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 Newsy i wydarzenia

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.

Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszym Panelu Eksperckim "Wiedza dla przedsiębiorczości”, który
odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. w godz. 12.00 - 14.00, w Auli C Wydziału Zarządzania UW, przy ul. Szturmowej 1/3
w Warszawie. Spotkanie organizowane jest w ramach Projektu dofinansowanego z programu Dialog. Podczas
spotkania, nasi goście wskażą, jakiego rodzaju oraz na ile istotna jest wiedza w prowadzeniu własnego biznesu.
Program wydarzenia:
12.00 – 12.15 – Rejestracja uczestników
12.15 – Przywitanie gości
12.20 – Założenia projektu i stan prac (Prof. dr hab. Beata Glinka, dr Przemysław Dubel)

Zapraszamy do współpracy!

12.30 – Wiedza dla przedsiębiorczości w polityce MNiSW (Podsekretarz Stanu w MNiSW, dr hab. Sebastian Skuza)

Napisz do nas:

12.45 – Wiedza dla przedsiębiorczości w perspektywie przedsiębiorców

centrumwz@uw.edu.pl

(Bartosz Pastuszka, Managing Partner – CEO React Risk Advisory; Andrzej Berezowski, Dyrektor operacyjny
BACTerm; Kamil Dubel, CEO The Masters)
13.30 - Networking przy kawie

Serdecznie zapraszamy!

Szkolimy też tłumaczy z zakresu prawa i takich właśnie
tłumaczeń

pod

kątem

egzaminów

na

tłumaczy

przysięgłych. Prowadzimy kurs języka polskiego dla
obcokrajowców.

Robimy

proofreading

oraz

copywriting. Prowadzimy biuro coworkingowe dla
tłumaczy. No i duży sukces, z którego jesteśmy chyba
najbardziej dumni ale i który kosztował nas zapewne

Wywiad z Piotrem Kolasą

najwięcej wysiłku, na wiosnę 2018 wystartowało na
warszawskim Ursynowie nasze przedszkole językowe
– Diuna Kids!

Zachęcamy do przeczytania wywiadu z

Dlaczego zdecydowaliście się na założenie

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Piotrem Kolasą, współzałożycielem Biura

swojej firmy?

działając w partnerstwie z Climate-KIC Polska

Tłumaczeń, które znalazło się w 10-tce

Wraz z Anką spotkaliśmy się akurat w takim

najlepszych biur w Polsce. Firma weszła

dotychczasową pracą i od słowa do słowa powstał

zaprasza

do

udziału

ClimateLaunchpad

2018

w

konkursie

oraz

programie

grantowym Accelerator 2018. Na zwycięzców
czekają atrakcyjne nagrody finansowe oraz

momencie, w którym oboje byliśmy zmęczeni naszą

do finału Konkursu „Przedsiębiorca Roku

pomysł własnego biznesu.

2017”.

Skąd

wziął

się

taki

pomysł?

Co

Was

wyjazd na finał konkursu, który odbędzie się w

zainspirowało?

Edynburgu (Szkocja).

Moja przyszła żona . Ona pracowała w geologii lecz

Climate-KIC jest europejską inicjatywą, która

dorywczo wykonywała tłumaczenia a ja pracowałem w

opracowuje i wdraża przełomowe rozwiązania w

rekrutacji. Zaproponowałem, że znajdę jej dobrych

zakresie

podwykonawców i w ten sposób rozwiniemy to co robi.

wyzwań

związanych

z

ochroną

Postawiliśmy wszystko na jedną kartę i...udało się.

środowiska i powstrzymywaniem zmian klimatu.
Działania Wspólnoty wynikają z innowacyjnych i
twórczych

działań

wszystkich

Proszę

partnerów,

programem
obszarze

dla

największym
pomysłów

tematycznym,

europejskim

jest

w

ochrona

To była nasza pierwsza działalność. Na szczęście, nie

Piotr (na pierwszym planie po lewej) i Anna (po prawej) Kolasa
•Fot. Łukasz Kołodziejek (Źródło: innpoland.pl)

wymagała wielkich inwestycji. Potrzebowaliśmy jedynie

Proszę powiedzieć nam kilka słów o swojej

komputerów i internetu, lecz fakt, że zanim zaczęliśmy

działalności.

na

środowiska, zrównoważony rozwój, efektywność

Biuro Tłumaczeń Diuna powstało w 2009 roku. Byłem

energetyczna,

technologie

wtedy bodajże na 3 roku studiów. Zaczynaliśmy od

wytwarzania zdrowej żywności, odnawialne źródła

tłumaczeń patentowych, ponieważ na tym się ze

energii, budownictwo ekologiczne i pokrewne.

wspólniczką, a potem przyszłą żoną znaliśmy. Potem,

ochrona

klimatu,

swoich

wyzwaniem?

biznesowych

jakim

o

pierwsza działalność, co było największym

akademickim, biznesowym i publicznym.

jest

nam

początkach w biznesie. Czy to była Wasza

działających globalnie i lokalnie - w sektorach

Climate-KIC

opowiedzieć

Zgłoszenia można wysyłać do

wraz

z

rozwojem

firmy,

nowymi

tym

zarabiać,

zdążyliśmy

przejeść

całe

oszczędności. Uparcie i rzetelnie jednak robiliśmy
swoje i w końcu pięknie się to rozwinęło.

pracownikami,

20 maja 2018 roku

rozszerzyliśmy działalność na wszystkie języki i

Więcej informacji można znaleźć na stronie

wszystkie rodzaje tłumaczeń zarówno pisemnych jak i
ustnych w tym uwierzytelnione (ostatnia nowość:

Serdecznie zapraszamy do udziału!

podpisane za pomocą podpisu elektronicznego). Cały
czas szliśmy za ciosem, powiększając portfolio swoich
usług o takie rzeczy jak outsourcing lingwistyczny –
nasi współpracownicy wykonują teraz najróżniejsze
zadania językowe zdalnie czy to w siedzibie naszych
klientów

bądź

świadczymy

dla

nich

usługi

•Fot. Łukasz Kołodziejek (Źródło: innpoland.pl)

W jaki sposób uczyliście się tego biznesu –
skąd czerpał Pan wiedzę o prowadzeniu

rekrutacyjne, tworzenie i lokalizacja stron www oraz

firmy, o branży i konkurencji?

aplikacji mobilnych czy webowych. Sprzedajemy też

Jako że oboje skończyliśmy Wydział Geologii UW,

specjalistyczne oprogramowanie dla tłumaczy tzw.

o branży lokalizacyjnej i konkurencji nie mieliśmy

CAT oraz prowadzimy z niego szkolenia.

absolutnie żadnego pojęcia.

Jednak

wadą,

zdalnych. Prawie co drugi nie przesyłał zlecenia na czas

przekuliśmy w zaletę – nie oglądając się na nikogo

to,

co

mogłoby

się

albo robił je ewidentnie po łebkach, mimo wcześniejszych

i niespecjalnie

interesując

wydawać

tym, jak robią to inni,

zapewnień o jakości czy nawet dobrze wykonanym

wymyśliliśmy własny model biznesowy, procedury,

tłumaczeniu próbnym. Więc niestety musieliśmy się kilka

kulturę działania, wyłącznie na podstawie intuicji oraz

dobrych razy sparzyć, by wypracować sobie procedury

postępując zgodnie z własnym sumieniem. Na

oraz

szczęście, okazały się dobrze nam podpowiadać.

nowych współpracowników.

Śniadanie
Networkingowe
z
Niną Bilal

niestety ograniczone zaufanie zwłaszcza do

Jak przyciągnęliście do siebie pierwszych
klientów?
Metodą prób i błędów. Nie mieliśmy środków na
promocję, więc projekt i teksty na stronę napisaliśmy
sami, zakodował nam ją młodszy brat znajomej. Sam
ją pozycjonowałem, rozsyłałem maile, wspólniczka
dbała o odpowiednią jakość wykonywanych zleceń, a
że jest perfekcjonistką, klienci zawsze u nas zostawali

22 maja 2018 r. o 7:30

i polecali dalej – tą drogą zyskaliśmy bardzo wielu

na Wydziale Zarządzania UW,
w restauracji Wydziału Zarządzania
UW (wejście od budynku C)
przy ul. Szturmowej 1/3

klientów.
•Fot. Łukasz Kołodziejek (Źródło: innpoland.pl)

mieli,

Gdybyście
wskazać

z

kluczowe

perspektywy
momenty w

czasu,
rozwoju

przedsiębiorstwa, punkty zwrotne, co by to
było? W jaki sposób te wydarzenia wpływały
na rozwój firmy?
Było ich kilka. Na pewno na początku decyzja
o wynajęciu pokoiku w biurowcu i zarzucenie pracy

Jak wygląda Wasz typowy dzień pracy? Ile
czasu poświęcacie na prowadzenie firmy?
Żaden dzień gdy się prowadzi własny biznes nie jest

GośćInność, który jest teraz

pracy . Może nie nazwałbym się pracoholikiem, ale

i dyscyplinę. Potem zatrudnienie pierwszej osoby

pierwszą rzeczą jest sprawdzenie maili i odpisanie na

jednoosobowymi

Warszawy S3KTOR na najlepszą
inicjatywę pozarządową w 2017
roku. GośćInność to warsztaty

pozostają

kilka z nich, po śniadaniu i odwiezieniu dziecka do

DG i nie rozwijają swoich firm

przedszkola przeważnie pojawiamy się w biurze i

młodzieży, które prowadzą

pracujemy tam do około 16, kiedy znów trzeba tam

imigranci i uchodźcy. GośćInność

jej.

Przedsiębiorcy

projektu społeczno-edukacyjnego

nominowany w konkursie m. st.

pracuję na pewno dużo i nieregularnie. Rano często

zaufanie

Zarządzania UW oraz
pomysłodawczynią i realizatorką

taki sam, nie ma więc czegoś takiego jak typowy dzień

z domu, daje to zupełnie inną perspektywę –

i

Nina Bilal jest doktorantką Wydziału

często dlatego, że nie potrafią delegować zadań,
chcą wszystko robić sami, nie mogą się wyzbyć
perfekcjonizmu. Współpracownikowi czasami trzeba

pojechać i je odebrać. Córka tak naprawdę sprawiła, że

pozwolić popełnić błąd co może brzmieć nieco

nasz rytm coraz bardziej się stabilizuje – więc de facto

przewrotnie. Najważniejsze jednak, by dopilnować,

jej wpływ na kwestie zawodowe

aby zrobił to raz i czegoś go to nauczyło.

Często wieczorem jeszcze włączamy komputery w

jest zbawienny .

edukacyjno-kulinarne dla dzieci i

planuje zawitać w biznesie, aby
nawiązać współpracę z firmami,
które w swojej strategii podkreślają
różnorodność i postawy otwartości
na innych.

domu, wydzieliliśmy nawet ostatnio z salonu malutki
pokoik do pracy, by troszkę to oddzielać od życia
rodzinnego. Kiedyś było jednak znacznie gorzej i
pracowaliśmy po kilkanaście godzin na dobę, właściwie
cały czas z

krótkimi

przerwami na sen. To też jest

ważny moment – zorientować się, że coś jest nie tak i
ogarnąć w porę ponieważ takie funkcjonowanie jest
bardzo niebezpieczne dla zdrowia.

Co uważacie za swój największy sukces?

•Fot. Łukasz Kołodziejek (Źródło: innpoland.pl)

Które z dotychczasowych doświadczeń w
prowadzeniu

biznesu

było

dla

Was

najtrudniejsze, lub najwięcej Was nauczyło?
Chyba

zetknięcie

nierzetelnością

się

różnych

z

niekompetencją
dostawców.

i

Teraz

zatrudniamy już 20 osób na umowę o pracę, na
początku opieraliśmy się wyłącznie na tłumaczach

Właśnie nawiązując do poprzedniego pytania, trochę
przewrotnie

odpowiem,

że

naszym

największym

sukcesem nie jest zdobycie jakiegoś spektakularnego
kontraktu tylko właśnie uzyskanie (jako takiego..) balansu
między pracą a życiem prywatnym. Nauczenie się jak
odpoczywać - i że jest to również bardzo ważne.

Obowiązuje rejestracja!
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

V Międzynarodowa
Konferencja Naukowa

A co uważacie za swoją największą porażkę?

przyjemność ze swojej pracy i przebywania ze sobą.

Trudne pytanie, na które nie znajduję na szybko

Często zostajemy po godzinach i urządzamy grilla w

odpowiedzi. Chyba szczęśliwie jest jeszcze przed nami,

ogrodzie, który mamy przy biurze, robimy karaoke i się

a może nigdy nie nastąpi? Choć rozwijamy się średnio

wygłupiamy,

z prędkością kilkadziesiąt procent rocznie, pewnie

dwutygodniowy

mogłoby być jeszcze szybciej 

pracować stamtąd, sponsorowany przez firmę – oby się

"Przedsiębiorczość w XXI

w

zimie
wspólny

teraz
wyjazd

w
na

planach

jest

Zanzibar

by

udało – i tak pozostało już zawsze!

wieku. Oblicza i
Czy macie jakieś rady dla osób, które dopiero

perspektywy".

zaczynają przygodę z własnym biznesem?
Trzeba próbować. Nie ma drogi na skróty. Myśl o wielkich
rzeczach, rób

najpierw

małe.

Nie załamuj się

porażkami, przypadków takich jak Facebook jest może
jeden na dziesięć milionów a połowa firm upada w ciągu
pierwszych dwóch lat działania, ale jeśli to Tobie zdarzy
się upaść – wstań, popraw koronę i idź dalej. Warto, bo

•Fot. Łukasz Kołodziejek (Źródło: innpoland.pl)

tworzenie czegoś własnego to olbrzymia satysfakcja.

www.p21.wz.uw.edu.pl

Jak wyobrażacie sobie firmę za kilka lat?

Talentu plastycznego czy muzycznego nie mam, ale

W jakim kierunku chcielibyście ją rozwijać?

domyślam się, porównywalna z namalowaniem czy

Chcielibyśmy, aby nadal prąc do przodu nie zatracić

skomponowaniem czegoś wielkiego. Powodzenia!

naszego charakteru. Nasze biuro jest miejscem, gdzie
przychodzi

się z

wszyscy oczywiście,
współpracowników

przyjemnością,

pewno

nie

wiem, że wielu naszych

ale
w

na

tym my, czerpie po prostu
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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

Z życia Centrum:
•
10 – 11 maja 2018 r. – 1st Workshop on Entrepreneurship:
Culture and Institutions. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie
wydarzenia.
•

14 listopada 2018 r. – III Ogólnopolski Zjazd Katedr

Przedsiębiorczości oraz Innowacji. Więcej informacji znajduje się na
stronie wydarzenia
•

15 – 16 listopada 2018 r. – V Międzynarodowa Konferencja

Naukowa "Przedsiębiorczość w XXI wieku. Oblicza i perspektywy”.
Więcej szczegółów na naszej stronie.

W każdym miesiącu będziemy przesyłać Państwu nowy numer
.

naszego Newslettera.

Zachęcamy do lektury.

