
 

 

            

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Newsletter 
Centrum Przedsiębiorczości WZ UW 

w numerze: 

 

 Zmiany organizacyjne na Wydziale  
oraz w Centrum 
 

 Wywiad z przedsiębiorcą 
współpracującym 
 

 Newsy i wydarzenia 

N r .  

0 2 / 2 0 1 9  

23 

 

 

 Miesięcznik dla: 

studentów, 

naukowców, 

przedsiębiorców 

Miesięcznik dla: 

studentów, 

naukowców, 

przedsiębiorców 

 

Newsletter 
Centrum Przedsiębiorczości WZ UW 

 

w numerze: 

 Wywiad z przedsiębiorcą 

 Newsy i wydarzenia 
 

Cent rum 

Przedsięb iorczości  

WZ UW 

  

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  

 

  

Trwają przygotowania do III edycji 

Konkursu Przedsiębiorca Roku 

Uniwersytetu Warszawskiego 2019

 

Już po raz III w tym roku odbędzie się Konkurs  

skierowany  do przedsiębiorców będących 

studentami lub absolwentami Uniwersytetu  

Warszawskiego. Organizatorami wydarzenia są 

Centrum Przedsiebiorcości Wydziału Zarządzania 

UW oraz Uniwersytecki Ośrodek Transferu 

Technologii.  

W ramach przygotowań odbyła się pierwsza tegoroczna 

wizyta w Radiu Kampus, podczas której Michał Kapczuk – 

laureat Konkursu oraz współzałożyciel firmy Higher, a 

także dr Tomasz Rosiak opowiadali słuchaczom radia o 

wcześniejszych edycjach Konkursu Przedsiębiorca Roku 

UW oraz o przyszłych planach związanych z kolejnym 

wydarzeniem. 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie dotyczące możliwości 

rozwoju i finansowania start-upów 

21 marca 2019 roku, godz.18.30 

 Wydział Zarządzania UW, ul. Szturmowa 1/3 

Prometeia Innovation Fund wraz z Centrum 

Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania 

Uniwersytetu Warszawskiego mają przyjemność 

zaprosić  Państwa na spotkanie poświęcone 

tematyce Start-upów, dostępnych możliwościach 

ich rozwoju oraz różnym formom pozyskania 

finansowania. 

 

Uczestnicy będą mieli  unikalną możliwość spotkać się z 

przedstawicielami funduszy inwestycyjnych, którzy 

opowiedzą o obecnie panujących trendach w  

środowisku start-upowym oraz podzielą się swoimi 

doświadczeniami z pracy przy inwestycjach typu Venture 

Capital w  Polsce. Po zakończonej części merytorycznej 

przewidziany jest  networking, podczas  którego będzie 

można zaprezentować swoje pomysły przed dyrektorami 

inwestycyjnymi funduszu Prometeia Innovation Fund 

oraz omówić  potencjalne obszary wsparcia                       

i współpracy.  

Obowiązuje rejestracja! 
 

Zgłoszenia można wysyłać na adres:  
 

centrumwz@uw.edu.pl 
 

 

 

mailto:centrumwz@uw.edu.pl


                                                       

                                                             

 

                     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Punkt Konsultacyjny  

ds. REACH i CLP  

zaprasza  na  

bezpłatne szkolenie pt.  

Obowiązki przedsiębiorcy 

wynikające  

z rozporządzenia  

REACH i CLP 

Cele szkolenia to m.in.:  

• zdobycie wiedzy na temat 

identyfikacji substancji zgodnie 

z rozporządzeniem REACH; 

• zdobycie wiedzy na temat 

oznakowania zgodnie 

z rozporządzeniem CLP; 

• zdobycie wiedzy na temat 

sporządzania karty charakterystyki; 

• uporządkowanie wiedzy przez 

przedsiębiorców w zakresie 

obowiązującego ich prawa 

chemicznego; 

 

Terminy najbliższych szkoleń to:  

 

26-27.03.2019r. 

28-29.03.2019r. 

7-8.05.2019r. 

9-10.05.2019r. 

 

Miejsce szkolenia:  

Warszawa 

 

 

Szkolenie organizowane jest  

w ramach działalności Punktu 

Konsultacyjnego ds. REACH i CLP, 

 w związku z tym jest bezpłatne. 

Dedykowane przedsiębiorcom  

z sektora MŚP. 

 

Więcej informacji można znaleźć pod 

adresem: 

 http://www.reach-info.pl/szkolenia

 

Wywiad   
z  Piotrem Bombolem 
 
W tym numerze zachęcamy do przeczytania 

wywiadu z  prezesem agencji marketingu 

gamingowego Gameset Piotrem Bombolem. 

Absolwentem  Wydziału Zarządzania UW oraz 

laureatem Konkursu Przedsiębiorca Roku 

Uniwersytetu Warszawskiego w kategorii 

Start-up Wydziału Zarządzania UW.  

 

Proszę powiedzieć nam kilka słów o swojej 

firmie.  

Gameset to agencja marketingu rozrywkowego z silnym 

naciskiem na gaming i esport. Firma powstała w lutym 

2017 roku. Obecnie zatrudniamy 10 osób, ale w ciągu 

najbliższych miesięcy ta liczba powinna się istotnie 

zwiększyć. Planujemy i realizujemy kampanie dla firm 

zarówno ze świata gier (producenci sprzętu, wydawcy 

gier), jak i spoza (banki, retail, FMCG). Wśród naszych 

klientów są przede wszystkim duże firmy, takie jak 

Cinema City, BGŻ BNP Paribas, Allegro, ASUS czy 

wydawca gry Fortnite – Epic Games. Zasięg działań to 

głównie Polska, chociaż od niedawna realizujemy coraz 

więcej działań w regionie CEE. Nasze usługi wykraczają 

znacznie poza działania typowej agencji reklamowej, 

ponieważ oferujemy też consulting biznesowy, 

pośrednictwo przy sponsoringu, ale też produkcję video 

czy organizację rozgrywek esportowych. Poza 

kompetencjami reklamowymi posiadamy własną sieć 

influencerską oraz kanał na Twitch (największa platforma 

streamingowa na świecie). 

Czemu zdecydował się Pan na założenie swojej 

firmy? 

Od dawna chciałem prowadzić własną firmę. Wierzyłem i 

dalej wierzę, że daje to dużo większe szanse dla 

samorealizacji i sukcesu zawodowego, niż praca na 

etacie, jednak nie jest to zajęcie dla wszystkich. 

Jednocześnie starałem się zachować dystans do 

własnych pomysłów na firmę wiedząc, że tak naprawdę 

jeden na dziesięć biznesów odnosi sukces.  Nie chciałem  

angażować się w coś, do czego nie  miałbym  

silnego przekonania, że może się udać, a tym 

bardziej nie robić tego kosztem kształcenia. 

Dlatego skupiłem się na studiach na Wydziale 

Zarządzania oraz Wydziale Nauk Ekonomicznych 

UW, a w ich czasie starałem się zebrać pierwsze 

doświadczenie z przedsiębiorczości organizując 

imprezy muzyczne (jednak nie stało się moim 

zawodem). Po studiach trafiłem do pracy w branży 

reklamowej, gdzie zdobywałem bardzo cenne 

doświadczenie oraz wiedzę od najlepszych 

specjalistów w kraju. Dopiero po około 5 latach 

pracy w zawodzie udało się wpaść na pomysł, co 

do którego miałem silne przekonanie, że ma 

biznesowe uzasadnienie i duży potencjał rozwoju. 

Tym pomysłem była agencja specjalizująca się w 

marketingu wokół gier i esportu, czyli Gameset.  

Skąd wziął się taki pomysł? Co Pana 

zainspirowało? 

Przecięcie własnych pasji oraz doświadczenia 

zawodowego. Praktycznie od dziecka byłem 

graczem, zaliczyłem nawet epizod esportowy, czyli 

zawodowej rywalizacji (grałem w klanie w grę 

Enemy Territory). Gry to moja pasja, której zawsze 

poświęcałem sporo prywatnego czasu. Dzięki 

temu też byłem zawsze na bieżąco z trendami w 

branży i byłem w stanie identyfikować ewolucję w 

postrzeganiu gier jako tworu kultury i dziedziny 

rozrywki.  Moje przemyślenia na temat gier 

starałem się przenosić do pracy. Razem z moim 

wspólnikiem Łukaszem Turkowskim pracowaliśmy 

w jednej z największych agencji reklamowych w 

Polsce. Mieliśmy szansę planować działania dla 

największych marek, takich jak McDonald’s czy T -

Mobile Polska, gdzie prawie zawsze kluczowym 

wyzwaniem było dotarcie do młodego konsumenta. 

Niestety próby umiejscowienia w tych kampaniach 

gamingu było praktycznie niemożliwe z pozycji 

szeregowego pracownika. Wtedy zrozumieliśmy, 

że jedyną szansą na sukces jest prowadzenie 

własnej działalności na własnych zasadach. Ta 

idea dojrzewała jeszcze kilka lat, zanim udało się 

ją wprowadzić w życie, ale to był okres bardzo 

potrzebny – pomysł na biznes „dojrzał” i stał się 

dużo bardziej konkretny.  

Proszę opowiedzieć nam o swoich 

początkach w biznesie. Czy to była Pana 

pierwsza działalność, co było 

największym wyzwaniem? 

Pierwsze  doświadczenia  z    przedsiębiorczością  

http://www.reach-info.pl/szkolenia


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fundacja JWP i kancelaria 

JWP Rzecznicy Patentowi  

serdecznie zapraszają  

na szkolenie  

Czy każdy wynalazek można 

opatentować? 

Data i Godzina:  

2019-02-27 | 11:00 - 14:00 

Miejsce:  

Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, sala 

konferencyjna (parter) 

Dla Kogo: 

Szkolenie skierowane do uczestników 

konkursu "Innowator Mazowsza", a także  

przedsiębiorców i naukowców. 

Prelegenci: 

Małgorzata Trejgis, rzecznik patentowy 

Paweł Kocańda, rzecznik patentowy 

Program: 

Część I Własność intelektualna i 

przemysłowa w  przedsiębiorstwie 

 

Część II Badania patentowe źródłem wiedzy 

dla wynalazcy i przedsiębiorcy 

 

Podsumowanie, dyskusja 

 

Warunki uczestnictwa: 

 

Szkolenie jest bezpłatne. Warunkiem 

uczestnictwa jest zarejestrowanie się w 

poniższym formularzu.  

 

 

W przypadku rezygnacji z seminarium 

uczestnicy są proszeni o przesłanie 

informacji na  adres fundacji: fundacja@jwp-

fundacja.pl. 

 

 

 

 

zaliczyłem przy organizacji wydarzeń muzycznych, 

ale działo się to na małą skalę. Prawdziwy biznes 

poznałem pracując w topowej agencji reklamowej 

DDB Warszawa, gdzie miałem możliwość poznania 

dyrektorów marketingu czy członków zarządu 

dużych firm. Następnie w warszawskim biurze 

Deloitte  poznałem świat consultingu i jeszcze 

większych projektów dla globalnych korporacji. 

Jednak rozdźwięk pomiędzy punktem widzenia 

szeregowego pracownika a właściciela firmy jest 

znaczący. Przede wszystkim nie było za mną dużej 

organizacji, która mogła mnie wesprzeć w każdej 

sytuacji i jednocześnie uwiarygodnić to, co chcę 

zaoferować klientowi. Musiałem bardzo szybko 

nauczyć się działać w nowej rzeczywistości licząc 

tylko na siebie i swoich wspólników – budować 

relacje z klientami, argumentować wybór naszej 

agencji i zajmować się formalnościami. To był 

przyspieszony kurs przedsiębiorczości, jednak 

udało się go zaliczyć.  

W jaki sposób uczył się Pan tego biznesu – 

skąd czerpał Pan wiedzę o prowadzeniu firmy, 

o branży i konkurencji?  

Biznesu uczyłem się głównie „na żywo”. Zderzałem 

wcześniejsze doświadczenia z pracy na etacie z 

własną intuicją. Do tej pory odbywa się to 

iteracyjnie – każde spotkanie z klientem czy projekt 

to okazja do sprawdzenia nowych hipotez i nowe 

wnioski do wprowadzenia. Nie prosiłem nikogo o 

korepetycje z prowadzenia biznesu, bo tak 

naprawdę zebrałem je wcześniej podczas pracy 

zawodowej. Wszystkie kwestie merytoryczne 

pozostawały od początku w gestii mojej i moich 

wspólników: sami analizujemy rynek, konkurencję i 

otoczenie, w którym działamy. Mamy najgłębszą 

wiedzę z tego obszaru (także insiderską, które nie 

da się zdobyć z zewnątrz) i tak naprawdę nie ma 

możliwości na ten moment outsourcingu tego 

obszaru. W przypadku spraw księgowo-

podatkowych korzystam z doradztwa biura 

księgowego, a w przypadku spraw prawnych 

korzystamy co jakiś czas z usługi kancelarii 

prawnej, m.in. przy tworzeniu umowy spółki i 

wspólników. Dopóki  pracowaliśmy w małym 

zespole sytuacja była prosta, teraz jednak  

zatrudniamy już 10 osób i pojawiają się nowe 

wyzwania zarządcze. Niewykluczone, że przy 

przechodzenia na wyższy poziom organizacyjny 

konieczne będzie zasięgnięcie po zewnętrzny 

mentoring.  

Jak przyciągnął Pan do siebie pierwszych 

klientów?  

Dzięki znajomościom z branży reklamowej, ale nie 

byli to bezpośredni klienci poprzednich 

pracodawców.      Nasz        pierwszy          projekt  

 

 

 

Realizowaliśmy dla mBanku i trzeba przyznać, że 

był to „skok na głęboką wodę”. Od początku 

działalności musieliśmy sprostać oczekiwaniom 

jednego z największych banków w Polsce.  Przy 

okazji tego projektu współpracowaliśmy także z 

Sony PlayStation, czyli największym producentem  

konsol  na świecie,   gdzie poznaliśmy 

oczekiwania centrali europejskiej dotyczącej 

zewnętrznych podmiotów. Drugi projekt 

realizowaliśmy z zaprzyjaźnioną agencją 

brandingową BNA dla jednego z największych 

polskich e-commerce: x-kom. Rozbudowana sieć 

znajomości otworzyła pierwsze drzwi, jednak od 

początku celowaliśmy w szerokie dotarcie do 

potencjalnych klientów naszych usług – dużych 

firm. Kontakty nawiązywaliśmy przez wspólnych 

znajomych oraz przez dotarcie bezpośrednie 

(m.in. email, LinkedIn). Wielokrotnie udawało się 

w taki sposób rozpocząć współpracę. Dodatkowo 

pomogły konferencje branżowe, na których 

jesteśmy stale obecni jako eksperci i prelegenc i. 

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?  

Punktem zwrotnym było pozyskanie klienta Epic 

Games, czyli wydawcę topowej gry Fortnite  na 

początku 2018 roku. Ta współpraca otworzyła nam 

drogę do realizacji projektów na dużą skalę, także 

poza Polską. Naturalną konsekwencją i także 

punktem zwrotnym było zatrudnienie zespołu ludzi 

do obsługi tego projektu. Od tamtej pory można 

powiedzieć, że jesteśmy zupełnie inną firmą niż 

wcześniej i rozwijamy się kilkadziesiąt razy 

szybciej. Jednak razem z sukcesem pojawiła się 

odpowiedzialność: od pierwszego dnia chcieliśmy 

zapewnić najlepszą obsługę jednemu z 

najważniejszych wydawców gier na świecie. 

Presja towarzyszy nam każdego dnia, ale ona 

motywuje nas do tego, by codziennie stawać się 

lepszym: mieć lepsze pomysły, być bardziej 

sprawnym, dokładnym i efektywnym 
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Dane kontaktowe:  

Ul. Szturmowa 1/3 pok. C421 

02-678 Warszawa 

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 
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 W każdym miesiącu  będziemy przesyłać Państwu nowy numer 

naszego Newslettera. 

Zachęcamy do lektury. 

Które z dotychczasowych doświadczeń w 

prowadzeniu biznesu było dla Pana najtrudniejsze, 

lub najwięcej Pana nauczyło? 

Wiele rozmów z klientami, które zakończyły się 

wyborem innej agencji do realizacji. Za każdym 

razem próbowaliśmy zrozumieć, co zaważyło na 

takiej decyzji i czy jesteśmy w stanie wyciągnąć z 

tego wnioski. Na podstawie tego powstał nasz plan 

rozwoju obejmujący rozszerzenie obszarów 

działalności m.in. o sieć  influencerską, realizację 

eventów czy własne studio. Dlatego można 

powiedzieć, że nie było takiego jednego trudnego 

doświadczenia, za to dość często przeżywamy „mini-

kryzysy”, które dają nam impuls do poprawy .  

Jak wygląda Pana typowy dzień pracy? Ile czasu 

poświęca Pan na prowadzenie firmy?  

Ze względu na pracę z klientami muszę być dla nich 

dostępny w godzinach 9-17 w tygodniu, a jeśli 

sytuacja  tego wymaga to i poza tym  przedziałem. W 

porównaniu do pracy na etacie plan dnia jest dużo 

bardziej urozmaicony, często składają się na niego 

spotkania z klientami, partnerami biznesowymi, ale 

też wizyty w urzędach czy na budowie. Niestety bycie 

właścicielem  firmy, a od niedawna także prezesem 

odpowiedzialnym za 10 osób oznacza, że praca się 

praktycznie nie zaczyna, ale też nie kończy. Niektóre 

kwestie nie mogą czekać i trzeba się nimi zająć po 

godzinach. Niestety mityczny „work-life balance” jest 

jeszcze trudniejszy do osiągnięcia w prowadzeniu 

własnej firmy. Inna sprawa, że w tym wypadku ma się 

poczucie sprawczości: im więcej włoży się wysiłku, 

tym lepsze będą rezultaty. 

Co uważa Pan za swój największy sukces? 

Zdecydowanie pozyskanie Epic Games jako klienta, 

ale tak naprawdę projekt z każdym klientem uznaję 

za mały sukces dla firmy i dla siebie. Za każdym 

razem wymagało to nawiązania kontaktu, 

przygotowania sprofilowanej oferty, negocjacji, a 

następnie realizacji i zdania raportu z wnioskami. Za 

jeszcze większy sukces uznaję każdego 

powracającego klienta, który był zadowolony ze 

współpracy z nami. Wierzę, że suma takich małych 

sukcesów pozwoli nam za jakiś czas uznać, że jako 

firma nam się udało. Inną kategorią sukcesu są 

nagrody branżowe,  ale   za   każdym razem  były one 

 

 

 

 

 

W i m i e n i u  o rga n i za to ra ,  

Fu n d a c j i  P r zed s i ę b i o r czo ś c i  

Te ch n o l o g i czn e j ,  za p ra sza my  

d o  wz i ę c i a  u d z i a łu  w  
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z  re g i o nu  Eu ro p y  Ś ro d ko w o -
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a f i l i o wa n y   z  Ma ssa ch u se t t s  
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efektem naprawdę dobrych kampanii – chociażby warto 

wspomnieć kampanię dla Greenpeace realizowaną 

razem z Ogilvy, która  zdobyła nagrody na prestiżowym 

konkursie reklamowym Cannes Lions. 

A co uważa Pan za swoją największą porażkę? 

Odpowiem przewrotnie – że nie założyliśmy Gameset  

wcześniej. Teraz bylibyśmy liderami w branży, a  tak 

musimy rywalizować z konkurencją. Oczywiście to jest 

fikcyjny scenariusz, bo jako założyciele 

potrzebowaliśmy zebrać doświadczenia w pracy 

zawodowej, skojarzyć zjawiska i pozwolić dojrzeć 

pomysłowi na biznes. To, co przeżyliśmy wcześniej, 

dało fundamenty pod naszą obecną sytuację. Można 

powiedzieć, że rozpoczęliśmy działać „późno”, ale z 

drugiej strony wciąż jesteśmy jednymi z pionierów na 

rynku i cieszymy się dużym tempem rozwoju. Kolejne 

firmy będą miały coraz trudniej.  

Jak wyobraża Pan sobie firmę za kilka lat? W jakim 

kierunku chciałby ją Pan rozwijać?  

Na pewno kluczowy będzie rozwój poza granicami 

Polski – w pierwszej kolejności chcemy budować 

pozycję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a 

następnie w Europie Zachodniej. Wierzę, że posiadamy 

do tego odpowiednie kompetencje i unikalne 

doświadczenia. Chcemy też rozwijać nasze portfolio 

produktowe tak: najpierw o produkcje do Internetu, a 

następnie do telewizji.  

Czy ma Pan jakieś rady dla osób, które dopiero 

zaczynają przygodę z własnym biznesem? 

Cierpliwość. Wydaje się, że obecnie panuje moda na 

wczesne zakładanie własnego biznesu. Jednak bez 

jakiegokolwiek obycia w profesjonalnym otoczeniu, a 

także z mniej krytycznym spojrzeniem na rynek można 

przeliczyć własne możliwości. Jest to coś, co daje nam 

przewagę nad naszą konkurencją. Warto zaliczyć 

studia, pracę w dużej i mniejszej firmie, a w tym czasie 

gromadzić kontakty i wiedzę. Decyzję o założeniu firmy 

warto podjąć wtedy, kiedy mamy absolutną pewność, 

że to się musi udać, bo my jesteśmy gotowi, a rynek 

zgłasza zapotrzebowanie na produkt, który chcemy 

oferować.    


