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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 różnymi 

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  
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Inkubator  

Uniwersytetu Warszawskiego 

  

zaprasza studentów, doktorantów, 

pracowników i absolwentów Uniwersytetu 

Warszawskiego oraz Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego do udziału w 

kolejnej, czwartej już edycji obozu 

szkoleniowo-integracyjnego 

#BraveCamp, 

 który odbędzie się w dn.  

10-16 lutego 2019 roku 

 Pod okiem mentorów uczestnicy będą 

zdobywać wiedzę, którą wykorzystają 

później przy tworzeniu i rozwijaniu swoich 

projektów biznesowych, naukowych lub z 

zakresu social economy. 

➡Rekrutacja na BraveCamp, rozpocznie 

się 13 grudnia o godz. 20:00 i potrwa do 9 

stycznia 2019 r. do końca dnia. Na 

najlepszych czekają nagrody o łącznej 

wartości 10 000 złotych. Fundatorem 

nagród jest firma Pfizer.! BraveCamp jest 

organizowany w ramach Programu 

zintegrowanych działań na rzecz rozwoju 

Uniwersytetu Warszawskiego i 

finansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Celem programu 

ZIP, realizowanego na UW w latach 2018-

2022, jest rozwój kompetencji studentów, 

doktorantów i pracowników oraz 

wprowadzenie narzędzi, które pozwolą 

usprawnić zarządzanie uczelnią. Więcej 

informacji na www.zip.uw.edu.pl 
Formularz znajdziecie pod adresem 

www.bravecamp.pl. 

Serdecznie zapraszamy do udziału! 

 

 

 
 

Wywiad   
z Michałem Szymańskim 
Zachęcamy do przeczytania wywiadu z 

Michałem Szymańskim,  współzałożycielem 

MDBootstrap  oraz Finalistą  Konkursu 

„Przedsiębiorca Roku 2018 Uniwersytetu 

Warszawskiego”. 

 

Proszę powiedzieć nam kilka słów o swojej 

działalności.  

Spółkę założyliśmy w czerwcu 2016. Było nas dwóch 

- moja skromna osoba (Michał Szymański) i mój 

wspólnik (Dawid Adach). Do dzisiaj w naszych rękach 

jest 100% udziałów firmy. Spółka nigdy nie 

wygenerowała straty i przynosiła zyski od samego 

początku swojego istnienia. Mówiąc krótko - tworzymy 

i sprzedajemy oprogramowanie. Nasz wachlarz 

produktów jest szeroki, a najpopularniejszym z nich 

jest MDBootstrap. To frontendowy framework, czyli 

zbiór narzędzi / elementów / funkcjonalności 

wykorzystywanych przy tworzeniu stron i aplikacji 

internetowych. Obecnie w swojej niszy 

technologicznej jest to (pod względem liczby 

użytkowników) najpopularniejsze narzędzie tego typu 

na świecie. Z naszych rozwiązań korzysta obecnie 

ponad 700 000 profesjonalistów z całego świata. 

 

Sprzedajemy głównie do Europy zachodniej (43% 

sprzedaży) i USA (37% sprzedaży). Polski rynek to 

zaledwie 1.8% naszej sprzedaży. Nasi najwięksi klienci 

to NASA (tak, ta od kosmosu), Amazon, Nike, Mazda, 

Samsung, Sony, Airbus, Yahoo, Deloitte, Ikea, General 

Electric, KPMG, Unity, Aegon. 

 

Czemu zdecydował się Pan na założenie swojej 

firmy? 

Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. MDBootstrap 

nie jest moją pierwszą inicjatywą biznesową. Tak 

naprawdę to ja nigdy nie pracowałem na etat w 

normalnej pracy - już na studiach zarabiałem pieniądze 

na różnych własnych projektach. 

 

Skąd wziął się taki pomysł? Co Pana zainspirowało? 

Szczerze mówiąc, to nie znoszę tego pytania. 

Zawsze mam wrażenie, że pytający oczekuje 

odpowiedzi w rodzaju: 

● “Obudziłem się pewnego ranka i mnie olśniło” 

● “Szedłem ulicą i nagle uświadomiłem sobie, 

że nie ma czegoś takiego na rynku” 

Każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, że to tak nie 

działa. Pomysł na biznes rzadko kiedy jest wyłaniającym 

się z próżni olśnieniem. 

Najczęściej jest to długi proces, wielokrotnie i boleśnie 

doświadczany bezlitosną weryfikacją rynkową. 

W naszym przypadku zawsze jeden pomysł rodził 

kolejny. To był prawdziwy łańcuch idei, pełen 

rozgałęzień i ślepych uliczek. 

Niemniej, starając się odpowiedzieć krótko na to pytanie 

- pomysł wziął się z własnej potrzeby. Wraz ze 

wspólnikiem potrzebowaliśmy podobnego narzędzia i 

nie mogliśmy go dostać. Postanowiliśmy więc stworzyć 

własne. 

Jest to mimo wszystko bardzo uproszczona odpowiedź, 

która woła o pomstę do nieba. Gdybym chciał jednak 

odpowiedzieć w pełni, musiałbym napisać prawdziwy 

referat. 

 

Proszę opowiedzieć nam o swoich początkach w 

biznesie. Czy to była Pana pierwsza działalność, co 

było największym wyzwaniem? 

Tak jak wspomniałem wcześniej - przed MDBootstrap 

miałem już wiele biznesowych inicjatyw. Wiele się nie 

udało, kilka okazało się sukcesem. 

Nie potrafię wymienić jednej takiej rzeczy. Prowadzenie 

firmy ogólnie jest ogromnym wyzwaniem, na który 

składają się tysiące czynników. Pomimo faktu, że siedzę 

w tym już dobre parę lat, to i tak nie ma miesiąca, aby 

coś mnie nie zaskoczyło. 

 

 

 

http://www.zip.uw.edu.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

W jaki sposób uczył się Pan tego biznesu – skąd 

czerpał Pan wiedzę o prowadzeniu firmy, o branży i 

konkurencji? 

Większość wiedzy pozyskiwałem po prostu robiąc 

biznes. W Internecie jest mnóstwo materiałów, jednak 

ich jakość pozostawia wiele do życzenia. Bałbym się 

polecić którykolwiek z nich.  Najlepszy sposób jaki 

znalazłem to nieustanne próbowanie nowych rzeczy i 

ciągłe eksperymenty. 

 

Jak przyciągnął Pan do siebie pierwszych klientów? 

Żeby w pełni odpowiedzieć na to pytanie musiałbym 

napisać całą książkę. 

Marketing i sprzedaż to największe wyzwania dla 

większości młodych biznesów. 

Skalę trudności przy tworzeniu nowej firmy formułuję 

następująco: 

● Znalezienie pomysłu - trudne 

● Stworzenie produktu - bardzo trudne 

● Poprowadzenie marketingu, który ten produkt 

sprzeda - arcytrudne 

W MDBootstrap prowadzimy wielowymiarowy, 

zautomatyzowany marketing wspierany przez głęboką i 

zaawansowaną analitykę. Nasza strona generuje kilka 

milionów odsłon każdego miesiąca - głównie poprzez 

wyszukiwania w Google i działania SEO. 

Wszystkie te działania pozwalają nam na pozyskiwanie 

klientów z całego globu. 

Szczegółowo nasz marketing opisaliśmy w naszym 

studium przypadku, na które składa się ponad 50 

obszernych artykułów ze spisem narzędzi i statystyk 

naszej firmy. 

Można je znaleźć tutaj: 

https://brandflow.net/pl/blog/studium-przypadku-

mdbootstrap/anatomia-mdb/prolog 

Niestety, nie znam krótszej odpowiedzi na pytanie o 

pozyskanie klientów. 

 

 

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? 

Kolejny raz jestem zmuszony odpowiedzieć w ten sam 

sposób - nie potrafię  wymienić jednego lub kilku takich 

momentów. Moim zdaniem kierunek rozwoju firmy nie jest 

definiowany przez jakieś  wielkie, zwrotne punkty, a przez 

tysiące małych kroków wykonywanych przez lata i 

realizujących założoną strategię. 

 

 

Które z dotychczasowych doświadczeń w prowadzeniu 

biznesu było dla Pana najtrudniejsze, lub najwięcej Pana 

nauczyło?  

Dla mnie osobiście najtrudniejsze okazało się zarządzanie 

zespołem. Zakładając firmę byłem programistą i specjalistą 

od marketingu. Pracując mogłem skupić się na technologii, 

w której wszystko jest logicznie. 

Gdy pojawił się nasz zespół okazało się, że moja praca nie 

może być już taka zero-jedynkowa. Ludzie nie zawsze są 

racjonalni, często rządzą nimi emocje. Wiele rzeczy nie 

mówią wprost. 

Na początku ja nie posiadałem odpowiednich kompetencji 

miękkich, aby poradzić sobie z nową rolą. Wszystkiego 

musiałem się nauczyć i była to dla mnie bolesna nauka. 

 

Jak wygląda Pana typowy dzień pracy? Ile czasu poświęca 

Pan na prowadzenie firmy? 

Zarówno ja, jak i mój wspólnik oprócz obowiązków 

związanych z zarządzaniem  firmą, wciąż pracujemy jako 

specjaliści w swoich dziedzinach - marketingu i technologii.  

Mniej więcej 3/4 czasu schodzi nam na zadania związane z 

zarządzaniem. Resztę przeznaczamy na zadania związane 

z niskopoziomowymi zadaniami, głównie związanymi z 

technologią, programowaniem, marketingiem, SEO, 

designem. 

Jeśli chodzi o czas pracy to rzadko kiedy jest to mniej niż 

10h dziennie. Często pracujemy więcej. Praca w weekendy 

jest również dla nas standardem. 

Od razu jednak zaznaczę, że pracujemy tyle dlatego, że 

chcemy, a nie dlatego, że musimy. Firma jest już na takim 

etapie, że większość jej pracy jest zautomatyzowana i 

sądzimy, że poradziłaby sobie dobrze, nawet gdyby przez 

krótki czas nas nie było. My jednak naprawdę kochamy 

swoją pracę, a przyjście do biura jest dla nas czystą 

przyjemnością. 

London School of Economics: LSE 
SU Polish Business Society (PBS) 

 

Zaprasza  do udziału w ł.pitch /ɛw/ - 

drugiej edycji LSE PBS Start-up 

Challenge, konkursu dla startupów. 

Misją ł.pitch jest promocja Polski jako 

świetnego miejsca na założenie i 

prowadzenie innowacyjnej firmy. 

Organizatrorzy chcą pokazać, że 

polska scena startupowa ma duży 

potencjał, a przedsiębiorczość jest 

coraz popularniejszą ścieżką kariery 

wśród Polaków. Półfinał ł.pitch  

odbędzie się w Warszawie 26 stycznia 

2019 na terenie Startberry - 

przestrzeni co-workingowej Microsoft, 

a finał - w Londynie 9 marca 2019 na 

LSE SU Polish Economic Forum, 

również organizowanym przez 

stowarzyszenie. W zeszłorocznym jury 

zasiedli Sebastian Kulczyk, Krzysztof 

Krawczyk, Tytus Cytowski, Marcin 

Kowalik, Wojciech Szaniawski, Karol 

Górnowicz oraz Jan Habermann, a 

nagrody przyjęły postać m.in. 

dedykowanego wsparcia 

mentoringowego zapewnionego przez 

sponsora strategicznego – Bain and 

Company, a także miejsca w finale 

konkursu CVC Young Innovator 

Awards. W tym roku zwycięzcy 

otrzymają m.in. nagrodę pieniężną, 

pomoc przy rozwoju firmy od 

specjalistów z Microsoft oraz pakiet 

opieki prawnej. Przewidziane są także 

nagrody dla półfinalistów, m.in. 

miejsce wprogramie Space3ac Poland 

Prize z możliwością zdobycia nagrody 

w wysokości 45 tys. euro (equity-free) 

oraz opieka prawna dla wybranego 

startupu, który nie zakwalifikuje się do 

finału. O zeszłorocznej edycji można 

było przeczytać w Forbes Polska, 

Business Insider Polska czy Onet.pl. 

Wszystkie informacje o konkursie 

znajdująsie na stronie 

polisheconomicforum.org oraz na 

stronie konkursu na Facebooku: LSE 

PBS ł.pitch.  

Zgłoszenia trwają do 7 stycznia 2019 

Formularz zgłoszeniowy 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemnxw3vclGNlK1DshssA0YYn2Dx-Zs8QZRXX0WpdkyOJh1DQ/viewform
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W każdym miesiącu  będziemy przesyłać Państwu 

nowy numer naszego Newslettera. 

 

Zachęcamy do lektury. 

Co uważa Pan za swój największy sukces? 

Firmę. Stworzyliśmy powszechnie szanowaną, 

międzynarodową markę, z której korzysta około 700 000 

specjalistów z ponad 100 krajów. Wśród naszych klientów 

są ogromne, wspaniałe firmy. Mamy dobry zespół, który 

szczerze lubi swoją pracę. Stworzyliśmy miejsce pracy, do 

którego chce się przychodzić. 

 

 

A co uważa Pan za swoją największą porażkę? 

W trakcie swojej biznesowej drogi poniosłem wiele 

porażek. Nie oceniam ich jednak jako “największa” / 

“najgorsza”. Każda z nich wiele mnie nauczyła. Nie 

potrafię więc odpowiedzieć na to pytanie. 

 

Jak wyobraża Pan sobie firmę za kilka lat? W jakim 

kierunku chciałby ją Pan rozwijać? 

W ciągu najbliższego roku zamierzamy trzymać się 

obranego kursu i umacniać naszą pozycję 

międzynarodowego lidera. 

 

 

Centrum Studiów 

Antymonopolowych                           

i Regulacyjnych WZ UW 

Serdecznie zaprasza na wykład    

prof. Eleanor Fox z New York 

University pt.: „Markets, Competition 

Law and Democracy”, który odbędzie 

się 8 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w 

Auli B Wydziału Zarządzania UW. 

Profesor Fox jest znaną na całym 

świecie specjalistką w dziedzinie 

ochrony konkurencji. Dużą część 

swojej pracy naukowej i doradczej 

poświęciła wyzwaniom stojącym 

przed krajami rozwijającymi się przy 

budowaniu i rozwijaniu gospodarki 

wolnorynkowej i jej odpowiedniemu 

instytucjonalnemu otoczeniu. W 

ramach wykładu Profesor Eleanor 

Fox podda analizie wzajemne relacje 

pomiędzy gospodarką wolnorynkową, 

demokracją a ochroną konkurencji. 

 

 

 

Uprzejmie prosimy o dokonanie 

rejestracji poprzez wysłanie maila 

do mkielkiewicz@wz.uw.edu.pl 

do 20 grudnia 2018 r. 

. 

Jesteśmy w trakcie ulepszania naszej technologii i 

tworzenia nowych narzędzi. Za parę lat będziemy celowali 

w zdominowanie rynku technologii internetowych. 

Naszym (moim i mojego wspólnika) osobistym celem jest 

też stworzenie firmy, której cele nie ograniczają się jedynie 

do generowania zysków. Nasza technologia może być 

pożyteczna dla świata. Mamy kilka ambitnych pomysłów, w 

ramach których spróbujemy zaprzęgnąć technologię w 

służbę społeczną i na rzecz środowiska naturalnego. 

 

Czy ma Pan jakieś rady dla osób, które dopiero 

zaczynają przygodę z własnym biznesem? 

Po prostu róbcie swoje. Najmądrzejsza rada jaką my 

usłyszeliśmy brzmiała: “Nikt Ci nie powie jak masz robić 

swój biznes”. Nieustanne próby, ciągłe eksperymenty, jak 

najszybsze dostarczanie swoich rozwiązań (nawet 

niedoskonałych) do użytkowników i ich biznesowa 

weryfikacja - to jedyne co mogę poradzić z czystym 

sumieniem. 

 


