć budować stuprocentowo własną organizację. 

 

W jaki sposób uczył się Pan tego biznesu – skąd 

czerpał Pan wiedzę o prowadzeniu firmy, o 

branży i konkurencji? 

Branżę poznałem pracując dla większej organizacji. 

To był czas, gdy większość ekonomicznych efektów 

swojej pracy oddawałem pracodawcy, ale 

jednocześnie zdobywałem wiedzę branżową, 

poznawałem metody pracy stosowane w mojej firmie 

i przez konkurencję. Nauka kosztuje. To nie jest nic 

nowego i chyba każdy powinien się z tym pogodzić. 

 

Jak przyciągnął Pan do siebie pierwszych 

klientów? 

Pozyskiwanie nowych klientów w branży 

doradczej jest bardzo specyficzne.   

 

 

Nie mamy tutaj do czynienia z konkretnym 

produktem, który dałoby się łatwo „opakować” i 

sprzedać. Początki mojego własnego biznesu 

zbiegły się z tąpnięciem na rynku związanym z 

bankructwem Lehman Brothers. Pamiętam, że 

zastanawialiśmy się wówczas z partnerami w jaki 

sposób tę niesprzyjającą dla biznesu okoliczność 

przekuć w szansę dla nas. Ostatecznie 

opracowaliśmy pudełkowy produkt jakim było 

badanie trendów i planów działań podejmowanych 

przez firmy w związku ze spowolnieniem 

gospodarczym. Każda firma, która podzieliła się z 

nami swoimi planami w anonimowej ankiecie 

otrzymywała od nas raport podsumowujący, a my 

uzyskiwaliśmy szansę, aby zaprezentować nasze 

kompetencje podczas prezentacji wyników badania.  

W ten sposób zdobyliśmy pierwsze zlecenia i 

nawiązaliśmy relacje z których wiele trwa do dziś. 

 

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? 

Kluczowy z pewnością był moment, w którym oprócz 

rozwijania umiejętności realizowania projektów dla 

klientów postanowiłem nauczyć się tych klientów 

zdobywać. W przyszłości, właśnie na tej uniwersalności 

mogłem budować swoją niezależność. Kolejnym 

przełomowym momentem była decyzja o wejściu do 

kolejnej firmy jako wspólnik, z całym ryzykiem z tym 

związanym. To oznaczało kolejne doświadczenia. 

 

Jak wygląda Pana typowy dzień pracy? Ile czasu 

poświęca Pan na prowadzenie firmy? 

Pracuję dosyć intensywnie i długo – przynajmniej w te 

dni w które pracuję. Każda branża ma swoją 

sezonowość. Są okresy bardzo intensywne, gdy sporo 

jeżdżę po kraju pomiędzy klientami i praktycznie nie ma 

mnie w domu przez cały tydzień, a i w weekend muszę 

coś dokończyć. W takim okresie typowy dzień wygląda 

w ten sposób, że budzę się w hotelu, przez cały dzień 

mam spotkania lub prowadzę warsztaty/wywiady, a 

następnie wsiadam w samochód i kilka godzin jadę, aby 

kolejnego dnia obudzić się w innym hotelu i pracować 

dla innego klienta. Podczas podróży mam czas, 

pomyśleć i poukładać sobie zebrane przez cały dzień 

informacje.  
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W każdym miesiącu  będziemy przesyłać Państwu nowy numer 

naszego Newslettera. 

 

Zachęcamy do lektury. 

Moje przemyślenia na bieżąco nagrywam z 

wykorzystaniem dyktafonu a następnie 

(zazwyczaj w hotelu wieczorem) zamieniam na 

analizy, plany działań lub rekomendacje dla 

klienta. Taki tryb pracy bywa sporym 

wyzwaniem dla mnie i dla mojego organizmu. 

Optymalne są sytuacje, gdy u jednego klienta 

spędzam kilka dni z rzędu. Wówczas nie muszę 

tracić czasu na przejazdy i wszystkie zebrane 

materiały mogę opracować po południu a nie w 

nocy. Niestety nie zawsze jest to możliwe ze 

względu na dostępność kalendarzy osób z 

którymi pracujemy. 

Dla równowagi, w okresach o mniejszym 

obciążeniu projektowym, staram się 

wygospodarować trochę czasu dla rodziny i dla 

siebie, aby „podładować akumulatory”. Wtedy 

próbuję znaleźć i zaplanować takie dni, kiedy 

nie umawiam żadnych spotkań i robię sobie 

wolne lub mam czas na pracę bardziej 

koncepcyjną.  

 

Co uważa Pan za swój największy sukces? 

Cały czas mam nadzieję, że „ten” sukces 

jeszcze nadejdzie. Dziś cieszę się każdym 

drobnym sukcesem jak pozyskanie lub 

zakończenie każdego projektu. Oprócz 

przychodu dla firmy, to zawsze oznacza kolejne 

doświadczenia i referencje, a tym samym 

szansę na dalszy rozwój. 

 

 

 

 

 

Z życia Centrum: 

•  V edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej ”Przedsiębiorczość w 

XXI wieku. Oblicza i perspektywy”. Więcej szczegółów na naszej stronie 

 

Zapraszamy na warsz ta ty   

The Di g i ta l  Innovat i on Game  

(22 . 10. 2018 r . )  

Ag e n da :  

17. 00 -  17 . 10  S ta r t  

 
17. 10 -  17 . 30  Po wi ta n i e  u cze s tn i kó w 

p rze z  Zsu zsę  Va rh a l m i  
 
17. 30 -  17 . 40  Czy m j e s t  m o to do l og i a  

De s i g n  Th i n k i n g?  
 
17. 40 -  19 . 15  I n n o va t i o n  G a me  

 
19. 15 -  19 . 45  P i t ch i n g  

 
19. 45 -  20 . 00  P r ze d s ta w i e n i e  E IT   

D i g i ta l ,  Th e  A RISE  Eu ro p e  P ro g ra m me  
o ra z  E I T  D i g i t a l  Ma s te r  Sc h o o l   
 
20 . 00 -  20 . 45  Ne t wo rk i n g  i  p i zza  

 
 
Na  wyd a rze n ie  o b o wi ą zu j e  o b o wi ą zko wa  
r e j e s t ra c j a  p r ze z  
s t ro nę : i n no va t io n g a me . t yp e fo rm .co m/ to /
XSkMu j  

 

Z życia Centrum: 

• 14 listopada 2018 r. – III Ogólnopolski Zjazd Katedr  Przedsiębiorczości oraz 

Innowacji. Więcej informacji znajduje się na stronie  wydarzenia  

•  15 – 16 listopada 2018 r. – V  Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

"Przedsiębiorczość w XXI wieku. Oblicza i perspektywy”. Więcej szczegółów na naszej 

stronie. 

 

. 

 

 

. 

A co uważa Pan za swoją największą 

porażkę? 

Uważam, że w prowadzeniu biznesu nie ma 

czegoś takiego jak porażka. Wszystkie 

niepowodzenia to kolejne lekcje i tylko od nas 

zależy, ile nauki z nich wyciągniemy. 

 

Jak wyobraża Pan sobie firmę za kilka lat? W 

jakim kierunku chciałby ją Pan rozwijać? 

Moje plany nie zakładają wielkiego rozwoju 

biznesu rozumianego jako skala prowadzonych 

operacji. Zakładam, że firma pozostanie 

organizacją butikową stawiającą na jakość usług 

i długoterminowe relacje z klientami. Liczę, że 

uda nam się zrealizować pomysły dotyczące 

narzędzi informatycznych wspierających usługi 

doradcze. Uważam, że jest to przyszłościowy 

kierunek. 

 

Czy ma Pan jakieś rady dla osób, które 

dopiero zaczynają przygodę z własnym 

biznesem? 

Najważniejsze jest, żeby nie zrażać się 

niepowodzeniami. Te z pewnością się pojawią. A 

ich przezwyciężanie daje dużo satysfakcji i 

energii do dalszego działania. 
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