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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  

 

  

Zmiany i rozwój Centrum 

Centrum Przedsiębiorczości ulega ciągłym 

zmianom. W tym roku do grona 

współpracowników dołączyła dr Olga 

Pelekh, absolwentka Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego. 

Dr Olga Pelekh to autorka publikacji naukowych, 

założycielka startupu  Top-Clips, a także 

stypendystka Fundacji Jana Pawła II oraz Rządu 

Polskiego. W swoich działaniach kieruje się 

zasadą odpowiadania na rzeczywiste potrzeby  

i dostarczanie właściwych rozwiązań, nie zaś 

kreowania dodatkowych sztucznych problemów. 

To jest jej zdaniem potrzebne do osiągnięcia 

sukcesu i w ten sposób rozwija swój starup. 

 

Pani Olga, od teraz będzie jednym  

z organizatorów (Sekretarz Komitetu 

Organizacyjnego) najbliższej, IV edycji 

międzynarodowej konferencji naukowej: 

"Przedsiębiorczość w XXI wieku. Oblicza  

i perspektywy". Podobnie jak w poprzednich 

latach, skupiamy się na różnych aspektach 

przedsiębiorczości, klasycznych jak i alterna-

tywnych metodach jej badania. W tym roku, 

zmodyfikowana została jednak formuła organizacji 

samej konferencji. Uczestnicy będę mieli 

możliwość wyboru określonej ścieżki, w ramach 

której przygotować mogą artykuł lub prezentację. 

Więcej szczegółowych informacji, znajdziecie 

Państwo na naszej stronie 

www.p21.wz.uw.edu.pl. Konferencja, w nowej 

formule stanowić będzie jeszcze lepszą okazję do 

zapoznania się i nawiązania kontaktów  

z wybitnymi uczonymi z Polski i zagranicy,  

z obszarów szczególnie interesujących każdego  

z uczestników. Sposób przygotowania daje także 

możliwość zapoznania się z międzynarodowym 

środowiskiem biznesowym. Zachęcamy do 

zapisania się już dziś! 

mailto:centrumwz@uw.edu.pl
http://www.p21.wz.uw.edu.pl/
http://www.wz.uw.edu.pl/portale/przedsiebiorczosc-xxi-wieku-oblicza-i-perspektywy/dzial/sign-up


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Przedsiębiorcy 
współpracujący – 
Wojciechem 
Latoszkiem 

 

Wojciech Latoszek jest absolwentem 

Wydziału Zarządzania UW, 

współtwórcą i właścicielem sklepu 

4gift.pl, aktywnie działający na rynku  

e-commerce. 

 

Od 2008 roku związany z branża 

internetową. Współpracuje z Fundacją 

Polak 2.0 oraz jest członkiem Izby 

Gospodarki Elektronicznej. Swoją wiedzą 

stara się dzielić na branżowych 

spotkaniach oraz zajęciach, które prowadzi 

ze studentami. Wojtek zajmuje się także 

szkoleniami oraz doradztwem. Pracował 

na zlecenie zarówno największych firm 

 z polskiego podwórka e-commerce (m. in. 

Allegro, inPost) jak i tych mniejszych, które 

dopiero wchodziły na rynek. Prywatnie  

to fan piłki nożnej, MMA oraz biegania.  

Z wykształcenia jest marketingowcem, ale 

mocno ciągnie go w stronę umiejętności 

technicznych związanych z programo-

waniem. Laureat nagrody Polak2.0 za 

jedna z najlepszych prezentacji w ramach 

III Kongresu ekomers oraz, że 4gift dostał 

w 2015 nagrodę za Spójność marki  

w różnych kanałach komunikacji w ramach 

konkursu E-commerce Polska Awards. 

Prowadzi również szkolenia z zakresu 

 e-commerce, m.in. dla Wydziału 

Zarządzania UW w Centrum Nowych 

Technologii UW. 

Wywiad z Michałem 
Kapczukiem 
 

W tym numerze zachęcamy do przeczytania 

wywiadu z Michałem Kapczukiem, 

współzałożycielem firmy HIGHER Sp. z o.o. – 

firmy wspierającej młodych w odszukiwaniu 

własnej ścieżki kariery. 

 

 

Proszę powiedzieć nam kilka słów o swojej 

firmie. 

Higher łączy dwa światy – środowisko akademickie, 

czyli nasze Młode Talenty ze światem biznesu. 

Zgodnie z filozofią naszej firmy, dopasowujemy DNA 

poszukujących pracy do DNA Firm, które wspieramy 

w procesach rekrutacyjnych. Dodatkowo, 

prowadzimy działania Employer Brandingowe  

w środowisku akademickim, które bezpośrednio 

przekładają się na przyspieszenie procesów 

rekrutacji, zwiększenie liczby aplikacji  

oraz świadomość istnienia firmy i jej produktów. 

Czemu zdecydował się Pan na założenie 

swojej firmy? 

Firmę założyliśmy zaraz po studiach, był to moment 

w którym razem z jednym ze wspólników mieliśmy 

do podjęcia ważną decyzję – etat lub podjęcie ryzyka  

i założenie własnej działalności. Wybraliśmy bardzo 

szybko drugą opcję. 

Skąd wziął się taki pomysł? Co Pana 

zainspirowało? 

Nasza Firma swoje korzenie ma właściwie w dwóch 

obszarach. 

Pierwszym jest środowisko akademickie. Praktycznie 

od 2 roku studiów byłem aktywnie zaangażowany  

w najróżniejsze działania dla tej społeczności. 

Zaczynając od Wydziałowej Komisji Stypendialnej, 

przez Koło Naukowe Finansów, aż do budowy oraz 

zarządzania projektem Akademia Dobrego Startu. 

Oczywiście, w tym samym czasie studia dzienne  

na naszym Wydziale. Miałem okazję współpracować 

ze studentami z całej Polski. Zorganizowaliśmy 

ponad 200 różnych wydarzeń, w których wzięło 

udział ponad 25 000 osób. To umożliwiło  

mi przeprowadzenie mnóstwa inspirujących rozmów 

z najróżniejszymi osobami. Ich tematyka, ze względu 

na specyfikę naszej działalności, często dotyczyła 

kariery zawodowej, wyzwań związanych  

z poszukiwaniem pracy, znalezieniem swojego 

wymarzonego pracodawcy. Często też rozmówcy,  

z bardzo ciekawym i bogatym doświadczeniem 

zawodowym, wspominali że mają ogromny problem 

ze znalezieniem pracy – to dawało do myślenia.  

Drugim obszarem inspiracji jest środowisko 

biznesowe.  

Prowadząc najróżniejsze inicjatywy, współpracując  

z korporacjami, mniejszymi firmami bardzo często 

padało odwrotne stwierdzenia – że jest ogromny 

problem ze znalezieniem właściwych pracowników, 

w szczególności wśród młodych osób. Dodatkowo 

jeden z naszych wspólników, z bogatym 

doświadczeniem w obszarze HR, potwierdził 

informacje dotyczące trudności w znalezieniu 

Młodych Talentów.  

To właśnie te dwa obszary, a w szczególności 

różnicy zdań i doświadczeń w kontekście rekrutacji 

pomiędzy Młodymi Talentami a Pracodawcami, były 

źródłem inspiracji do stworzenia Higher. 

Proszę opowiedzieć nam o swoich początkach 

w biznesie. Czy to była Pana pierwsza 

działalność, co było największym 

wyzwaniem? 

Higher rzeczywiście jest moją pierwszą 

działalnością, rozumianą jako własny biznes. 

Wcześniejsze doświadczenia, zbliżone do tego czym 

aktualnie się zajmujemy, pozbawione były tej 100% 

odpowiedzialności za każdy z obszarów 

funkcjonowania organizacji od sprzedaży, przez 

zarządzanie zespołem aż po finanse.  

Nasza firma jest obecna na rynku niecałe 1,5 roku, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
dlatego też każdy dzień przynosi nam nowe wyzwanie. 

Jeżeli miałbym wskazać jedno, będzie to finansowanie 

naszej działalności. Przy zakładaniu firmy 

stwierdziliśmy, że od samego początku chcemy ją 

utrzymać i dynamicznie rozwijać bez zewnętrznego 

inwestora, tylko z zaangażowaniem środków własnych 

oraz przychodów z realizowanych projektów. Była  

i nadal jest to świadoma decyzja, która dodatkowo 

motywuje nasz cały zespół do dawania z siebie 120%. 

W jaki sposób uczył się Pan tego biznesu – 

skąd czerpał Pan wiedzę o prowadzeniu firmy,  

o branży i konkurencji? 

Myślę, że bardzo istotne jest tutaj nasz zespół, który 

składa się z osób młodych, dynamicznych, które 

maksymalnie 2 lata temu skończyły studia lub nadal 

studiują oraz osób doświadczonych, z wieloletnim 

stażem w biznesie. Niewątpliwie, ukończone studia  

na WZ UW dały nam odpowiednie podłoże 

teoretyczne do samego prowadzenia firmy. 

Dodatkowo, praktycznymi radami oraz wsparciem, 

służyli nam współpracując z nami mentorzy. Nie mogę 

tu zapomnieć o naszych różnorodnych 

doświadczeniach w budowaniu wizerunku 

pracodawcy, które wraz z zespołem zdobywaliśmy  

w trakcie studiów angażując się w wiele projektów. 

Natomiast know-how rekrutacyjny wnosi do firmy nasz 

Partner, który zarządzał działami HR  

w międzynarodowych korporacjach. 

Jak przyciągnął Pan do siebie pierwszych 

klientów? 

Pierwsi Klienci, z którymi nawiązaliśmy współpracę, 

mieli już okazję wcześniej współpracować z częścią 

naszego zespołu przy najróżniejszych projektach 

realizowanych podczas studiów. Dla mnie osobiście 

jest to najlepsze potwierdzenie tezy, że dodatkowa 

aktywność w trakcie studiowania zdecydowanie 

popłaca i warto angażować się w inicjatywy takie jak 

Koła Naukowe, Samorząd itp. Natomiast kolejni klienci 

są wynikiem systematycznej pracy w zakresie 

sprzedaży oraz marketingu.  

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? 

Ciężko jest odpowiedzieć mi na to pytanie, nasza firma 

ma dopiero nieco ponad rok i zapewne kluczowe  

momenty, punkty zwrotne jeszcze przed nami. Do tego 

pytania będziemy mogli wrócić za 3-4 lata.   

Które z dotychczasowych doświadczeń  

w prowadzeniu biznesu było dla Pana 

najtrudniejsze, lub najwięcej Pana nauczyło?  

Najtrudniejszym momentem było tak naprawdę podjęcie 

decyzji o założeniu własnej firmy. Wiązało się to  

z przejęciem całkowitej odpowiedzialności za wszystkie 

projekty oraz współpracowników. Był to moment, w którym 

w pewnym sensie zrezygnowaliśmy z działania w ramach 

poprzednich projektów i rozpoczęliśmy budowę własnego 

brandu. Realizacja wszystkiego, a w szczególności 

dopilnowanie wszelkich formalności – nie był to łatwy czas. 

Jednak patrząc z perspektywy czasu i zdobytego 

doświadczenia w przeciągu nieco ponad roku była to póki 

co moja najlepsza biznesowa decyzja w życiu. 

Jak wygląda Pana typowy dzień pracy? Ile czasu 

poświęca Pan na prowadzenie firmy? 

Uważam, że przy prowadzeniu firmy trzeba działać według 

zasady: „Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz 

musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu”. 

Ciężko oszacować dokładnie poświęcany na pracę czas, 

czasami jest to 8 godzin, ale są też dni kiedy to nawet 16 

godzin. Standardowo zaczynam działać około godziny 

9:00, zdecydowanie należę do osób, które wolą pospać 

rano i popracować dłużej w nocy. Moim głównym 

obowiązkiem jest nawiązywanie nowych kontaktów 

biznesowych, pozyskiwanie Partnerów. Dlatego  

też większość czasu spędzam na spotkaniach, rozmowach 

telefonicznych, wydarzeniach, eventach. Uwielbiam, kiedy 

dużo dzieje się wokół mnie, kiedy pojawiają się nowe 

wyzwania, kiedy wymagana jest duża dynamika działań. 

Dzień pracy formalnie kończy się o 17:00, wtedy też 

przychodzi czas na planowanie, strategiczne spojrzenie  

na Firmę, które często trwa do późnych godzin nocnych. 

Co uważa Pan za swój największy sukces? 

Dla mnie największym sukcesem jest uśmiech, 

zadowolenie oraz dobre słowo zarówno 

współpracowników, osób którym pomagamy w procesach 

rekrutacji oraz przedstawicieli Firm z którymi 

współpracujemy. W szczególności sukcesami, które 

celebrujemy z zespołem jest moment, kiedy kandydatom, 

którymi się opiekujemy możemy przekazać informację o ich 

zatrudnieniu u wymarzonego pracodawcy.  

Niewątpliwie cieszy mnie również fakt, że firma cały czas 

się dynamicznie rozwija, że mamy możliwość współpracy 

 

International 
Conference Polish 
– Brazilian 
Experiences in 
Economy and 
Management: 
Recent Trends 

Wydział Zarządzania wraz z 

Centrum Studiów 

Latynoamerykańskich 

Uniwersytetu Warszawskiego 

23 Maja 2017 roku organizuje 

Polsko-Brazylijską  

konferencję  „Experiences in 

Economy and Management: 

Recent Trends”. 

Serdecznie zachęcamy 

wszystkich czytelników do 

udziału w wydarzeniu. 

Więcej informacji znaleźć 

można na stronie Wydziału 

Zarządzania. 

 

z partnerami takimi jak: Microsoft, 

Coca-Cola, Orange, P&G i wieloma 

innymi globalnymi korporacjami oraz 

polskimi start-upami. 

A co uważa Pan za swoją 

największą porażkę? 

Póki co w moim słowniku nie ma 

słowa porażka.  Wszelkie potknięcia 

traktuję jako możliwość nauki, 

zdobycia nowego doświadczenia. 

Dopiero moment, w którym  

po niepowodzeniach przestanę 

wyciągać wnioski będzie moją 

pierwszą porażką. Póki co, mając 25 

lat daję sobie jeszcze trochę czasu 

na naukę. 

 

http://www.wz.uw.edu.pl/portale/Conference%20Polish%20%E2%80%93%20Brazilian%20Experiences%20in%20Economy%20and%20Management:%20Recent%20Trends
http://www.wz.uw.edu.pl/portale/Conference%20Polish%20%E2%80%93%20Brazilian%20Experiences%20in%20Economy%20and%20Management:%20Recent%20Trends
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Dane kontaktowe 

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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Na początku każdego miesiąca będziemy przesyłać Państwu 
nowy numer naszego Newslettera. 

 

Zachęcamy do lektury. 

Jak wyobraża Pan sobie firmę za kilka lat? W 

jakim kierunku chciałby ją Pan rozwijać? 

Obszarem, w którym chcemy się nieustannie rozwijać  

i specjalizować jest rekrutacja Młodych Talentów. 

Wierzymy, że rozwiązanie które jest kombinacją 

najnowocześniejszej technologii z „ludzkim sercem”, 

indywidualnym podejściem, reprezentowanym w naszej 

firmie przez Osobistych Opiekunów Kariery, pozwoli 

znajdywać pasującą w 100% pracę tysiącom osób na 

całym świecie. Konkretów związanych z planami 

rozwojowymi nie mogę zdradzić, ale mogę obiecać,  

że będzie się wiele działo! 

Czy ma Pan jakieś rady dla osób, które dopiero 

zaczynają przygodę z własnym biznesem? 

Dla mnie osobiście najważniejsze są 4 punkty: 

1. Aktywność w trakcie studiów. Warto angażować się  

w najróżniejsze inicjatywy, podejmować wyzwania, 

szukać ambitnych zadań, projektów w których można się 

wykazać. Nie ponosząc większego ryzyka mamy okazję 

zdobyć wartościowe doświadczenie oraz, co związane 

jest z punktem 2, budować swoją sieć kontaktów. 

2. Buduj świadomie swoją sieć kontaktów. Spisuj  

w jednym miejscu kontakty do poznanych osób. 

Uczęszczaj na szkolenia, warsztaty, spotkania 

networkingowe  

 

Poznajcie nas 

Katarzyna 
Dziewanowska  

Współpracownik Centrum 

Przedsiębiorczości. 

Jej zainteresowania naukowe 

koncentrują się na zagadnieniach 

związanych z budowaniem relacji i 

lojalności klientów, kreowaniem 

doświadczeń konsumentów oraz z 

procesem współtworzenia wartości. 

Obecnie prowadzi badania na temat 

zastosowania marketingu 

doświadczeń i jego wpływu na 

zachowania konsumentów i efekty po 

stronie przedsiębiorstw oraz na temat 

współtworzenia wartości w edukacji 

wyższej. 

Z życia Centrum: 

• Nowy współpracownik i główny kontakt ws dotyczących 

Centrum Przedsiębiorczości WZ UW – Pani dr Olga Pelekh. 

• Zapisy na IV edycję Międzynarodowej Konferencji 

Przedsiębiorczości już rozpoczęte. 

 

networkingowe. Twoja własna baza kontaktów może 

okazać się bezcenna przy uruchamianiu własnego 

biznesu.  

3. Testuj. Nie angażuj się w projekty bez ich 

wcześniejszego przetestowania. Wsłuchania się w głos 

Twoich potencjalnych klientów, partnerów. Sami na 

początku przeprowadziliśmy dziesiątki rozmów, 

wypróbowaliśmy wiele modeli działania, aż finalnie 

zbudowaliśmy efektywnie działający model biznesowy. 

4. Zaufany, multidyscyplinarny zespół. Musisz mieć 100% 

zaufanie do osób, z którymi stawiasz swoje pierwsze kroki 

w biznesie. Jednocześnie, równie ważne jest to żebyście 

byli ‘różni’, zarówno jeżeli chodzi o swoje specjalizacje, 

podejście do biznesu itp. Wprowadzi to wiele odmiennych 

spojrzeń, wiele zróżnicowanych zdań, z których na bazie 

zaufania będziecie wspólnie wybierać te najlepsze. Pełna 

zgoda na etapie dyskusji, jednomyślność wg. mnie nie 

jest wskazana. Unikaj także tzw. ‘yes man’ów’, którzy  

w pełni zgadzać się będą z każdym Twoim pomysłem, 

sugestią. 


