
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Newsletter 
Centrum Przedsiębiorczości WZ UW 

w numerze: 

 

 Zmiany organizacyjne na Wydziale  
oraz w Centrum 
 

 Wywiad z przedsiębiorcą 
współpracującym 
 

 Newsy i wydarzenia 

N r .  

0 1 / 2 0 1 7  

06 

 

 

 Miesięcznik dla: 

studentów, 

naukowców, 

przedsiębiorców 

Miesięcznik dla: 

studentów, 

naukowców, 

przedsiębiorców 

 

Newsletter 
Centrum Przedsiębiorczości WZ UW 

 

w numerze: 

 Koło Naukowe Przedsiębiorczości  

 Wywiad z przedsiębiorcą 
współpracującym 

 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  

 

  

Koło Naukowe Przedsiębiorczości WZ UW 

Koło Naukowe Przedsiębiorczości 

Uniwersytetu Warszawskiego to grupa 

ambitnych studentów, których połączyły 

wspólne zainteresowania i chcą razem 

między innymi organizować wydarzenia 

związane z biznesem, samorozwojem  

i przedsiębiorczością. Od początku istnienia 

Koło współpracuje z Zakładem Innowacji 

Organizacyjnych i Przedsiębiorczości oraz  

z naszym Centrum. Poniżej znajdziecie 

Państwo kilka podstawowych informacji na 

temat Koła, przedstawionych w rozmowie  

z jego Prezesem, Panem Emilem Nguyen. 

Jakie są podstawowe cele i założenia Koła 

Przedsiębiorczości? 

Przede wszystkim chcemy skoncentrować się na 

szerzeniu idei przedsiębiorczości wśród naszych 

studentów. Organizacja wydarzeń, zapraszanie 

ciekawych gości ma przynieść jak najwięcej 

korzyści całej naszej społeczności akademickiej. 

Poza spotkaniami ze środowiskiem biznesu 

stawiamy także na aspekt naukowy i wspieramy 

Centrum Przedsiębiorczości w organizacji 

Konferencji Naukowych, które cieszą dużą 

popularnością także wśród studentów, co pokazał 

rok 2016. 

Jakie wygląda Państwa współpraca  

z przedsiębiorcami? 

W obszarze biznesu stawimy na wymianę 

doświadczeń. Przedsiębiorcy zapraszani przez 

nas, dzielą się swoją wiedzą wynikającą przede 

wszystkim z lat funkcjonowania a rynku. Z kolei 

my oferujemy wsparcie merytoryczne  

w wybranych dziedzinach np. zarządzaniu, 

marketingu, finansach. Czasami sami 

przedsiębiorcy zajęci codziennym zmaganiem się 

z zadaniami potrzebują świeżego spojrzenia na te 

same zagadnienia – chcemy im to zaoferować. 

Co was motywuje? 

 

W sumie, to sami się motywujemy. Chcemy działać 

więc działamy. Jako Koło, z korzeniami na 

Wydziale Zarządzania określiliśmy pewne zasady  

i wartości, czy też jak je nazywamy „złote wartości”,  

którymi się kierujemy. Są nimi odpowiednio: Pasja, 

Inspiracja, Pro-aktywność. Sami się „nakręcamy” 

do działania. Szukam nowych możliwości, 

wychodząc na rynek poznajemy nowych, 

ciekawych ludzi i, o ile to jest tylko możliwe, 

zachęcamy ich do współpracy z nami. 

 

Jeżeli jesteście Państwo ciekawi działań Koła  

to zachęcamy do odwiedzenia ich FanPage’a na 

Facebooku: Koło Naukowe Przedsiębiorczości 

WZ UW 

 

mailto:centrumwz@uw.edu.pl
https://www.facebook.com/knpwzuw/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/knpwzuw/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Przedsiębiorcy 
współpracujący – 
Alain Kaj  
 

Alain Kaj jest Dyrektorem Generalnym 

Inventage Polska oraz Prezesem 

Zarządu Pegasus Solutions. 

 

Francuski przedsiębiorca budujący 

doświadczenie zawodowe na polskim 

rynku od 1990 roku. W ACS 

INTERNATIONAL pomagał wprowadzić na 

polski rynek ponad 50 francuskich firm. 

Przez 11 lat członek grupy Alma 

Consulting Goup (Obecnie Ayming CG). 

Założył polski oddział tej firmy, tworząc 

rynek usług doradztwa operacyjnego  

w Polsce opartego na Success Fee. W 

CEPI MANAGEMENT dbał o rozwój 

wyższej kadry menedżerskiej na rynku 

międzynarodowym. Od 2010 roku jest 

członkiem Francuskiej Izby Przemysłowo-

Handlowej (CCIFP). 

Dyrektor Generalny Inventage. 

Współtworzy wizję, określa i realizuje cele 

rozwoju firmy, motywuje zespół. Prekursor 

rozwiązań ulepszających wynik finansowy 

m.in. w zakresie podatków, podatku od 

nieruchomości, składek na ubezpieczenia 

społeczne na polskim rynku, opartych  

o Umowę Sukcesu. 

Zbudował od podstaw Pegasus Solutions, 

gdzie, jak sam twierdzi, skupił w jednym 

miejscu cenionych ekspertów w swojej 

dziedzinie, aby wspólnie tworzyć strategię 

dla polskich firm. Uważa,  

że zidentyfikowanie i zmierzenie 

kluczowych czynników wpływających na 

przyszły sukces firmy pozwala 

przygotować najlepszą strategię 

rozwojową. 

Dyplom prestiżowego Executive MBA HEC 

uzyskał w 2006. Wiedzą 

 i doświadczeniem dzieli się również ze 

studentami warszawskich uczelni 

wyższych podczas publicznych wystąpień 

na licznych konferencjach. Jest także 

autorem bloga www.alainkaj.pl, którego 

celem jest pomaganie firmom. 

Wywiad z Cyprianem 
Iwuciem 
 

W tym numerze zachęcamy do przeczytania 

wywiadu z Cyprianem Iwuciem, twórcą 

nietypowych sushi skarpetek – produktu 

sprzedawanego na całym świecie  

w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy. 

 

 

Proszę powiedzieć nam kilka słów o swojej 

firmie. 

Moja firma zajmuje się sprzedażą internetową – 

zaczęło się od jednego sklepu jemsushi.pl, a dziś 

jest to już kilka sklepów: skarpetkowelove.pl 

socks.place sushisocksbox.com oraz sprzedaż  

na wielu globalnych marketplaceach typu Amazon, 

Etsy, Dawanda, Ebay. Na początku sprzedawaliśmy 

stworzone przez nas sushi skarpetki, obecnie 

sprzedajemy różne produkty z różnych kategorii, 

natomiast corem sprzedaży pozostały skarpetki. 

Czemu zdecydował się Pan na założenie 

swojej firmy? 

Od zawsze chciałem mieć własną firmę tylko nie do 

końca wiedziałem co to miało by być. Pomysłów co 

prawda było mnóstwo, ale żaden nie był na tyle silny 

aby faktycznie przemienić go w biznes. Najczęściej 

energii starczało na rozpisanie idei, a kolejne dni 

przynosiły spadek formy i pomysły upadały. Inaczej 

wyglądało to w przypadku sushi skarpetek. 

Skąd wziął się taki pomysł? Co Pana 

zainspirowało? 

Pomysł zrodził się z miłości do sushi dwóch kolegów 

z WZ UW. Zaczęliśmy od Fanpage, którego 

prowadzimy po dziś dzień „Jem Sushi”. Prosty 

Fanpage o tematyce jadalnego sushi, następnie 

podjęliśmy różne próby monetyzacji naszej sushi  

społeczności – a to portal o tematyce sushi,  

a to baza restauracji sushi. Wszystkie te pomysły 

okazały się niewypałem. Pomysł skarpetek zrodził 

się podczas spotkania ze znajomymi z Łowicza – 

producentami skarpetek, firmy ZOOKSY – dostrzegli 

oni naszą sushi społeczność i poprosili o pomoc  

w prowadzeniu fanpage-a ich marki. Podczas 

spotkania powiedziałem pół żartem pół serio aby 

połączyć nasze biznesy i zrobić sushi skarpetki – 

reszta to już historia. 

Proszę opowiedzieć nam o swoich początkach 

w biznesie. Czy to była Pana pierwsza 

działalność, co było największym 

wyzwaniem? 

Jemsushi.pl to moja pierwsza spółka i biznes  

z prawdziwego zdarzenia, wcześniej pracowałem na 

etacie. Na początku wyzwaniem jest wszystko – 

same założenie spółki wydawało się być trudnym 

zadaniem – są nawet firmy, które za opłatą robią  

to w naszym imieniu, ale woleliśmy zrobić to sami. 

Tak naprawdę wyzwanie jest zawsze tam gdzie robi 

się coś po raz pierwszy, bo nigdy nie wiem czego się 

spodziewać. Sam pomysł skarpetek sushi był i jest 

na tyle abstrakcyjny, że trudno było traktować takie 

coś poważnie, mimo iż sami wierzyliśmy,  

że te skarpetki są fajne. 

W jaki sposób uczył się Pan tego biznesu – 

skąd czerpał Pan wiedzę o prowadzeniu firmy, 

o branży i konkurencji? 

Tak naprawdę najlepszym nauczycielem  

jest praktyka. Sprzedaż z Polski na Amazon była 

parę lat temu czymś dość abstrakcyjnym i mało 

znanym – nawet dziś trudno znaleźć źródła wiedzy 

na ten temat – dlatego sam prowadzę grupę na 

Facebooku: Polscy Sprzedawcy na Amazon, gdzie 

wzajemnie uczymy się od siebie i wymieniamy  

doświadczeniami. doświadczeniami. Jak patrzę na 

swoje działania z perspektywy czasu to myślę,  

że szedłem na żywioł – miałem w rękach, w mojej opinii 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
fajny produkt i chciałem go sprzedawać globalnie – 

pierwsza myśl to Amazon, o którym coś słyszałem, 

 ale nigdy nie robiłem tam zakupów i tak się zaczęło. 

Następnie podpinałem kolejne platformy i własne 

sklepy. Z biegiem czasu poznałem branżowe portale 

mówiące o sprzedaży na Amazon – natomiast 

większość informacji tam opisanych dotyczy USA,  

a przecież sprzedaż z Polski to już inna bajka, dlatego 

dużo wiedzy zdobywałem i zdobywam sam pytając i 

szukając odpowiedzi wszędzie gdzie się da. Wierzę,  

że nie ma rzeczy niemożliwych, a między nami  

a realizacją niemożliwego stoi wiedza, którą musimy 

posiąść aby coś zrobić. 

Jak przyciągnął Pan do siebie pierwszych 

klientów? 

Pierwsi klienci to zasługa mediów społecznościowych  

i naszej grupy na Facebooku – dobrze jest najpierw 

zbudować pewną społeczność, której później można 

coś zaoferować – co prawda dziś udział tej 

społeczności w całej sprzedaży jest nie tak istotny,  

ale dobrze było od czegoś zacząć. Następnie dodałem 

skarpetki wszędzie gdzie się dało wychodząc  

z założenia, że im więcej osób nas widzi tym większa 

szansa, że ktoś kupi nasze produkty. I tak też się stało. 

Lubię inwestować w kampanie typu PPC (Pay per 

Click) w danych markeplacach np. na Amazon – 

płacimy za kliknięcie w nasz produkt i dalej zliczamy 

sprzedaż z tego wynikającą – w naszym przypadku  

to się zawsze opłaca. 

Gdyby miał Pan, z perspektywy czasu, wskazać 

kluczowe momenty w rozwoju organizacji, 

punkty zwrotne, co by to było? W jaki sposób te 

wydarzenia wpływały na rozwój firmy? 

Zdecydowanie stworzenie sushi skarpetek było 

momentem zwrotnym – wcześniej to nie był biznes  

a próba robienia biznesu. Dodatkowo, wcześniej 

upierałem się przy tworzeniu startupu 

technologicznego – to takie dziś modne – wszyscy 

chcą tworzyć aplikacje, zrobić drugiego Facebooka  

i generalnie strony, portale, aplikacje i wszystko,  

co technologiczne i wirtualne i najlepiej dające zarobić 

miliony po paru miesiącach. Skarpetki sushi otworzyły 

mi oczy, że nie tylko technologiczny startup ma sens – 

ale można zrobić też startup typowo produktowy  

ale opierający się na nowoczesnych technologiach  

do jakich zdecydowanie zalicza się cały ecommerce, 

 w którym zakochałem się bez końca. Kolejny punkt 

zwrotny to wejście z produktami na Amazon i poznanie 

potęgi tej wielkiej, globalnej machiny, której wydaje się, 

że nic nie zatrzyma. Amazon pokazał mi jak dużo 

w którym zakochałem się bez końca. Kolejny punkt zwrotny 

to wejście z produktami na Amazon i poznanie potęgi tej 

wielkiej, globalnej machiny, której wydaje się, że nic  

nie zatrzyma. Amazon pokazał mi jak dużo można zrobić 

globalnie prowadząc mały biznes z Polski. Dlatego dziś 

sprzedaje już różne produkty na Amazon i najmocniej 

rozwijam ten kierunek działań. Dziś myślę przede 

wszystkim globalnie – uważam, że tworzenie biznesu 

nastawionego tylko na klientów z Polski to z góry 

ograniczanie samego siebie – zupełnie niepotrzebnie  

w dobie globalnych technologii i handlu.  

Które z dotychczasowych doświadczeń  

w prowadzeniu biznesu było dla Pana 

najtrudniejsze, lub najwięcej Pana nauczyło?  

Blokada kont na Amazonie w USA i Francji w szczycie 

sprzedaży świątecznej w 2015 roku. To było dotkliwe 

doświadczenie, gdy nagle dostajesz informacje  

o zablokowaniu konta – powodem była zbyt duża ilość 

reklamacji od klientów, w kontekście opóźnień w dostawie. 

Teoretycznie nie mieliśmy na to wpływu a w praktyce 

mogliśmy wysyłać paczki droższym, ale szybszym kanałem 

– tak zaczęliśmy robić od tamtego momentu i na szczęście 

więcej blokad nie było, ale i tak problem trwał ponad 3 

tygodnie – gdybym miał wielką firmę z wielkimi kosztami 

stałymi mogłoby to zabić biznes. 

Jak wygląda Pana typowy dzień pracy? Ile czasu 

poświęca Pan na prowadzenie firmy? 

Pracuję dużo i długo, ale bardzo nie regularnie tzn. mój 

dzień rzadko kiedy wygląda tak samo, czasem planuję 

dzień pełen spotkań a czasem jest to bite 15-16 h przed 

komputerem. Cenię outsourcing i pracę zdalną dlatego nie 

posiadam obecnie własnego biura i pracuję wszędzie tam 

gdzie jestem akurat z laptopem. Często pracuję z domu  

co uważam jest świetnym rozwiązaniem - nie tracę czasu 

na dojazdy. Pracuję również w weekendy. Zaletą i wadą 

jednocześnie prowadzenia własnej firmy jest to,  

że samemu musimy wyznaczać sobie obowiązki  

i mobilizować się do pracy, z jednoczesnym nadawaniem 

priorytetów dla działań. Czasem trudno jest podjąć decyzję 

co mam robić w danej chwili skoro wszystko jest na już. 

Dużo czasu poświęcam na układanie procesów  

i automatyzację, tak aby powtarzalne czynności mogły 

dziać się automatycznie. W czystej teorii mógłbym  

w danym czasie nie pracować bo pewne działania jak np. 

wysyłka paczek odbywają się beze mnie. W praktyce jest  

to tak, że ambicja i chęć działania nie pozwalają mi stać  

innego zadania. 

 

Koło Naukowe 
Przedsiębiorczości 
Uniwersytetu 
Warszawskiego 

- ostatnie wydarzenia 

 

Gdzie szukać inspiracji na biznes? - 

spotkanie z przedsiębiorcą 

Michałem Niewiadomskim, który  

od 7 lat prowadzi agencje 

artystyczną mimello.pl  

Dlaczego warto wybrać ścieżkę 

kariery w oparciu o swoje talent? - 

warsztat przy współpracy z Taisja 

Laudy o innowacyjnej metodzie 

odkrywania swoich 5 talentów, które 

pomagają ukierunkować karierę 

zawodową 

Jak poprzez komunikację 

zaangażować swoich odbiorców? - 

szkolenie przy współpracy z grupą 

Eurocash S.A. o merytorycznym 

podejściu do komunikacji ze swoimi 

pracownikami lub partnerami 

biznesowymi 

Dlaczego warto rozpocząć własny 

biznes już na studiach? - spotkanie 

przy współpracy z Akademickimi 

Inkubatorami Przedsiębiorczości  

o inspirujących studentach, którzy 

rozpoczęli swoją działalność 

gospodarczą. 

 



  

Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania 

Uniwersytet Warszawski 
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02-678 Warszawa 
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tel.: (22)55-34-031 
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Na początku każdego miesiąca będziemy przesyłać Państwu 
nowy numer naszego Newslettera. 

 

Zachęcamy do lektury. 

w miejscu więc jak coś już zrobię to przerzucam siły  

do innego zadania.  

Co uważa Pan za swój największy sukces? 

Największy sukces to stworzenie od zera gotowego  

do sprzedaży produktu, który kupują ludzie na całym 

świecie. Największe uczucie satysfakcji przychodzi  

w momencie, gdy pojawia się zamówienie z mało 

znanego kraju np. z Kolumbii. Ostatnio pracowałem 

prawie rok aby stworzyć kolejny produkt – Pizza skarpetki, 

mimo wielu problemów udało się to i jestem z tego ultra 

dumny. 

A co uważa Pan za swoją największą porażkę? 

Zdecydowanie próba rozwoju firmy w kierunku sprzedaży 

produktów spożywczych do sushi. To był totalny niewypał 

– rynek bardzo konkurencyjny oparty na skrajnej walce 

cenowej, produkty ciężkie i z ograniczonym terminem 

przydatności do spożycia, brak szansy na wyskalowanie 

globalne itp. Mimo tych ograniczeń próbowaliśmy  

to zrobić, myśląc, że mamy fajną społeczność i coś 

możemy dzięki temu ugrać. Wcale tak się nie stało, 

 a próby zrobienia czegoś w tej branży były nieskuteczne. 

Całkiem sporo zainwestowaliśmy aby rozwinąć  

tę sprzedaż, nie udało się.  

Od siebie dodam również, że uważajcie na spółki, tak 

wszystko wydaje się kolorowe, problemy 

pojawiają się później. Oczywiście wszystkie 

można jakoś załatwić, ale po prostu uważajcie na 

spółki. 

Poznajcie nas 

Agnieszka Postuła  

Adiunkt w Katerze Przedsiębiorczości  

i Systemów Zarządzania na Wydziale 

Zarządzania UW. Zajmuje się 

antropologią organizacji, prowadzi 

badania terenowe dotyczące 

komunikacji, ról społeczno-

zawodowych, a obecnie edukacji 

menedżerskiej. Jednocześnie jej 

zainteresowania obejmują szkolenia 

 z zakresu budowania zespołu, pracy 

grupowej, komunikacji 

interpersonalnej, a w szczególności 

negocjacji, co wykorzystuje w swojej 

pracy trenerskiej. 

Z życia Centrum: 

•  Przygotowane zostały założenia do IV edycji 

Międzynarodowej Konferencji Przedsiębiorczości. Wkrótce 

więcej szczegółów. 

•  Szczęśliwego Nowego Roku! Dla wszystkich czytelników 

naszego Newslettera  

 

samo jak ciężko jest stworzyć udany związek, tak samo 

ciężko jest stworzyć udaną spółkę. Na początku wszystko 

wydaje się kolorowe, problemy pojawiają się później. 

Oczywiście wszystkie można jakoś załatwić, ale po prostu 

uważajcie na spółki. 

Czy ma Pan jakieś rady dla osób, które dopiero 

zaczynają przygodę z własnym biznesem? 

Zacznij od czegoś małego mając coś dużego w tyle głowy 

czyli np. stwórz mały, prosty produkt, który będzie można 

sprzedawać globalnie, jeżeli pomysł chwyci zrobisz 

kolejny produkt i jeszcze kolejny, a z biegiem czasu twoja 

wiedza i zasoby umożliwią Ci rozwój w tempie szybszym 

niż kiedykolwiek wcześniej – to działa jak kula śniegowa. 

Dobrze jest zacząć od czegoś małego gdyż ponosisz 

małe ryzyko i łatwo możesz zmieniać model biznesowy – 

musisz też pamiętać, że rzadko kiedy ktoś inwestuje w 

sam pomysł – to nie pomysł się liczy a Twoja 

determinacja i upór w realizacji tego co chcesz osiągnąć. 

Upór zawsze jest doceniany, gdyż tylko w ten sposób 

możesz pokazać, że to o czym mówisz jest nie tylko 

fajnym pomysłem, ale czymś co faktycznie robisz. 

Zdobywaj wiedzę i zawsze bądź otwarty na naukę – to 

wiedza powoduje, że jesteś kawałek dalej niż ktoś kto tej 

wiedzy nie ma. Powodzenia! 


