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Historia 11

Przemysław 
Kozłowski

„Każda decyzja niesie za sobą pewne 
konsekwencje i trzeba być tego 
świadomym”
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Przemysław Kozłowski, absolwent Technikum Łączności im. Mikołaja Kopernika 
w Poznaniu, technik telekomunikacji, studiował na Politechnice Poznańskiej. 
Pomysłodawca i właściciel firmy Glip, produkującej multimedialne platformy 
dotykowe. Urządzenia te wykorzystywane są na całym świecie. Był odpowie-
dzialny za wdrażanie Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej i Sieci Szeroko-
pasmowej Polski Wschodniej. Przygodę z elektroniką rozpoczął już w szkole 
podstawowej. Od dziecka pasjonował się komputerami. Zainteresowania te 
pomagali rozwijać rodzice, podarowując synowi pierwszy komputer. Hobby 
wspierał również jego wuj, który był elektronikiem. To dzięki niemu, już jako 
uczeń technikum, zdobył pierwsze doświadczenia zawodowe. Sam nie uważa, 
że jest na szczycie swojej kariery. W planie na przyszłość ma realizację swojej 
drugiej pasji:

„Za 10 lat widzę siebie w Grecji. W Grecji będę siedział i gotował dla ludzi, 
bo to chyba jest moja druga pasja”.

Indywidualny tok studiów, co to takiego i czy jest dla każdego studenta?

Indywidualny tok studiów (ITS) daje możliwość dostosowania zajęć 
do zainteresowań studenta. W ramach tego trybu student wraz z opieku-
nem ustalają plan zajęć zgodnie z zainteresowaniami, nie zapominając 
o spełnieniu wymagań efektów kształcenia dla danego kierunku studiów. 
Student zobowiązany jest do przestrzegania terminów oraz uzyskiwania 
odpowiedniej liczby punktów ECTS w semestrze. Taki tryb studiowania 
daje możliwość osobom pracującym zdobywania wykształcenia wyższego 
z doświadczeniem na rynku pracy. ITS jest możliwy do realizacji zarów-
no na uniwersytetach, jak i na uczelniach technicznych lub medycznych. 
O przyznanie indywidualnego toku studiów mogą ubiegać się studenci 
wybitni, mający wysokie wyniki nauce. Natomiast dla studentów, którzy 
nie mają wysokiej średniej, a pracują zawodowo, uczelnie przygotowały 
możliwość skorzystania z indywidualnej organizacji studiów. Taką formą 
studiowania mogą zostać objęci studenci, których sytuacja rodzinna czy 
zawodowa uniemożliwia kontynuację nauki1. Więcej dowiesz się z artyku-
łów na stronie wybranej uczelni i na portalu www.studia.net.

Za początek swojej ścieżki, jak się potem okazało zawodowej, respondent 
uznaje moment, w którym otrzymał od rodziców pierwszy komputer. Swoje 
zdolności rozwijał również na kółku komputerowym w szkole podstawowej. 
Następnie pierwsze szlify edukacyjno-zawodowe pomógł mu zdobyć wujek, 
który miał firmę produkującą elektronikę. Decyzję dotyczącą kształcenia 
ponadpodstawowego podjął w oparciu o zakres swoich zainteresowań, choć, 

1.     Źródło danych: https://www.studia.net/poradnik-studenta/7794-indywidualny-tok-studio-
w-czyli-korzystaja-najlepsi, https://www.studia.net/poradnik-studenta/7791-na-czym-polega-ios 
[dostęp 27.11.2018].
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jak przyznaje, Technikum Łączności w Poznaniu to rodzinna tradycja. Czas szkoły 
średniej respondent wspomina bardzo dobrze. Czas nauki w technikum był także 
czas zdobywania pierwszego doświadczenia na praktykach zawodowych w przed-
siębiorstwach budujących linie telekomunikacyjne. Jeszcze przed ukończeniem etapu 
edukacji respondent podjął pierwszą pracę zarobkową w przedsiębiorstwie wujka. 
Świadomy swoich umiejętności, ale również braków wiedzy i doświadczenia, reali-
zował zadania, które były w zasięgu jego możliwości, stopniowo pnąc się w górę.

„Nie miałem na pewno wiedzy w tamtym czasie, która pozwalała zasiąść przy biur-
ku i pracować, natomiast miałem wiedzę, która na początku pozwoliła mi stworzyć 
stronę internetową, bo już były początki Internetu w tamtym czasie w Polsce, czyli 
była pierwsza strona internetowa. Później pełniłem funkcję, nazwijmy takiego infor-
matyka dochodzącego, to nie była praca na pełen etat, tylko na część etatu i cały 
czas gdzieś byłem otoczony tą elektroniką, komputerami. Później, trochę z potrzeby 
robienia czegoś bardziej takiego praktycznego, zostałem serwisantem urządzeń 
telekomunikacyjnych, ponieważ Technikum Łączności ukończyłem z dyplomem tech-
nika telekomunikacji”.

Inkubator przedsiębiorczości, co to takiego?

Inkubator przedsiębiorczości to instytucja wspomagająca młodych (i nie tylko) 
pomysłowych ludzi, którzy mają pomysł na własny biznes i potrzebują wsparcia 
w tym przedsięwzięciu. Inkubatory dzielą się w zależności od grupy docelowej, 
dla której działają, są to m.in.: uczniowie i studenci (akademickie inkubatory 
przedsiębiorczości), podmioty ekonomii społecznej (inkubatory przedsiębior-
czości społecznej) oraz początkujący przedsiębiorcy1. Na terenie Poznania 
działa kilka takich inkubatorów. Instytucjami wspierającymi działania przed-
siębiorcze są również: Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości oraz 
Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnic-
twa Urzędu Miasta Poznania. Instytucje powołane zostały, by wspierać osoby 
chcące założyć własną działalność gospodarczą. Pierwsza z nich udziela 
porad prawnych, konsultacji doradczych związanych z założeniem i prowadze-
niem działalności gospodarczej oraz oferuje warsztaty i szkolenia tematyczne. 
Z kolei Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy Wydziału Działalności Gospodarczej 
i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania w swojej ofercie ma doradztwo indywi-
dualne, cykliczne szkolenia dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców oraz 
warsztaty z zakresu rozwoju przedsiębiorczości dla uczniów szkół ponadpod-
stawowych/ponadgimnazjalnych. Co ważne, udzielane usługi w instytucjach 
publicznych są bezpłatne2. Więcej na stronie ośrodków.

1.      https://pl.wikipedia.org/wiki/Inkubator_przedsi%C4%99biorczo%C5%9Bci [dostęp 
27.11.2018]

2.     Źródło danych: http://www.poznan.pl/mim/msp/-,p,22564.html, http://powp.poznan.pl/
kat/id/153 [dostęp 27.11.2018]
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W tym czasie zakończył się jeden etap edukacji respondenta - szkoły średniej i roz-
począł kolejny -  studia na Politechnice Poznańskiej. Jak sam przyznaje, na Wydział 
Elektroniki i Telekomunikacji dostał się za pierwszym razem, bez żadnych proble-
mów. Kłopoty zaczęły się jednak w godzeniu pracy zawodowej z nauką w trybie 
dziennym.
„Studiowałem we wszystkich trybach, jakie były możliwe, łącznie z trybem takim 
specjalnym, właściwie mogłem się uczyć samodzielnie, przychodzić na zaliczenia 
(…) Indywidualny tryb studiów. I tutaj był koniec tego szkolnictwa wyższego. Po pro-
stu mnie z tej Politechniki wywalili”.

Nauka z pracą okazała się nie do pogodzenia. W momencie gdy działalność 
na polu edukacyjnym nie przynosiła oczekiwanych rezultatów, rozkwitała aktywność 
zawodowa. Znajomość języków obcych, angielskiego i niemieckiego, chęć uczenia 
się i poznawania nowych technologii oraz możliwości zdobywania wiedzy, jaką za-
pewnił pracodawca poprzez szkolenia międzynarodowe, umożliwiły szybki rozwój 
kariery Przemysława Kozłowskiego. Od serwisanta urządzeń telekomunikacyjnych, 
poprzez ścieżkę projektanta, w kilka lat respondent doszedł do stanowiska dyrekto-
ra do spraw szkoleń w firmie. Potem nastąpił punkt zwrotny w jego karierze. Firma 
ogłosiła upadłość. Brak pracy stał się początkiem nowej drogi zawodowej. Dzięki 
zdobytemu doświadczeniu, umiejętnościom analitycznym, znajomości branży oraz 
rozeznaniu na rynku respondent podjął decyzję o otwarciu swojej pierwszej firmy 
w branży telekomunikacyjnej.

Start-up, co to takiego?

Według twórcy jednej z koncepcji, Erica Ries’a, „start-up to ludzka instytucja 
stworzona z myślą o budowaniu nowych produktów lub usług w warunkach 
skrajnej niepewności”1. Najprościej mówiąc jest to przedsiębiorstwo zakłada-
ne i prowadzone często (nie zawsze)  przez młode osoby w celu stworzenia 
innowacyjnych, kreatywnych i niepowtarzalnych produktów lub usług. Jednym 
z elementów wyróżniających ten rodzaj firm jest właśnie innowacyjność. Czy 
wiesz, że Poznań to miasto przyjazne start-upom? Urząd Miasta Poznania po-
wołał specjalną inicjatywę w obszarze wsparcia, promocji i niezbędnej wiedzy 
do rozwijania przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie. Chcesz dowie-
dzieć się więcej na temat tej inicjatywy? Wejdź na stronę: 
https://www.plusjeden.com/.

1.     Cytat z: https://europa.eu/youth/pl/article/58/30350_pl [dostęp 03.12.2018]



108 109

 „Wtedy byłem pierwszy raz członkiem zarządu i zacząłem zarządzać jakimś 
zespołem ludzi, programistów, handlowców i tak dalej(…) Też na bazie tego, 
że w poprzedniej firmie miałem jakieś doświadczenie, że widziałem jak taka, 
nazwijmy to, mini korporacja działa od wewnątrz”.

„Mieliśmy jeszcze kilka takich szalonych pomysłów biznesowych, typu stawia-
liśmy alternatywne budki telefoniczne na Stadionie Dziesięciolecia, jak jeszcze 
nie było Stadionu Narodowego, które pozwalały Wietnamczykom dzwonić 
tanio do swoich domów”.

Czujność na potrzeby konsumentów, umiejętność stworzenia innowacyjnych 
rozwiązań oraz wiedza branżowa dawały dobre podstawy do osiągania 
coraz to bardziej odpowiedzialnych stanowisk, aż po stanowisko dyrektora 
operacyjnego. I tu nastąpił kolejny punkt zwrotny.

„Wpadłem na pomysł, żeby trochę się uspokoić i ustatkować”.

Odpowiedzią na tę potrzebę było zatrudnienie się w firmie prowadzącej usłu-
gi doradcze oraz tworzącej dokumentację do dużych projektów.

„Akurat zasiliłem wtedy zespół telekomunikacyjny i projektowaliśmy czy 
opracowywaliśmy koncepcje dużych sieci telekomunikacyjnych szerokopasmo-
wych. Spod moich rąk wyszła sieć, Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa, Sieć 
Szerokopasmowa Polski Wschodniej”.

Po kilku latach pracy w zespole projektowym wraz z kolegami z biura założyli 
firmę Glip. Motywacją do rozpoczęcia nowej ścieżki było zmęczenie pracą 
nad dokumentami i potrzeba tworzenia realnych, namacalnych produktów.

„Wtedy jeden z kolegów mówi: „zobaczyłem w telewizji taki fajny stół inte-
raktywny, na którym tam sobie otwierali zdjęcia, filmy i tak dalej”. No więc 
później złapaliśmy za Internet i zaczęliśmy grzebać, jak takie coś wytworzyć 
i chałupniczo, własnymi oszczędnościami zaczęliśmy takie prototypy budo-
wać”.
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Był pomysł; autorski prototyp działał, zespół zaczął poszukiwać środków 
na realizację planu. Z pomocą przyszedł Inkubator działający przy Fundacji 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza. „Mówimy: będziemy produkować takie tam 
innowacyjne stoły. Oni nam zawierzyli, no i zawiązali z nami spółkę w 2013 
roku, i od tego czasu Glip sobie żyje. (…) od jakiegoś czasu bez pomocy 
wspólników”. 

Przemysław Kozłowski, zapytany o punkty zwrotne w jego karierze, oprócz 
wcześniej wspomnianych zmian miejsca zatrudnienia przywołuje odejście 
wspólników, z którymi rozkręcał biznes.

 „(…) największy i najbardziej przełomowy to był o dziwo rok zeszły. Faktycz-
nie, rozstanie się formalne czy półformalne ze wspólnikami i to, jak zacząłem 
w momencie, gdy te 2 klocki, te 2 filary ze spółki zniknęły, zacząłem na nowo 
po swojemu bez jakichkolwiek wpływów innych i pomysłów innych tę spółkę 
prowadzić”.

Determinacja w dążeniu do celu oraz świadomość własnych zasobów i umie-
jętność korzystania z nich pozwoliły respondentowi udźwignąć ciężar samo-
dzielnego zarządzania firmą i zespołem pracowników oraz kontynuować 
rozwój start-upu z sukcesem.

Ważną grupą odniesienia i wsparciem dla Przemysława Kozłowskiego była 
rodzina. To rodzice jako pierwsi wspierali pasję syna, kupując mu komputer 
w czasach (1985 r.), gdy nie było to jeszcze popularne urządzenie.
„Technikum Łączności kończyła moja matka, moja ciotka i mój wujek. Gdzieś 
tam jesteśmy skażeni”.

Wujek elektronik mający własną firmę, ciocia pracująca w firmie produkującej 
lasery, dodatkowo zaangażowana w działalność naukową na Politechnice 
Berlińskiej, byli ważnymi osobami w ścieżce edukacyjno-zawodowej, lecz 
wybór pozostał w jego rękach.

Dla Przemysława Kozłowskiego sukcesem jest sytuacja, w której bierzemy 
odpowiedzialność za swoje decyzje. 
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„… gdy przestajemy uciekać od problemów i zaczynamy wierzyć, 
że to jest silna marka”.

„Dla mnie sukcesem osobistym jest otrzymanie w zeszłym roku 
od jednego z dyrektorów handlowych tego przedsiębiorstwa (…) 
takiego maila, że gratuluje samozaparcia. Osobiście to ta osoba nie 
wierzyła w to, że te pieniądze zostaną w tak krótkim czasie oddane 
i zachęca do dalszej współpracy z nimi. Oni są otwarci na współpra-
cę. Dla mnie to jest sukces i to był chyba taki moment przełomowy, 
że po prostu można najbardziej zawiłą sytuację rozwiązać. Wzięcie 
odpowiedzialności za podejmowane decyzje, reagowanie na za-
istniałe sytuacje, nawet te bardzo trudne, przy zachowaniu wiary, 
że marka (firma) przetrwa i uda się wyjść z potrzasku, 
to jest sukces”. 

Receptą na odniesienie sukcesu zdaniem respondenta jest praca 
i determinacja, świadomość celu i skupienie się na nim. Choć, jak 
przyznaje, bywają sytuacje, że należy odpuścić.




