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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  

 

  

 „Śniadanie Networkingowe” 

W ramach najbliższego „Śniadania 

Networkingowego” pojawi się u nas Pan Paweł 

Hordejuk -  menedżer zespołu Happysad. 

Pan Paweł Hordejuk przez jedenaście lat pracował 

na rożnych stanowiskach, w tym kierowniczych.       

W jednej z dużych firm medialnych współpracował     

z Piotrem Wieteską - menedżerem zespołu Kult.      

W tym samym czasie poznali się z zespołem 

Happysad. Właśnie tak zaczęła się ta historia. 

Więcej na temat zarządzania i promocji w muzyce 

dowiecie się na najbliższym śniadaniu 

networkingowym, które odbędzie się 21 marca 2017 

roku. 

 

(Źródło: www.onet.pl) 

Terminy kolejnych „Śniadań Networkingowych”: 

- 25.04.2017, 

- 30.05.2017. 

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy wysyłać na adres : 

networking@wz.uw.edu.pl 

 

 

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

"Przedsiębiorczość w XXI wieku. Oblicza i 

perspektywy" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypominamy o rejestracji oraz możliwości 

udziału w konferencji. Podobnie jak                      

w poprzednich latach, skupiamy się na różnych 

aspektach przedsiębiorczości, klasycznych jak       

i alternatywnych metodach jej badania. W tym 

roku, zmodyfikowana została jednak formuła 

organizacji samej konferencji. Uczestnicy mają 

możliwość wyboru określonej ścieżki, w ramach 

której przygotować mogą artykuł lub prezentację. 

Więcej szczegółowych informacji, znajdą 

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 

oraz przedstawicielami środowiska biznesowego      

z Polski i zagranicy. Zachęcamy do zapisania się 

już dziś! 

mailto:centrumwz@uw.edu.pl
http://www.onet.pl/
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj43KiUiMTSAhVhJJoKHZBwAjMQjRwIBw&url=http://muzyka.onet.pl/koncerty/czego-sluchac-ulubionych-plyt-ludzi-kochajacych-muzyke/wfjwr&psig=AFQjCNFlsfqN-fe98qC8SIfS6kYOl7M00A&ust=1488964770720084
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 

 

 
 

 Marcin Piotrowski 
  
Adwokat, jest absolwentem 
Wydziału Prawa  i Administracji 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. Specjalista w zakresie 
prawa karnego (w  tym prawo 
karne gospodarcze) oraz negocjacji 
handlowych. 

Zdobyte doświadczenie w 
dziedzinie prawa karnego pozwala 
mu na uruchamianie instrumentów 
natury karnej w skutecznym 
prowadzeniu spraw gospodarczych 
i  windykacyjnych. Jest również 
autorem szkoleń z zakresu prawa 
karnego, windykacji, mobbingu 
oraz technik prowadzenia 
negocjacji. Negocjuje na rzecz i 
doradza sportowcom i wynalazcom 
w podejmowaniu istotnych decyzji 
związanych z rozwojem kariery 
zawodowej. 

Współpracuje z Izbą Gospodarczą 
Regionu Płockiego w Płocku, 
będąc prelegentem  organizowa-
nych szkoleń i warsztatów. W 
Okręgowej Radzie Adwokackiej w 
Płocku pełnił funkcję Zastępcy 
Rzecznika Dyscyplinarnego. Pełni 
funkcję  Wiceprzewodniczącego 
Rady Nadzorczej SPR Orlen Wisła 
Płock. 

Od 2001 roku w Płocku, swoim 
rodzinnym mieście, prowadzi 
Kancelarię Adwokacką, która  
świadczy kompleksowe usługi na 
rzecz przedsiębiorstw, instytucji 
państwowych, osób prowadzących 
działalność gospodarczą oraz osób 
fizycznych na terenie całego kraju. 
Główny obszar działalności 
Kancelarii to kontrola zarządcza, 
windykacja należności, prawo 
pracy, prawo karne, innowacje                       
i wynalazki. Kancelaria jest stałym 
Partnerem Biznesowym Płockiego 
Parku Przemysłowo – 
Technologicznego w Płocku w 
ramach realizacji programu usług 
własnych PPP-T  S.A. 

 

 

Wywiad  z Eugeniuszem  Adintsovem 

Zachęcamy do przeczytania wywiadu z 

Eugeniuszem Adintsovem, założycielem  

Soup Culture – zdrowego fast fooda 

wykraczającego poza wyobrażenie 

większości mieszkańców Warszawy i nie 

tylko. 

Proszę powiedzieć nam kilka słów o swojej 

działalności.  

Soup Culture po raz pierwszy pojawiła się w Kijowie 

dwa lata temu. Pomysłodawcą był mój kolega Kirił 

Puzenko. Na gastronomicznej mapie Warszawy Soup 

Culture istnieje stosunkowo od niedawna. Można u 

nas zjeść szybko, a co najważniejsze zdrowo. 

Proponujemy naszym klientom smaczne i pożywne 

zupy wegetariańskie. Niektórym może wydawać się, 

że nie jest to nic wyjątkowego i nie ma też w tym 

żadnej nowości, ale wygląda to tak jedynie na 

pierwszy rzut oka. Proponowane przez nas zupy 

kremy są wyjątkowe pod tym względem, że podajemy 

je w jadalnych kubkach. Właśnie to najbardziej 

przemawia do gości naszego lokalu. Kubki oraz 

urządzenia do ich produkcji zostały wykonane przez 

nas samych.  Chcę zaznaczyć, że są  jedyne w  

swoim rodzaju. Jako pierwsi opatentowaliśmy ten 

pomysł.  

Czemu zdecydował się Pan na rozpoczęcie takiej 

działalności w Polsce?  

Kuchnia polska jest bogata w dania pierwsze i da się 

zauważyć, że są one dość popularne wśród Polaków.  

 

Ważnym elementem także było to, że ludzie coraz 

bardziej zastanawiają się nad tym co jedzą, dbają o 

siebie, szczególnie w dużych miastach. Na 

podstawie tego stwierdziłem, że ten pomysł powinien 

udać się. Oczywiście jedną z najważniejszych 

przesłanek było rozpoczęcie biznesu, który ma w 

sobie jakąś wartość, ideę wyższą, który byłby zgodny 

z moim światopoglądem oraz podejściem życiowym. 

Miałem propozycję wejścia w biznes browarniczy, 

jednak dla mnie to nie było to, z czym mógłbym się 

identyfikować. Będąc zwolennikiem kuchni 

wegetariańskiej, przekonałem się o jej pozytywnym  

wpływie na zdrowie. Cieszy mnie to, gdy ludzie 

zmieniają swoje nawyki żywieniowe i zaczynają 

bardziej dbać o zdrowie oraz to, że mogę 

zainspirować na przykład, moich rodaków  do 

działania.  

Skąd wziął się taki pomysł? Co było  inspiracją?  

Właściwie idea należy do mojego kolegi Kiriła 

Puzenko. Pojawiła się dwa lata temu i praktycznie od 

razu utworzyliśmy zespół i zaczęliśmy pracować nad 

pomysłem. Zawsze byliśmy zwolennikami zdrowego 

stylu życia i zachowań proekologicznych. W czasie 

jednego ze spacerów kijowskimi ulicami 

stwierdziliśmy, że mamy ochotę coś zjeść, ale nie 

mogliśmy znaleźć niczego, co byłoby szybkie w 

przygotowaniu i jednocześnie zdrowe. Właśnie tak 

zrodził się ten pomysł. Zaczęliśmy od 

zaprojektowania specjalnego pieca, w którym można 

byłoby wypiekać jadalne kubki do naszych zup.  

Muszę przyznać, że to był jeden z najtrudniejszych 

okresów naszej działalności. Pracę nad samym 

piecem zajęły nam około półtora roku. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Jednak opłacało się, bo  udało się przyczynić się do 

rozwoju nowej kultury żywienia oraz  dokonać w 

pewnym sensie rewolucji w kulturze street foodowej, 

gdzie nie ma czegoś takiego jak danie pierwsze. 

Dodatkowo, przez stworzenie takich kubków, 

dbamy o środowisko. 

 

Eugeniusz Adintsov prezentuje swój wynalazek (Źródło: 
www.pracadlaukrainy.pl ) 

 

Proszę opowiedzieć nam o swoich początkach 

w biznesie. Czy to była Pana pierwsza 

działalność, co było największym wyzwaniem?  

Do Polski przyjechałem dwa lata temu. Mając już 

wcześniejsze dziesięcioletnie doświadczenie w 

prowadzeniu firmy meblarskiej w Ukrainie oraz 

otworzenie pierwszego lokalu Soup Culture w 

Kijowie stwierdziłem, że dobrym pomysłem jest 

przeniesienie ukraińskiego doświadczenia na polski 

grunt. Tak jak już mówiłem wcześniej, 

najtrudniejszym okresem dla całego naszego 

zespołu były pracę projektowe i udoskonalanie 

pieca do wypiekania kubków. Trwało to 

wystarczająco długo, żeby stracić wiarę. Jednak 

wierzyliśmy w sukces.  

W jaki sposób uczył się Pan tego biznesu – 

skąd czerpał Pan wiedzę o prowadzeniu firmy, 

o branży i konkurencji?  

Szczerze mówiąc, działaliśmy trochę intuicyjnie. 

Trudno było nam ocenić jakie będzie 

zainteresowanie produktem, którego do tej pory 

nie było na rynku, natomiast nie jest to żadną 

tajemnicą, że wedle statystyk Polska jest w 

czołówce liderów jako kraj, gdzie ludzie chętnie 

jadają dania pierwsze.  

 

Dodatkowo temat zdrowego żywienia jest bardzo 

popularny. 

Jak przyciągnął Pan do siebie pierwszych 

klientów? Nie mieliśmy określonej strategii promocji. 

Uważam, że dobry produkt i odpowiednie miejsce 

robią swoje. Polski klient jest bardzo szczery, jeżeli coś 

mu przypadnie do gustu, to chętnie o tym opowie 

znajomym i bliskim. Zaczynaliśmy od food trucka w 

centrum Warszawy i wtedy już pojawili się pierwsi 

klienci, którzy są z nami do tej pory dzięki naszej 

współpracy z Uber Eats.  

Które z dotychczasowych doświadczeń w 

prowadzeniu biznesu było dla Pana najtrudniejsze, 

lub najwięcej Pana nauczyło?  

Najtrudniejsze było zaprojektowanie odpowiedniego 

pieca do wypiekania kubków. Zajęło nam to około 

półtora roku. Stworzenie kubka, który nie przecieka i 

przy tym pozostaje smaczny, było również wyzwaniem 

dla nas. Trzeba było dobrać odpowiedni skład ciasta, 

popracować nad jego konsystencją i temperaturą 

wypiekania. Działaliśmy metodą prób i błędów, która 

doprowadziła nas do pierwszego sukcesu.  

Jak wygląda Pana typowy dzień pracy? Ile czasu 

poświęca Pan na prowadzenie firmy? 

Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ cały czas 

myślę o tym co jeszcze można zrobić, żeby ulepszyć to co 

robimy. Cały nasz zespół jest jak rodzina i wszyscy są 

bardzo zaangażowani. Jak mamy jakieś ciekawe 

spostrzeżenia, to dzwonimy do siebie niezależnie od pory 

dnia. 

 

Co uważa Pan za swój największy sukces, a co za 

swoją największą porażkę?  

Myślę, że prawdziwy sukces jest jeszcze przed nami. 

Natomiast  oczywiście sukcesem jest to, że udało się nam 

otworzyć nasz pierwszy lokal w Polsce, znaleźć wiernych 

klientów. Jedną z najważniejszych rzeczy jest również to, 

że widzimy potrzebę w tym co robimy. Jeżeli mam mówić o 

porażkach, to ich nie wymienię, bo są to jedynie 

przejściowe etapy, które wymagają większego 

zaangażowania i pracy.  

 

 

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. 

 

  

 

 

 

(Źródło: storyous.com) 
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http://www.wz.uw.edu.pl/portale/Conference%20Polish%20%E2%80%93%20Brazilian%20Experiences%20in%20Economy%20and%20Management:%20Recent%20Trends
https://storyous.com/pl/magazyn/wp-content/uploads/2017/01/soup_26.jpg


        

      

    

 

 

Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania 

Uniwersytet Warszawski 

Ul. Szturmowa 1/3 pok. C421 

02-678 Warszawa 

 

 

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 

 

CP WZ UW Newsletter   NR. 08 03/2017 

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?  

W przyszłym miesiącu otwieramy kolejny lokal przy 

Alejach Jerozolimskich. Jednocześnie pracujemy nad 

planem franczyzowym. W istniejących lokalach, także w 

Kijowie, menu zostanie rozszerzone o zupy wegańskie, 

sałatki i desery. Plan na najbliższe 5 lat zakłada otwarcie 

100 lokali, mam dużo wiary w to, że się uda. Biznes nie 

wymaga dużych nakładów, a produkt jest wyjątkowy o 

atrakcyjnej cenie. Mamy bardzo duże zainteresowanie 

płynące z Austrii, Holandii, Słowacji. Niektórzy chcą być 

naszymi partnerami i rozwijać ten biznes. Zobaczymy co 

z tego wyniknie z czasem. 

 

 Ambasador Ukrainy  w RP również docenił walory smakowe zupek        

 w  kubku. (Źródło: www.pracadlaukrainy.pl ) 

 

 Poznajcie nas 

Paweł 
Kłobukowski 

Doktorant w Zakładzie Innowacji 

Organizacyjnych i Przedsiębiorczości 

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 

Warszawskiego. Od 2014 r. prowadzi 

zajęcia w Centrum Nowych 

Technologii UW. Zainteresowania 

naukowe dotyczą przedsiębiorczości, 

rozwoju regionalnego, start-upów          

i modeli biznesowych.  Laureat II 

nagrody w konkursie na najlepszą 

pracę magisterską z dziedziny 

ekonomii Fundacji PAFERE . 

Z życia Centrum: 

•  Zapisy na najbliższe „Śniadanie Networkingowe” . 

• Zapisy na IV edycję Międzynarodowej Konferencji 

Przedsiębiorczości już rozpoczęte. 

 

 

Tak wygląda proces wypiekania kubków. (Źródło: 
www.facebook.com) 

 

Czy ma Pan jakieś rady dla osób, które dopiero 

zaczynają przygodę z własnym biznesem 

gastronomicznym?  

Warto być otwartym na uwagi urzędników, Sanepidu. 

Umożliwić innym osobom dzielenia się ich opiniami 

zwłaszcza na wczesnym etapie, żeby ewentualne 

zmiany nie pociągały za sobą dużych kosztów. 

Najważniejsze, według mnie, to wiara w  to, że się uda i 

nieustająca praca nad tym czego zamierza się dokonać 

oraz branie odpowiedzialności w swoje ręce.  

 


