
 

 

            

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Newsletter 
Centrum Przedsiębiorczości WZ UW 

w numerze: 

 

 Zmiany organizacyjne na Wydziale  
oraz w Centrum 
 

 Wywiad z przedsiębiorcą 
współpracującym 
 

 Newsy i wydarzenia 

N r .  

0 6 / 2 0 1 9  

26 

 

 

 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  

 

  

Panel ekspercki pt. "Prawne 

uwarunkowania działalności 

gospodarczej” 

W dniu 5 czerwca br. w siedzibie Wydziału Zarządzania 

Uniwersytetu Warszawskiego odbył się kolejny panel 

ekspercki pt. "Prawne uwarunkowania działalności 

gospodarczej”. Panel poświęcony był tematyce aspektów 

prawnych związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej. Wydarzenie zostało zorganizowane            

w ramach projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju 

przedsiębiorczości – podniesienie efektywności 

współpracy nauki z gospodarką” finansowanego                  

z programu „DIALOG” w latach 2017-2019. 
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Wywiad                        
z  Emilią Grossman 
 

W tym numerze zachęcamy do 

przeczytania wywiadu z  Emilią 

Grossman, właścicielką Rolling 

Tubes oraz absolwentką  

Uniwersytetu Warszawskiego.  

 

 

Proszę powiedzieć nam kilka słów o swojej 

firmie.  

Rolling Tubes jest firmą z branży 

gastronomicznej specjalizującą się w produkcji 

lodów tajskich oraz obsłudze gastronomicznej 

eventów. Są to lody powstające „na żywo” na 

specjalnych mrożących patelniach, 

serwowane w formie mrożonych ruloników. 

Metoda ta wywodzi się, jak sama nazwa 

wskazuje, z Tajlandii, aczkolwiek w ostatnich 

latach zyskuje ogromną popularność również 

w Europie czy Stanach. 

 

Czemu zdecydowała się Pani na założenie 

swojej firmy?  

Pomysł na spróbowanie sił we własnym 

biznesie zrodził się w mojej głowie  

już w czasie studiów, a szczególnie od 

momentu kiedy pojawiła się idea 

konkretnego rodzaju biznesu. Moi rodzice 

od zawsze prowadzili własną działalność 

i taki sposób na życie wydawał mi się 

zawsze czymś naturalnym. 

Skąd wziął się taki pomysł? Co Panią 

zainspirowało? 

Tworzenie lodów tajskich zobaczyliśmy 

po raz pierwszy (wraz ze wspólnikiem) w 

Internecie, na jednym z zagranicznych 

portali, zanim jeszcze ktokolwiek o nich 

słyszał w Polsce. Pomyśleliśmy, że może 

to się również świetnie sprawdzić na 

rodzimym gruncie, szczególnie przy tak 

silnym trendzie „streetfood’u”. Niemniej 

od tego momentu musiało upłynąć 

jeszcze wiele czasu zanim 

zdecydowaliśmy się na założenie firmy. 

Na pewno do wystartowania w tym 

biznesie zainspirowała nas również pasja 

do gotowania i tworzenia nowych 

smaków. 

Proszę opowiedzieć nam o swoich 

początkach w biznesie. Czy to była 

Pani pierwsza działalność, co było 

największym wyzwaniem? 

Rolling Tubes to moja pierwsza 

działalność. Sądzę, że prowadzenie 

własnej firmy już samo w sobie jest jedną 

z trudniejszych rzeczy z jakimi przyszło 

mi się zmierzyć. Najtrudniejsze było 

nauczenie się totalnej multizadaniowości 

- przedsiębiorca musi umiejętnie 

zarządzać bardzo wieloma aspektami 

biznesu począwszy od finansów, 

księgowości, kwestii kadrowych, 

technicznych, kontaktów z klientami czy 

dostawcami po marketing czy umiejętne 

określenie kompleksowej strategii 

działalności firmy. 

W jaki sposób uczyła się Pani tego 

biznesu – skąd czerpała Pani wiedzę     

o prowadzeniu firmy, o branży i 

konkurencji? 

Cały   know-how   powstał   dzięki  naszej 

  

intuicji oraz metodzie „prób i błędów” - 

przebyliśmy dość długą drogę, aby 

znaleźć się w miejscu, w jakim się 

znajdujemy. Niejednokrotnie 

angażowaliśmy wiele osób, tworząc 

„focus grupy”, dzięki którym staraliśmy 

się obrać właściwy kierunek. 

Posiłkowaliśmy się również wiedzą z 

Internetu - portali branżowych, stron 

tematycznych, grup dyskusyjnych. 

Wsparciem dla nas okazało się 

również doradztwo ze strony bardziej 

doświadczonych znajomych, 

szczególnie w pierwszych miesiącach 

prowadzenia firmy. Mimo, że nie 

mieliśmy wcześniej doświadczenia z 

prowadzeniem firmy, to podzieliliśmy 

się rolami według naszych mocnych 

stron i udało nam się stworzyć 

zupełnie samodzielnie wszystko, co 

składa się na części składowe firmy - 

przepisy, aranżacje stanowiska, 

kontakty, materiały marketingowe, 

oferty, umowy itd. 

Jak przyciągnęła Pani do siebie 

pierwszych klientów? 

W naszym przypadku skupiliśmy się 

na uczestnictwie w kilku dużych 

kulinarnych eventach, gdzie 

frekwencja wynosiła od kilkuset do 

kilku tysięcy uczestników. Ze swojej 

strony postawiliśmy na jakość i 

naturalność samych składników, 

wychodząc z założenia że produkt 

powinien obronić się sam. Dodatkowo 

lody powstają w tak widowiskowy 

sposób, że kolejka często tworzy się 

do naszego stanowiska zupełnie 

spontanicznie. Dodatkowo staramy się 

mocno działać w obszarze internet 

marketingu - w dzisiejszych czasach to 

podstawa dla każdego biznesu. 

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? 

Nasza firma istnieje dopiero od ponad  

roku, więc zdajemy sobie  sprawę  że 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Konkurs Przedsiębiorca Roku 

Uniwersytetu Warszawskiego 

 

Absolwenci i studenci Uniwersytetu 

Warszawskiego to nie tylko osoby 

znajdujące swoje miejsca na rynku 

pracy, czy też realizujące kariery 

naukowe. To także innowatorzy 

kształtujący rynek pracy  i realizujący 

swoje twórcze pomysły. Właśnie takie 

osoby zapraszamy do udziału w III Edycji 

Konkursu.  

 

Kategorie Konkursowe: 

 

- Master of Business 

- Start-up Roku Wydziału Zarządzania 

- Start-up Roku Uniwersytetu 

Warszawskiego 

- Innowacja/ Innowator Roku 

- Przedsiębiorca Społeczny 

 

 

Zgłoś swój udział poprzez formularz 

dostępny na stronie internetowej  

przedsiebiorcaroku.uw.edu.pl 

 

Na laureatów czekają nagrody! 

 

 

Na zgłoszenia czekamy do 

7 października! 

 

. 

 

 

Mimo że prowadzenie własnej firmy daje 

ogromną swobodę działania, to często jest to 

nadrabiane znacznie intensywniejszym czasem 

pracy. 

Co uważa Pani za swój największy sukces? 

Sprawne funkcjonowanie firmy oraz spełnianie 

kolejnych stawianych sobie postanowień w 

dziedzinie prowadzenia biznesu. 

A co uważa Pani za swoją największą 

porażkę? 

Staram się nie rozpatrywać doświadczeń, nawet 

tych negatywnych, w kategoriach porażki. 

Każda sytuacja kształtuje nasze podejście, 

sposób myślenia i, co za tym idzie - naszą 

przyszłość w biznesie, a wszystkie nasze 

doświadczenia składają się na miejsce, w 

którym się znajdujemy. 

Jak wyobraża Pani sobie firmę za kilka lat? 

W jakim kierunku chciałaby ją Pani rozwijać? 

Chcielibyśmy wyspecjalizować się w 

gastronomii eventowej - lody cieszą się sporym 

zainteresowaniem przy okazji organizacji 

różnego rodzaju wydarzeń i mamy nadzieję, że 

ta tendencja będzie rosła. Planujemy również 

rozwinięcie firmy w obszarze franczyzy, 

szczególnie w rejonach turystycznych. 

 

Czy ma Pani jakieś rady dla osób, które 

dopiero zaczynają przygodę z własnym 

biznesem? 

Doradziłabym, aby być przygotowanym na wiele 

ciężkich chwil, ale mimo wszystko wierzyć we 

własny biznes i uzbroić się w pokłady 

samozaparcia. 

 

jesteśmy jeszcze na początku naszej drogi, 

aczkolwiek jako kluczowe dla rozwoju firmy 

wskazałabym dokładne określenie 

kierunków specjalizacji firmy i 

konsekwentne dopasowanie pod ten cel 

prowadzonych działań marketingowych, 

inwestycję w kolejne maszyny, 

pozyskiwanie oraz wyszkolenie 

pracowników, wypracowanie standardów 

pracy, dobór najlepszych dostawców, 

pozyskanie bazy zadowolonych klientów. 

Niemniej, każde kolejne doświadczenie 

uczy nas czegoś nowego, dzięki czemu 

możemy dalej się rozwijać i dostrzegać 

coraz więcej obszarów do usprawnień. 

Które z dotychczasowych doświadczeń 

w prowadzeniu biznesu było dla Pani 

najtrudniejsze, lub najwięcej Panią 

nauczyło?  

Staramy się z każdego kolejnego 

doświadczenia wyciągać wnioski i pewną 

naukę na przyszłość. Niejednokrotnie 

zetknęliśmy z nieuczciwością w bardzo 

różnych aspektach. To nas nauczyło innego 

podejścia, dzięki czemu dziś pracujemy z 

zaufanymi ludźmi, a przy pierwszym kontakcie 

podchodzimy do danego tematu znacznie 

bardziej wielowymiarowo - staramy się 

weryfikować każdą informację i wychodzimy 

raczej z założenia „ograniczonego zaufania”. 

Jak wygląda Pani typowy dzień pracy? Ile 

czasu poświęca Pani na prowadzenie firmy? 

W przypadku własnej działalności zakres 

obowiązków jest bardzo dynamiczny. Oczywiście, 

w pewnych kwestiach pozostaje powtarzalny, 

natomiast ciężko o określenie „typowego dnia 

pracy”. Szczególnie w naszej, typowo sezonowej 

branży, praca jest bardzo zróżnicowana.  
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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 

CP WZ UW Newsletter         
NR. 26   06/2019 

 

W każdym miesiącu  będziemy przesyłać Państwu nowy numer 

naszego Newslettera. 

Zachęcamy do lektury. 

 

IV Spotkanie Absolwentów 

Wydziału Zarządzania UW 

Wydarzenie odbyło się  15 czerwca, 

rozpoczęło się od debaty na temat 

"Sztuka inwestowania w sztukę".          

W debacie wzięli udział prof. dr 

Sławomir Magala, Weronika Szwarc-

Bronikowska (Prezeska i Partnerka w 

Media People) - absolwentka UW, 

Agnieszka Szumielewicz (Prezeska i 

Właścicielka Brand Republic) - 

absolwentka UW, Agnieszka 

Rayzacher (Dyrektorka Galerii 

Lokal30), Marta Kołakowska 

(Właścicielka Galerii Leto),                   

dr Aleksandra Auleytner (Partnerka, 

Kancelaria DZP – współtwórczyni 

studiów podyplomowych Zarządzanie 

na Rynku Dzieł Sztuki).  

Kolejne spotkanie odbędzie się już                    

w październiku. 

Wyrażamy ogromne podziękowanie 

Współorganizatorowi wydarzenia - 

Samorządowi Województwa 

Mazowieckiego, Departamentowi 

Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie oraz PKO 

BP Leasing. 

 

 

 

 

 

 

 
  


