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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  

 

  

 -    praktyczny transfer wiedzy, w formie otwartych zajęć 

prowadzonych przez ekspertów biznesu, 

    - powołanie Rady Ekspertów, składającej się                     

z praktyków biznesu, wywodzących się ze środowiska 

krajowego i międzynarodowego, którzy we współpracy        

z kadrą akademicką uczelni, będą wpływać na zawartość 

merytoryczną studiów, współtworzyć nowe kierunki,           

w szczególności studiów podyplomowych, 

    -  stworzenie nowoczesnej, kreatywnej przestrzeni do 

działania Biura Karier, wokół którego skupiają się relacje 

pomiędzy rynkiem pracy i światem akademickim, 

    - współpraca ze Stowarzyszeniem Absolwentów 

Wydziału Zarządzania UW, która umożliwi wymianę 

doświadczeń       i dzielenie się wiedzą. 

                                                    

 

Spotkanie networkingowe 

Wydarzenie odbyło się 21 marca 2019 r. Było 

poświęcone możliwościom rozwoju                               

i finansowania start-upów. Zostało 

zorganizowane we współpracy z Grupą 

Prometeia oraz Polską Agencją Rozwoju 

Przedsiębiorczości.  

 

 
 
Dziękujemy naszym partnerom za wspólną organizację 
spotkania. 

Współpraca z Fundacją Sukcesu 

Pisanego Szminką 

15 marca 2019 r. Dziekan Wydziału Zarządzania 

UW, prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, podpisał list 

intencyjny o współpracy z przedstawicielami 

Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, 

zarządzającej nowoczesną internetową 

platformą edukacyjno-rekrutacyjną YEP. 

Dotychczasowe działania Biura Karier WZ UW 

zostaną wsparte projektami Fundacji oraz 

Agencji Employer Branding Higher, 

zapewniając studentom dostęp do wielu 

przedsięwzięć biznesowych, staży i praktyk 

zawodowych.  

 

Współpraca będzie realizowana na następujących 

płaszczyznach: 

  - udzielanie pomocy studentom w poszukiwaniu 

atrakcyjnych praktyk, staży oraz pracy, poprzez 

konsultacje kariery, mentoring i doradztwo zawodowe, 

   - doradztwo i realizacja projektów wizerunkowo-

rekrutacyjnych, na rzecz pracodawców, na Wydziale 

Zarządzania UW, 

  - współpraca ze Stowarzyszeniem Absolwentów 

Wydziału Zarządzania, które stanie się miejscem 

wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą, 
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Wywiad                        
z  Andrzejem 
Burgsem 
 

W tym numerze zachęcamy do 

przeczytania wywiadu z  Andrzejem 

Burgsem, CEO Sygnis New 

Technologies oraz absolwentem  

Wydziału Fizyki Uniwersytetu 

Warszawskiego.  

 

 

 

Proszę powiedzieć nam kilka słów             

o swojej firmie.  

A.B.: Sygnis New Technologies powstało  

w 2014 roku. Dziś nasz zespół to 20 osób – 

techników i technologów druku 3D, projektantów, 

osób zajmujących się PR i marketingiem oraz 

naukowców, pracujących nad naszymi projektami 

R&D. Nie przesadzę, gdy powiem, że codziennie 

robimy rzeczy niezwykle niesamowite 😊 To 

właśnie jest to COŚ, co przyciąga do nas wiele 

osób, które chcą z nami pracować lub właśnie 

nam powierzać swoje projekty. Zajmujemy się 

technologiami addytywnymi w pełnym zakresie: 

dostarczamy sprzęt, wykonujemy usługi 

prototypowania, wdrażamy rozwiązania, szkolimy i 

w wspomniane już prace R&D prowadzimy na 

użytek tak własny jak i dla naszych klientów. 

 

Czemu zdecydował się Pan na założenie 

swojej firmy? 

A.B.: Znużyła mnie praca w banku (śmiech).  

Mimo że moje stanowisko i powierzane mi 

zadania były spójne z moim wykształceniem, 

czyli ekonofizyką, nie czułem się tam w swojej 

skórze. Lubię ludzi i kontakt z nimi, a w dziale 

analiz było do nich jednak zbyt  daleko. 

Podczas pewnego wieczoru ze znajomymi 

padła propozycja wspólnego biznesu, 

powiązanego z drukarkami 3D. Szukaliśmy 

czegoś, co wyglądało na atrakcyjne i co było w 

kręgu zainteresowań nas, czyli fizyków. Takim 

tematem był właśnie druk 3D. Niedługo potem 

udało nam się ściągnąć do Polski pierwsze 

drukarki i tak się zaczęło. Jest jeszcze jedna, 

dla mnie szalenie istotna kwestia, która 

naprawdę te kilka lat temu spędzała mi sen z 

powiek praca z szefem, którego nie szanuję, 

nie cenię i który nie jest da mnie wzorem. 

Chcąc nie chcą musze to powiedzieć: szef-

idiota. Z moim charakterem nie mógłbym tego 

zdzierżyć. Chciałem mieć mądrych ludzi wokół 

siebie, z którymi konsultuję pomysły, 

nieustannie tworzę coś nowego, a nie tylko 

bezproduktywnie dyskutuję, by finalnie 

notorycznie bronić swojego zdania. Kwestia 

bycia sobie żeglarzem, sterem i okrętem jest 

niezwykle kusząca. Prawda jest taka, że jeśli 

ktoś raz spróbuje tej wolności oraz zasmakuje 

towarzyszącego temu ryzyka i adrenaliny, nie 

będzie chciał zawrócić z tego kursu.   

 

Skąd wziął się taki pomysł? Co Pana 

zainspirowało? 

A.B.: Pamiętam, że w tamtym czasie dużo 

czytałem o tym, że usługi i serwis są coraz 

częściej tylko wirtualne i nikt nie tworzy już 

realnych rzeczy. To był czas odbicia się 

rynków po kryzysie z 2008 roku, powstawały 

kolejne, mocno nadmuchane bańki 

Internetowe, firmy-wydmuszki, nie wykazujące 

realnej sprzedaży ani możliwości 

realizacyjnych. Mnie wtedy zainspirował 

potencjał przywrócenia możliwości 

produkcyjnych. Chciałem tworzyć coś 

naprawdę, robić realne usługi i przedmioty,  

a drukarki 3D realizują tę ideę. Powstają 

rzeczy, które można obejrzeć; których można 

dotknąć i użyć.   

 

Proszę opowiedzieć nam o swoich 

początkach w biznesie. Czy to była 

Pana pierwsza działalność, co było 

największym wyzwaniem? 

A.B.: Tak, to była moja pierwsza działalność. 

Wziąwszy pod uwagę, że nada ją prowadzę, 

uznaję to już za swój spory sukces.  

Większość firm po dwóch latach działalności 

znika z rynku. Inne przez długie lata 

przynoszą straty. Mnie udało się tego 

uniknąć. Oczywiście mieliśmy kilka 

momentów, gdy prawie zderzyliśmy się ze 

ścianą. Szczęśliwie zawsze udawało się 

wykręcać i wyprowadzać sygnisowy okręt na 

prostą. Dziś, gdy myślę o tym, gdzie 

jesteśmy, widzę się na prostym odcinku 

ekspresówki. Największe wyzwanie? To bez 

wątpienia zebranie na tyle dużo wiedzy  

i doświadczenia, by nie popełniać błędów 

innych. Ale, wiadomo, fizycy już tak mają, że 

wiedzą lepiej od analityków i ekonomistów 

(śmiech). 

Tak serio, to już po kilku miesiącach 

prowadzenia biznesu w branży druku 3D, 

zrozumieliśmy, że wytworzenie wiedzy wokół 

sprzętu to jest największa wartość. 

Zdecydowaliśmy, że nie będziemy jak inni 

sprzedawać po prostu drukarek, ale 

postawimy także na kompleksowe wdrożenia 

z analizą potrzeb włącznie, szkolenia  

i profesjonalny serwis. 

    

W jaki sposób uczył się Pan tego 

biznesu – skąd czerpał Pan wiedzę o 

prowadzeniu firmy, o branży  

i konkurencji?  

A.B.: Z moim zdaniem najlepszego 

możliwego źródła: z własnych błędów  

i porażek. To jest to, co uczy najbardziej 

efektywnie. Wiele osób wspomina 

amerykańskie książki o biznesie. Tylko, że 

takie pozycje zupełnie nie uwzględniają 

polskich realiów i uwarunkowań 

przemysłowych. Z kolei polskie książki  

o biznesie nacechowane są jowialnym 

językiem „wszechwiedztwa” i złotych recept. 

A takich recept po prostu nie ma, a jeśli są 

to nie działają. Obsługujemy dziesiątki 

różnych firm z najróżniejszych branży  

i musimy każdorazowo wgryzać się w ich 

działalność. To wymaga ciągłej zmiany  

i adaptacji do potrzeb klienta. To jest 

zarazem największa trudność i największa 

frajda. Wracając myślami do studiów z fizyki, 

myślę, że to właśnie tam nauczyłem się 

umiejętności szybkiej analizy i rozkładania 

problemów na czynniki pierwsze. Problemy 

złożone trzeba rozbić i poradzić sobie z ich 

poszczególnymi elementami. Wiedzę 

branżową czerpałem głównie z targów  

i z książek. Trzeba codziennie dużo czytać, 

ale KONIECZNIE czytać ze zrozumieniem. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Centrum Projektów i Ekspertyz oraz 

Centrum Przedsiębiorczości  

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 

Warszawskiego mają przyjemność 

zaprosić wszystkich 

zainteresowanych na Panel Ekspercki 

dotyczący aspektów finansowania 

działalności gospodarczej, 

zarządzania finansami w 

przedsiębiorstwach, możliwości 

pozyskiwania środków finansowych 

na rozwój firmy oraz zarządzanie 

finansami w firmie. Wydarzenie jest 

skierowane do wszystkich, którzy 

łączą  swoją przyszłość z powyższą 

tematyką oraz chcą założyć własny 

biznes. 

Organizatorem wydarzenia jest 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu 

Warszawskiego, realizujący projekt 

„Dialog”, finansowany ze środków 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego" 

 

Podczas wydarzenia wystąpią znani 

eksperci: 

 

- dr hab. Marta Postuła 

- dr Rafał Cieślik 

- Piotr Karolak 

- Artur Rymarczyk 

 

Zgłoszenia odbywają się poprzez 

wysłanie maila na adres: 

 

centrumwz@uw.edu.pl 

 

. 

 

 

I muszę nieskromnie powiedzieć, że pierwszy etap 

prac zakończyliśmy planowanym sukcesem. 

 

Które z dotychczasowych doświadczeń w 

prowadzeniu biznesu było dla Pana 

najtrudniejsze, lub najwięcej Pana nauczyło?  

A.B.: Najtrudniejsze jest zawsze zwalnianie ludzi. To 

zadanie, które dotyczy sfery emocjonalnej, a nie tylko 

czysto technicznej. Zwalnianie ludzi, w których się 

wierzy, a potem okazuje się, że w danym czasie nie 

ma dla nich środków jest bardzo, bardzo trudne. 

Pamiętam to jak dziś: grudzień 2016 roku. Naprawdę 

bardzo ciężki czas. Cięcie kosztów i całej ścieżki 

restrukturyzacji, które nastąpiły potem nauczyły mnie 

naprawdę bardzo wiele. 

 

Jak wygląda Pana typowy dzień pracy? Ile 

czasu poświęca Pan na prowadzenie firmy?  

A.B.: Wstaję o godzinie 6:00 rano, o 6:10 

sprawdzam pierwsze maile, odpisuję na nie, 

piję kawę – poranna konieczność – jem 

śniadanie, prysznic i wyjście do firmy. Na 

miejscu jestem o 8:00/9:00. Dzień zaczynam 

od zaktualizowania przygotowanej pod koniec 

dnia poprzedniego listy zadań. Przechodzę 

przez kolejne pomieszczenia biura, patrzę co 

jest na naszych projektowych tablicach, robię 

poranną odprawę. Dzień się zaczyna, jest 

10:00, zaczynają „spływać” nowe tematy  

i zlecenia. Na ośmiogodzinny w biurze można 

sobie zaplanować co najwyżej pięć godzin 

pracy, reszta zarezerwowana jest na aktualne, 

niespodziewane i doraźne sprawy.  

Mam także swoje małe rytuały. Dwa razy  

w tygodniu zostaję dłużej. To jest taki czas dla 

mnie, by pomyśleć o planach, gdy biuro jest 

już puste. Porządkuję dokumenty, wtedy też 

podejmuję decyzje strategiczne – mam  

w końcu na to czas i chwilę spokoju. 

Większość zwyczajnego dnia pracy to 

spotkania, mikro doradztwo i rozwiązywanie 

problemów. Gdyby zliczyć wszystkie godziny, 

jakie poświęcam pracy to spokojnie jest ich 

około 10 dziennie. 

 

Co uważa Pan za swój największy sukces? 

A.B.: Skompletowanie zespołu, która nie tylko 

ze mną wytrzymuje, ale lubi się, wspiera, 

inspiruje. Z dwóch osób, które były w firmie  

w czerwcu 2017 roku, obecnie zrobiło się 

piętnaście na stałe przebywających w biurze. 

To jest sukces. Po prostu. Wkroczyliśmy  

w zupełnie inny etap, w inną skalę, choć 

byliśmy bardzo blisko bankructwa. 

 

Jak przyciągnął Pan do siebie pierwszych 

klientów?  

A.B.: Zadecydował nasz profesjonalizmem, na 

który ja kładłem wprost ogromny nacisk. Nasza 

branża w 2013 roku wyglądała jak wolna 

amerykanka z początku lat 90., czyli kompletne 

rozstrzelenie poziomu firm i jakości ich usług; 

tego, co się dzieje i jak się dzieje.  

My prowadziliśmy spotkania zawsze zgodnie ze 

stworzoną przez nas instrukcją, kolejno 

realizując punkty planu. Tym zaczęliśmy 

przekonywać do siebie klientów.  Co ich 

przekonało do nas? Na pewno nasze potężne 

zaplecze naukowe, które stało za nami. To 

akurat nie zmieniło się do dziś.  

Legitymizowaliśmy się i podpieraliśmy 

konkretną wiedzą. Dodatkowo na plus działały 

pomoc techniczna, gwarancje, które 

dołączaliśmy do ofert. 

 

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?  

A.B.: Jest ich kilka. Najdawniejszym była chyba 

pierwsza nietrafiona inwestycja: nie najlepiej 

dobrany skład inwestycyjny, nie najlepszy 

pomysł. Nauczyliśmy się wtedy, że należy 

działać mądrzej, ostrożniej i nie łapać za 

wszelką cenę pierwszych pieniędzy, które się 

pojawią. Wiele firm teraz idzie na dno, ale nam 

się udało. Kolejnym punktem był moment,  

w którym pierwszy raz zabrakło pieniędzy. 

Musieliśmy zmniejszyć zespół z 10 osób do 

dwóch. Wydawało się, że zaraz będziemy 

musieli zamknąć interes. Tymczasem wyszliśmy 

z tego obronną ręką. W tym właśnie momencie 

wykupiłem udziały innych wspólników.  

 

 

 

Kolejnym istotnym momentem był grant na 

stworzenie drukarki do szkła niskotopliwego. To 

po pierwsze spory zastrzyk gotówki na badania, 

a po drugie perspektywa opracowania światowej 

innowacji. 
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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. 

A co uważa Pan za swoją największą 

porażkę? 

A.B.: Przetarg, w trakcie którego zabrakło 

biznesowego zdecydowania, żeby przejechać 

300 km, dogadać sprawę i popchnąć ją do 

przodu. Przetarg na kilka milionów złotych 

przepadł. To mogło nas w tamtym czasie 

mocno wywindować w górę. A trzeba było 

obejść się smakiem. To jest moja największa 

porażka, bo nie potrafiłem wtedy przekonać 

do ruszenia i działania ani mojego 

ówczesnego wspólnika ani kontrahenta. 

 

Jak wyobraża Pan sobie firmę za kilka lat? 

W jakim kierunku chciałby ją Pan rozwijać?  

A.B.: Chcemy by ludzie mówiąc: Sygnis, 

myśleli: innowacje.  Uważam, że jesteśmy  

w stanie to osiągnąć. Mamy świetne kontakty 

badawcze, genialny zespół, wiedzę, 

umiejętności; pojawiły się zasoby sprzętowe  

i infrastrukturalne. Sądzę, że w kilka lat 

jesteśmy w stanie być jedną z czołowych 

polskich firm w zakresie nowych technologii, 

budowania nowych maszyn i nowych 

polskich hardware’ów. Wiele polskich firm 

pracuje w sferze „softu” czy biomedu, 

natomiast bardzo mało robi maszyny. Nie 

będę ukrywał, chciałbym, żeby nasze 

maszyny były innowacyjne, nowoczesne  

i otwierały zupełnie nowy rozdział w historii.  

 

Czy ma Pan jakieś rady dla osób, które 

dopiero zaczynają przygodę z własnym 

biznesem? 

A.B.: Nie poddawać się. Wiatr będzie wiał  

w oczy. Trzeba być przygotowanym na silne 

emocje i duże nerwy, zwłaszcza przy 

załamaniach płatności od klientów. Bo 

kontrahentom i tak musimy zapłacić.  Własny 

biznes to duże ryzyko, ale to właśnie to 

ryzyko jest najbardziej satysfakcjonujące. Na 

stwierdzenie: „Przecież tu trzeba zrobić tak  

i tak, bo coś nie działa w tej firmie”  

w korporacji zgłasza się wniosek  

i miesiącami  

 

 

 

Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału 

Zarządzania UW, Centrum Przedsiębiorczości 

oraz Centrum Projektów i Ekspertyz WZ UW 

serdecznie zapraszamy do udziału w 

 

III Spotkaniu Absolwentów Wydziału 

Zarządzania UW 

 

Debata 

"Uwolnij potencjał pracowników - 

między demokracją a autokracją" 

6 kwietnia 2019 roku, o godz. 16.00 

Wydział Zarządzania UW, Sala A 207, 

 ul. Szturmowa 1/3 

Program: 

16:00 - 17:30 – debata 

17.30 - 18.30 – spotkanie Absolwentów WZ UW - 

networking 

 

Wystąpią: 

- Wiktor Janicki - Dyrektor Generalny Roche 

Polska 

- Jacek Pasieczny -  Kierownik Zakładu 

Innowacji Organizacyjnych i Przedsiębiorczości, 

WZ UW  

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY 

 

  

 

 

 

czeka, aż ktoś się do niego odniesie. Lub nie. 

to ryzyko jest najbardziej satysfakcjonujące. 

Na stwierdzenie: „Przecież tu trzeba zrobić tak  

i tak, bo coś nie działa w tej firmie”  

w korporacji zgłasza się wniosek i miesiącami 

czeka, aż ktoś się do niego odniesie. Lub nie. 

W przypadku własnej firmy nie ma tego 

problemu a decyzje podejmuje się raczej 

szybko. Akurat pod tym względem, własny 

biznes daje duże możliwości, ale również 

ogląd całości. Niektóre pomysły z perspektywy 

pracownika są świetne, ale z perspektywy 

firmy są beznadziejne. Dlatego moim 

skromnym zdaniem nawet, jeśli ktoś nie 

będzie pracował „na swoim”, warto by 

przeszedł taką ścieżkę i zobaczył, jak 

wyglądają łańcuchy dostaw, kwestie 

negocjacyjne, zobowiązań, polityki, 

postrzegania, PR-u i marketingu. Wszystkie te 

zagadnienia muszą po prostu razem działać.  

Z kolejnych rad – networking i wiedza. To 

może najbardziej oczywiste rzeczy, ale 

naprawdę dają najwięcej efektu. 

Przekłamaniem jest teza, by najwięcej 

inwestować w produkt. Mój doświadczenie 

pokazuje, że produkt należy jak najszybciej 

wpuścić na rynek, bo nikt nie zweryfikuje go 

szybciej, niż klienci. Jeżeli czujemy, że mamy 

dobry pomysł, należy jak najszybciej 

urzeczywistnić. Czasem już w trakcie prac, 

wpadniemy na jeszcze lepszy pomysł, który 

jest biznesowym „złotym strzałem”. Wiele firm 

powstało właśnie dzięki takim sytuacjom – 

pivotom. Czy takie pomysły wypalają? 

Oczywiście nie zawsze.  Ale jedynie 

podejmując próby i działania możemy coś 

zmienić. A potem co najwyżej żałować, że się 

nie udało. Albo czego życzę, świętować 

sukcesy. 

 

https://maps.google.com/?q=ul.%0D%0ASzturmowa+1/3&entry=gmail&source=g
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGsMrPBFm64yv3dhcFc2cRvVkp0yhKXB6uicCEHDJAfwZ3_Q/formResponse

