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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  

 

  

 

 

Drodzy Czytelnicy, 

 życzymy zdrowych, radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, wiosennego 

nastroju, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności. 
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Wywiad                        
z  Agnieszką 
Czartoryską 
 

W tym numerze zachęcamy do 

przeczytania wywiadu z  Agnieszką 

Czartoryską, właścicielką Agencji 

Interaktywnej Reto oraz studentką  

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 

Warszawskiego.  

 

 

 

Proszę powiedzieć nam kilka słów o swojej 

firmie.  

Agencja Interaktywna RETO to nowoczesna 

firma zajmująca się Social Media 

Marketingiem, Public Relations, grafiką 

komputerową, copywritingiem oraz 

szkoleniami. 

 

Czemu zdecydowała się Pani na założenie 

swojej firmy? 

Nie lubię jak ktoś mną rządzi. Jestem osobą 

dominującą, zarówno w życiu zawodowym  jak 

i prywatnym. Taki charakter, po prostu. 

 

W mojej rodzinie każdy ma działalność 

gospodarczą: rodzice, brat, siostra. Byłam 

skazana na samozatrudnienie. 

 

Skąd wziął się taki pomysł? Co Panią 

zainspirowało? 

Zawsze miałam milion pomysłów na 

minutę, co w branży marketingowej jest 

akurat zaletą. Pracowałam jako 

menadżer. Kiedyś trzeba było powiedzieć 

STOP i zacząć pracować na swój 

rachunek, a nie dorabiać u kogoś obcego. 

 

Proszę opowiedzieć nam o swoich 

początkach w biznesie. Czy to była 

Pani pierwsza działalność, co było 

największym wyzwaniem? 

RETO to moja pierwsza działalność 

gospodarcza. Dostałam dofinansowanie  

z Urzędu Pracy i machina ruszyła. 

Największym wyzwaniem dla mnie było 

pokonanie wewnętrznego lęku: czy będę 

miała klientów, czy będę miała pieniążki 

na opłacenie składek itp.. Ja się tym 

strasznie denerwowałam, jednocześnie 

napędzało mnie to do jeszcze większej 

pracy.  

 

W jaki sposób uczyła się Pani tego 

biznesu – skąd czerpała Pani wiedzę     

o prowadzeniu firmy, o branży                 

i konkurencji? 

W prowadzeniu firmy miały mi pomóc 

studia na kierunku Zarządzanie WZ UW. 

Czy pomogą? Zobaczymy jak je skończę. 

Jestem samoukiem jeśli chodzi                

o kierowanie firmą. Wiedza o branży 

zdobywałam na szkoleniach związanych 

z Social Media Marketingiem i PR. Nie 

żałuję na to pieniędzy. Bo robię to dla 

siebie, to zostaje w mojej głowie.             

Z konkurencją bywa różnie. Jak jest 

zdrowa, to współpracuję, jeśli chce 

prowadzić wojnę, to się wycofuję.  

 

Jak przyciągnęła Pani do siebie 

pierwszych klientów? 

O matko. Pamiętam, że wysłałam 

strasznie  dużo maili  z  pierwszą   ofertą, 

która miała ponad 40 stron! Padła nam 

wtedy skrzynka pocztowa, po prostu ją 

zablokowali. Nie chciałam czekać 

bezczynnie na jej odblokowanie, więc 

wzięłam telefon i zaczęłam dzwonić. 

Pierwszym klientem był salon 

medycyny estetycznej. 

 

Gdyby miała Pani, z perspektywy 

czasu, wskazać kluczowe momenty 

w rozwoju przedsiębiorstwa, punkty 

zwrotne, co by to było? W jaki 

sposób te wydarzenia wpływały na 

rozwój firmy? 

Po trzech miesiącach prowadzenia 

działalności wygrałam konkurs na 

Copywritera klasy business. Posypała 

się lawina telefonów z propozycjami 

współpracy.  

Następny taki punkt to rozpoczęcie 

współpracy z dużą międzynarodową 

firmą. Był to mój pierwszy tak duży 

klient. Propozycjom o podjęciu 

współpracy nie było końca. 

Potem pojawił się kryzys. Chciałam 

zamknąć działalność. Nie było nowych, 

ciekawych zleceń, wszystko się po 

prostu sypało.  

W lutym 2018 r. zadzwonił do mnie 

jeden, drugi, trzeci kontrahent i znowu 

RETO wróciło do gry. 

 

Które z dotychczasowych 

doświadczeń w prowadzeniu 

biznesu było dla Pani 

najtrudniejsze, lub najwięcej Panią 

nauczyło?  

Po pierwsze wyżej wspomniany kryzys. 

W każdym biznesie raz jest dobrze, 

raz jest źle. Staram się, żeby RETO 

zawsze było ponad kreską. Na razie 

się udaje. 

Była jeszcze jedna taka sytuacja, kiedy 

rozpoczęliśmy współpracę z klientką, 

którą dobrze znałam prywatn ie. 

Poświęciłam się jej firmie w 100%. Po 

miesiącu czasu usłyszałam tylko : Aga 

doceniam Twoje zaangażowanie. 

Wielkie otwarcie przedsiębiorstwa się 

udało. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Programy Stypendialne Santander 

Universidades 

 

Partner Wydziału Zarządzania UW Santander 

Universidades ogłosił nabór na kolejne 

stypendialne programy globalne. 

Programy  stypendialne Santander TrepCamp 

Entrepreneurial Simulator 2019 oraz 

Santander W50: Preparing Our Women Board 

Members of Tomorrow, obok Santander-Yale 

International Experience Summer Program, 

Summer Workshop-Social Innovation and 

Financial Inclusion in the Digital Age, to 

kolejne już projekty o charakterze  

społecznym, zainicjowane przez  Grupę 

Santander w  2019 r. 

 

    Santander TrepCamp Entrepreneurial 

Simulator 2019 

    TrepCamp Entrepreneurial Simulator 2019 

to międzynarodowy projekt rozwojowy 

przeznaczony dla aspirujących startupowców. 

Realizowany jest on w największych 

ośrodkach innowacji, takich jak Dolina 

Krzemowa, Nowy Jork, Londyn, Boston, 

Meksyk i San Diego. W ramach programu 

stypendialnego Santander Universidades 

sfinansuje udział w  projekcie 25 studentom z 

całego świata. Dodatkowe informacje dla 

studentów z Polski na temat TrepCamp 

Entrepreneurial Simulator 2019 można znaleźć 

na stronie Programu. Czas aplikacji do 26 

kwietnia br. 

 

    Santander W50: Preparing Our Women 

Board Members of Tomorrow  

to projekt mentorski polegający na 

sześciodniowych warsztatach rozwoju 

kompetencji zawodowych i przywódczych, dla 

kobiet, które przygotowują się do zajęcia 

najwyższych stanowisk w firmach i 

organizacjach. Pierwszym etapem rekrutacji 

jest wypełnienie formularza aplikacyjnego 

dostępnego na stronie do 28 kwietnia br. 

 

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt 

mailowy od adresem:  

santander.universidades@santander.pl 

 

 

. 

 

 

Moja reakcja jest zawsze taka sama. Przez 

jakieś dwa dni płaczę, że jak to się mogło nie 

udać  (oczywiście  tak, żeby nikt  tego  nie 

widział  :D ). Potem  siadam i analizuje krok po 

kroku, od zgłoszenia firmy do ogłoszenia 

wyników  przetargu,  dlaczego  mi  się  nie 

udało. Często  to jest jakiś mikroskopijny błąd. 

Staram  się  wychwycić, żeby nie powtarzać go 

po raz kolejny.  

Jak wyobraża Pani sobie firmę za kilka lat? 

W jakim kierunku chciałaby ją Pani rozwijać? 

Za kilka to może nie, ale  za kilkanaście lat chcę 

żeby RETO miało swój wielki drapacz chmur. 

Na każdym piętrze inny dział. Marzy mi się 

poszerzenie działalności o inne sektory. Chcę 

też zainwestować w inną działalność. Mam 

trochę pomysłów. Napiszcie  do mnie za rok,  to 

powiem jak wygląda sytuacja. 

 

Czy ma Pani jakieś rady dla osób, które 

dopiero zaczynają przygodę z własnym 

biznesem? 

Biznes  to przede wszystkim ludzie. Nauczyłam 

się nie palić  za sobą mostów  (to jest  moja  

złota rada). Nie można się też bać. Trzeba być  

odważnym. Za pierwszym razem się nie udało, 

trudno. Ale  za  44  wyjdzie. Bardzo  ważni są 

też ludzie, którymi się otaczamy. Odkąd 

rozpoczęłam  prowadzenie  własnej  działalności 

to mam  „miliony przyjaciół”.  Ale tych 

prawdziwych, na których zawsze mogę liczyć, 

którzy cieszą się z moich sukcesów i nie 

trzymają noża w rękawie, mogę policzyć na 

palcach jednej ręki. No może  nie jednej, dwóch.  

 

Wszystko jest super, ale dalej poradzę 

sobie sama. Umowa podpisana na czas nie 

określony.  Wszyscy mnie ostrzegali, 

żebym się nie poświęcała, nie lekceważyła 

innych klientów. Ale ja, jak zwykle zrobiłam 

i zarządziłam po swojemu. Teraz już wiem, 

że w biznesie nie ma sentymentów, nie ma 

przyjaźni. Jeśli w grę wchodzą pieniądze, 

to przyjaciele stają się jacyś inni. Często 

stają się wrogami. 

 

Jak wygląda Pani typowy dzień pracy? Ile 

czasu poświęca Pani na prowadzenie firmy? 

O 8.30 z kubkiem gorącej herbaty siadam przed 

moim  najlepszym  przyjacielem  (laptopem )          

i zaczynam  pracę. Nie potrafię sprecyzować ile 

pracuje dziennie, bo  to zależy ile mamy projektów 

do zrealizowania, ile przetargów  do ogarnięcia  

itp. Do godziny 12.00 staram się odpowiedzieć na 

wszystkie maile. W między czasie mam dwa 

miliony telefonów :D.  Zanim usiądę do mojej 

takiej pracy- pracy, to muszę ogarnąć sprawy 

organizacyjne. 

Teksty zawsze piszę nocą, bo wtedy mi się 

najlepiej pracuje. Jest taka idealna cisza.  

Zawsze powtarzam, że prowadzenie własnej 

działalności to praca 24 godziny na dobę. Ja 

zawsze mam w głowie coś związanego z firmą 

np. Aga  zapłać  ZUS, Aga  odpowiedz na maila, 

Aga wyślij ofertę :D. 

 

Co uważa Pani za swój największy sukces? 

Każdy klient, który zgłasza się do mojej firmy          

i podejmuje dłuższą współpracę to jest dla mnie 

sukces.  

Każdy wygrany przetarg, który kosztuje Nas dużo 

pracy i czasu, to jest dla mnie kolejny sukces.  

Ludzie, którzy ze mną  współpracują, to też jest 

dla mnie sukces. Dlaczego? Bo wybrali pracę 

właśnie dla mnie. 

 

A co uważa Pani za swoją największą 

porażkę? 

Największej nie mam. Ale mam takie mikro 

porażki w postaci przegranych przetargów. 

Pracujemy nad czymś  tyle czasu, jesteśmy już 

tak  blisko podpisania  umowy i nagle TRACH nie 

udało się.  
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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. 

Odbyło się  
III Spotkanie 
Absolwentów 
Wydziału 
Zarządzania UW 
 

W sobotę 6 kwietnia odbyło się III 

Spotkanie Absolwentów  Wydziału 

Zarządzania UW połączone z debatą 

na temat "Uwolnij potencjał 

pracowników - między demokracją  

a autokracją". W debacie wzięli 

udział Jacek Pasieczny Kierownik 

Zakładu Innowacji Organizacyjnych  

i Przedsiębiorczości, Wydział 

Zarządzania UW oraz Wiktor Janicki 

- Dyrektor Generalny Roche Polska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


