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WSTĘP

Drogi Przedsiębiorco,
Akademia PARP to doskonałe narzędzie 
e-learningowe, które uzupełnia ekosystem 
wsparcia MŚP w Polsce. Po 18 latach od 
uruchomienia jej pierwszej wersji dziś Akademia 
serwuje wiedzę w ramach niemal 60 aktualnych 
i potrzebnych kursów, które tylko w mijającym 
roku ukończyło 117 tys. osób (liczba wydanych 
certyfikatów). Ta „maszyna edukacyjna” 
towarzyszy w rozwoju młodym przedsiębiorcom, 
dla których stanowi najdogodniejsze źródło 
pozyskiwania biznesowej wiedzy. Na rok 
2023 Akademia szykuje wprowadzenie kilku 
nowości. Pojawią się kursy z obszaru zarządzania 
projektami IT i kształtowania polityki cenowej 
w przedsiębiorstwie. Akademia uruchomi też 
kurs wprowadzający firmy w tematykę funduszy 
europejskich. A to świetnie się składa, bo 
jesteśmy w przededniu uruchomienia kilku 
programów na lata 2021-2027, w których 
realizacji uczestniczy PARP. 

Ciekawe dane dotyczące kondycji startupów 
przyniósł nasz ostatni „Raport o stanie sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”. 
Pierwszy rok jest najtrudniejszy dla nowych 
firm. W 2020 r. powstało 240 tys. firm, a do 
2021 r. aktywnych na rynku było 160 tys. z nich, 
to nieco ponad dwie na trzy (67,1%). To nie 
jest zły wynik, biorąc pod uwagę trudny okres, 
w którym przyszło im działać.

W Polsce funkcjonuje dobrze oceniany system 
wsparcia startupów. Współtworzą go „Platformy 
Startowe dla nowych pomysłów” – jest to 
kompleksowy program wsparcia startupów 
realizowany przez PARP od 2015 r. w ramach 
Programu Polska Wschodnia (POPW). Są firmy, 
które po wyjściu z inkubacji osiągają milionowe 
przychody (czytaj „Startupy: wsparcie na 
starcie”). Globalna liczba startupów osiągających 
w naszym kraju co miesiąc taki przychód wzrosła 
w 2021 r. (w porównaniu do 2020 r.) z 5% do 8%. 

W nowym roku czeka nas sporo nowości spod 
znaku funduszy europejskich. Liczymy, że dla 
Państwa będzie to rok owocnej współpracy z PARP! 
  

Zespół redakcyjny PARP

ul. Pańska 81/83,  
00-834 Warszawa
t: +48 22 432 80 80,  
f: +48 22 432 86 20
e: biuro@parp.gov.pl
www.parp.gov.pl
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KALENDARIUM

Nabory wniosków w roku 2022 
(grudzień)

Poland Prize
nabór do 31 grudnia 2022 r.

Krajowe zamówienia publiczne –  
oferta dla przedsiębiorców
nabór do 31 grudnia 2022 r. 

Kompetencje dla sektora finansowego
nabór do 31 grudnia 2022 r.    

Projekt „Przyjazne zamówienia  
publiczne dla MŚP – edycja III” 
nabór do 31 grudnia 2022 r.

Projekt „Nowe Prawo Zamówień
Publicznych – nowa szansa dla MŚP”
nabór do 31 grudnia 2022 r.

Kompetencje dla sektorów –  
oferta dla przedsiębiorców
nabór do 31 sierpnia 2023 r.     

Przepis „Zamówienia publiczne dla
MMSP z województwa małopolskiego,
podkarpackiego i świętokrzyskiego"
nabór do 31 grudnia 2022 r.  

Przepis na rozwój – rozpędzamy
kompetencje w branży moto
nabór do 31 grudnia 2022 r.     

Kompetencje dla branży turystycznej 
nabór do 31 grudnia 2022 r. 

Akademia kompetencji sektora IT
nabór do 31 grudnia 2022 r. 
Przepis na rozwój – kompetencje  
szyte na miarę
nabór do 31 grudnia 2022 r.

Projekt „Profesjonalny restart” 
nabór do 31 grudnia 2022 r. 

Projekt „Akademia pozytywnej zmiany”
nabór do 31 grudnia 2022 r.  

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/poland-prize
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/krajowe-zamowienia-publiczne-oferta-dla-przedsiebiorcow
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/krajowe-zamowienia-publiczne-oferta-dla-przedsiebiorcow
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz
https://www.oditk.eu/pzp
https://www.oditk.eu/pzp
https://www.oditk.eu/pzp
https://www.oditk.eu/pzp
https://www.parp.gov.pl/harmonogram-naborow?programs=power&sort=end&display=round
https://www.parp.gov.pl/harmonogram-naborow?programs=power&sort=end&display=round
http://szkoleniapzp.pl/
http://szkoleniapzp.pl/
http://szkoleniapzp.pl/
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz
http://www.eurocapitaldotacje.pl/restart/
https://www.polbi.pl/akademia-pozytywnej-zmiany-projekt-ue
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MASZYNA EDUKACYJNA

Rok 2021 Akademia PARP kończyła ze  
110 tys. użytkowników, 46 kursami i prawie  
43 tys. wydanych certyfikatów. Co liczby 
mówią o mijającym roku? 

W tej chwili mamy o 11 kursów więcej. Jesień 
jest dla nas okresem, kiedy publikujemy nowe 
kursy. Mamy prawie 137 tys. użytkowników. 
Nie wszyscy kończą kursy, jednakże ci, którzy 
je realizują, korzystają z nich dalej. Wydaliśmy 
ponad 117 tys. certyfikatów. Większość 
naszych kursów nie jest adresowana do 
szerokiej publiczności, lecz przede wszystkim 
do osób, które zajmują się biznesem albo 
zamierzają się nim zająć.

Czy nadal najbardziej popularny jest kurs „Jak 
założyć własną firmę”? 

Zainteresowanie tym kursem nie słabnie. 
Ukończyło go z certyfikatem ponad 12 tys. 

osób i wciąż jest on liderem. Akademię 
powołaliśmy głównie po to, żeby ludzie mogli 
zdobywać wiedzę, jak założyć i prowadzić 
własny biznes. Jedną z podstawowych barier, 
którą napotykają firmy, jest zatrudnienie 
pierwszego pracownika. Kurs podstawowy to 
rozwiązuje. Poza tym podpowiada m.in., jak 
prowadzić rachunkowość, rozliczać podatki, 
odprowadzać składki, w jaki sposób kreować 
wizerunek firmy. Jeżeli ktoś skończy ten kurs, 
zwykle próbuje pogłębiać wiedzę w takich 
obszarach, jak zarządzanie zasobami ludzkimi, 
finanse, sprzedaż, poszukiwanie klientów czy 
segmentacja rynku. 

Być może dlatego na liście popularności szybko 
piął się kurs „Techniki sprzedaży”?

Tak. Stworzenie dobrego produktu to 
jedno, a jego sukces biznesowy to zupełnie 
inna historia. Produkt bez odpowiedniego 

Większość nowych firm 
zakładają osoby, które 
nie mają biznesowego 
przygotowania. Akademia 
PARP pomaga im tę wiedzę 
uzupełnić – mówi MICHAŁ 
POLAŃSKI, dyrektor 
Departamentu Wsparcia 
Przedsiębiorczości 
Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości.
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dostosowania do potrzeb rynku, a następnie 
właściwej polityki sprzedażowej nie może 
zaistnieć na rynku. Akademia zwraca uwagę 
na aspekty związane z przygotowaniem 
produktu. Kurs „Design thinking” uczy, w jaki 
sposób przygotować produkt pod kątem 
potrzeb rynku, potencjalnych klientów. 
Pokazujemy, że wprowadzanie produktu na 
rynek bez przetestowania jest zbyt ryzykowne. 
Nasza Akademia jest adresowana do małych 
i średnich firm, dla których stworzenie nowego 
produktu łączy się z wielkim wysiłkiem. 
Często firmy korzystają z różnych źródeł 
zewnętrznych, np. naszych grantów, żeby taki 
produkt stworzyć. Niepowodzenie 
jest dużym ryzykiem dla 
małego startupu, który 
posiada jeden, najwyżej 
dwa produkty. Problem 
ten w mniejszym 
stopniu dotyka dużego 
przedsiębiorstwa,  
które sprzedaje całą  
gamę produktów. 

Zauważyliśmy, że większość 
nowych firm zakładają 
osoby, które nie mają 
biznesowego przygotowania. 
Są to często ludzie o wykształceniu 
technicznym, którzy pracowali 
w przedsiębiorstwach na stanowiskach 
związanych z rozwojem produktu. 

Jeżeli ktoś zaczyna prowadzić startup, 
to nie ma możliwości kończenia studiów 
podyplomowych czy studiów MBI. Musi 
zarabiać na życie i zajmować się całym 
procesem prowadzenia firmy. Akademia 
wychodzi naprzeciw potrzebom tych osób. 
Podaje podstawową wiedzę w prostej formie, 
pozwalając oszczędzić czas, jaki trzeba byłoby 
wygospodarować na naukę w stacjonarnym 
systemie kształcenia. 

Jakiej jeszcze wiedzy poszukują takie osoby? 

Często mamy do czynienia z firmami  
młodymi, które muszą od początku budować 
relacje ze swoim otoczeniem. Założyciele 
startupów nie mają wiedzy, w jaki sposób 
pozyskać klientów i jak ich przy sobie 
zatrzymać. Spośród kursów uruchomionych 
w zeszłym roku dużą popularnością cieszy się 
właśnie ten dotyczący budowania i utrzymania 
relacji z klientem. 

Kursów przybywa, nowe dotyczą nie tylko 
prowadzenia firmy.

Pomagamy rozwijać 
także umiejętności 

miękkie. 
Ostatnio 
uruchomiliśmy 
kurs 
pozwalający 
poznać sposoby 
kreowania 
wiarygodnego 
wizerunku 

firmy i podstawy 
savoir-vivre’u w biznesie. 

Uruchomiliśmy kurs „Employer branding” 
skierowany do przedsiębiorców, którzy 
chcą zbudować wizerunek swojej firmy 
jako atrakcyjnego pracodawcy. Już widzimy, 
że rośnie popularność kursu dotyczącego 
wystąpień publicznych. Jest on skierowany do 
wszystkich osób, które mają potrzebę rozwinąć 
kompetencje związane z wystąpieniami 
klasycznymi oraz zdalnymi, które chcą 
przezwyciężyć opór przed ekspozycją społeczną. 

Jakimi wskaźnikami Akademia mierzy sukces 
swoich kursów? 

Naszą misją jest wykształcenie jak największej 
liczby osób. Oczywiście istotna jest liczba 

Trwają intensywne prace 
nad uruchomieniem 

nowych kursów w Akademii 
PARP w przyszłym roku.  
Do kluczowych tematów 

należy cyfryzacja
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certyfikatów, które w danym kursie 
zostały wystawione, bo to oznacza, że ktoś 
poświęcił pełen czas przeznaczony na dany 
kurs, przeszedł sprawdziany, które były na 
poszczególnych etapach, zaliczył sprawdzian 
końcowy i wygenerował certyfikat. Z ogólnej 
liczby rejestrujących się osób ok. 38% kończy 
kurs. Ten wskaźnik utrzymuje się od dłuższego 
czasu na tym samym poziomie. Warto 
pamiętać, że nasze kursy mają formułę otwartą, 
są bezpłatne i nie rodzą żadnych zobowiązań. 
Istotna jest również ocena wystawiana przez 
samych kursantów. W 2021 r. oscylowała 
między 4,7 a 4,8 (jest to średnia wystawionych 
ocen). Najpopularniejsze kursy użytkownicy 
ocenili na 4,9. 

Skąd biorą się pomysły na kursy? 

Prowadzimy stały dialog ze swoimi odbiorcami. 
Oceniają dostępne kursy, ale mogą również 
zgłaszać nam nowe propozycje. Biorąc pod 
uwagę naszą misję publiczną, staramy się 
proponować ważne tematy, nawet jeśli 
wiemy, że nie przyciągną wielkiej liczby 
użytkowników. W tym roku na przykład 
opublikowaliśmy dla odbiorców ukraińskich 
kurs z zakładania działalności gospodarczej. Już 
dziś działa w Polsce kilkadziesiąt tysięcy firm 
prowadzonych przez Ukraińców. W związku 
z rosyjską agresją do Polski przybyło wielu 
uchodźców z Ukrainy. Warto wykorzystać ich 
potencjał, stwarzając im szansę na lepszą 
integrację z naszym społeczeństwem. 

Innym przykładem jest kurs na temat efektywności 
energetycznej, który wiąże się z naszymi 
wyzwaniami cywilizacyjnymi. Uruchomiliśmy 
go, zanim zaczęło być głośno o kryzysie 
energetycznym. Opracowaliśmy go wspólnie 
z Krajową Agencją Poszanowania Energii.

Nierzadko pozyskujemy partnerów 
merytorycznych do kursów. Teraz pracujemy 

JAK POWSTAJĄ KURSY? 

Sławomir Biedermann, Departament 
Wsparcia Przedsiębiorczości, koordynator 
Akademii PARP

Część propozycji nowych kursów pochodzi 
od naszych użytkowników. Wybór pomysłów 
poprzedza burza mózgów. Wskazane pomysły 
testujemy – sprawdzamy, czy będzie popyt 
na kursy o danej tematyce. Czasami, wiedząc 
z góry, że popyt nie będzie duży, decydujemy 
się, żeby kurs otworzyć ze względu na misję 
publiczną. Później przygotowujemy coś, co 
my nazywamy „wsadem merytorycznym”, 
czyli opisem problemów z zakresu kursu. 
Ten materiał przygotowują eksperci, których 
poszukujemy na rynku, stosując odpowiednie 
procedury. Ekspertowi przekazujemy szablon, 
w który musi się wpasować. Następnie 
powstaje scenariusz techniczny, gdzie 
rozpisywana jest problematyka określona 
w materiale merytorycznym. Jest to 
planowane na poszczególne slajdy i elementy 
kursu. Potem kurs jest przekazywany 
do produkcji. Ostatnim etapem jest 
udźwiękowienie go i testowanie. W ramach 
testów kursy przechodzą osoby zajmujące się 
profesjonalnie daną tematyką. Od napisania 
wkładu do opublikowania kursu mijają 
dwa, a nawet trzy miesiące. Kurs musi być 
dostępny dla osób z niepełnosprawnościami 
(standard WCAG), a to też wymaga 
dodatkowej pracy. 
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na przykład nad kursem dotyczącym procesu 
budowlanego, który przygotowujemy 
z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego.

Co nowego Akademia PARP zaproponuje 
w 2023 r.? 

Właśnie trwają intensywne prace nad 
uruchomieniem nowych kursów na przyszły 
rok. Do kluczowych tematów należy cyfryzacja. 
Będziemy mieli kurs z obszaru zarządzania 
projektem IT, który pozwoli wypełnić luki 
w wiedzy i doświadczeniu małych firm. 
Zaprezentujemy też, czym 
jest content marketing. 
Będziemy zajmować się 
kwestiami polityki cenowej 
w przedsiębiorstwie, 
żeby domknąć całą 
grupę szkoleń z zakresu 
sprzedaży produktu. Na 
podstawie doświadczeń 
przy ocenie wniosków 
o dofinansowanie widzimy, 
że mali przedsiębiorcy 
nie zawsze rozumieją 
język, którym mówi się 
o funduszach europejskich. 
Uruchomimy więc kurs pozwalający 
wprowadzić firmy w tę tematykę. Łatwiej 
zrozumieją, jak funkcjonują fundusze 
europejskie i w jaki sposób się z nich korzysta. 

Jesteśmy na etapie produkcji wymienionych 
kursów. Mamy kilka innych pomysłów, jak 
mapowanie i zarządzanie procesami w MŚP, 
pitching, czyli jak zaprezentować swój 
biznes inwestorowi, customer experience 
– zarządzanie doświadczeniem klienta czy 
sukcesja firmy – jak ułatwić następcom 
kontynuowanie biznesu. Zachęcamy 
użytkowników naszego portalu, by wskazali 
kursy, które chcieliby przejść w Akademii PARP. 
W swoim panelu znajdą pełną listę propozycji.

Czy Akademia PARP zamierza np. 
przygotowywać użytkowników  
do aplikowania o środki z programów  
na lata 2021-2027? 

Kursy w Akademii mają charakter bardziej 
ogólny, wprowadzający w daną tematykę, 
np. czym są fundusze europejskie. Nie 
będziemy jednak przygotowywać kursów 
pod konkretne konkursy dla wnioskodawców. 
Teraz takie działania prowadzimy w ramach 
organizowanych przez nas webinariów i to 

będziemy kontynuować. 
E-learning jest 

wymagający, 
przygotowanie 
kursu pochłania 
kilka miesięcy 
i powinien on – 
z niezbędnymi 
aktualizacjami 
– dłużej służyć 
użytkownikom. 

Akademia PARP 
jest jednym 

z elementów 
systemu edukacyjnego, 

który tworzymy w ramach Centrum Rozwoju 
MŚP. Mamy Bazę Usług Rozwojowych – 
największą w Polsce platformę, na której 
przedsiębiorcy i ich pracownicy wyszukują 
potrzebne szkolenia czy usługi doradcze, 
w tym takie, na które można otrzymać 
dofinansowanie. I wreszcie prowadzimy 
bardziej zaawansowaną edukację np. 
w ramach Akademii Menedżera Innowacji, 
gdzie staramy się przekazać wiedzę na temat 
profesjonalnego zarządzania procesem 
innowacji w firmach. 

Rozmawiał Jerzy Gontarz 

Prowadzimy stały dialog 
z odbiorcami Akademii 

PARP. Oceniają 
dostępne kursy, ale mogą 

również zgłaszać nam 
nowe propozycje
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UWAGA NA

STARTUPY:  
  wsparcie na starcie

Najwięcej przedsiębiorstw upada w pierwszym roku  
działalności. Korzystając ze wsparcia Platform Startowych,  
można bezpiecznie przejść ten trudny czas, a nawet na tak  

wczesnym etapie działalności osiągnąć sukces.

W 2020 r. powstało 240 tys. firm, a do 2021 r.  
aktywnych na rynku było 160 tys. z nich. 
Pierwszy rok przetrwały zatem w Polsce 
nieco ponad dwie na trzy (67,1%). Najwięcej 
firm upada w pierwszym roku działalności 
– w kolejnych latach wskaźnik przeżycia jest 
wyższy. Blisko trzy czwarte przedsiębiorstw 
założonych w 2020 r. osiągnęło zysk (72,0%) 

– wynika z „Raportu o stanie sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” 
opublikowanego w 2022 r. przez PARP.

Raport „Polskie Startupy 2021” Fundacji 
Startup Poland pokazuje natomiast, że sytuacja 
finansowa polskich startupów znacznie się 
poprawiła – prawie 60% ankietowanych firm 

https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Raport-o-stanie-sektora-maych-i-rednich-przedsibiorstw_13_10_2022.pdf
https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Raport-o-stanie-sektora-maych-i-rednich-przedsibiorstw_13_10_2022.pdf
https://startuppoland.org/wp-content/uploads/2021/11/Raport_Polskie_Startupy_2021.pdf


8 

UWAGA NA

zwiększyło swoje przychody rok do roku. 
W pierwszej połowie 2021 r. przychody poniżej 
10 tys. zł miesięcznie notowało 19% startupów. 
Liczba podmiotów osiągających przychody 
rzędu 10-50 tys. zł wyniosła 17%, 50-100 tys. zł 
– 10%, a 100-200 tys. zł – 12%. Co dziesiąty 
startup notuje przychody rzędu 200-500 tys. zł,  
a 4% firm zarabia między 500 tys. zł a 1 mln zł.  
Co ciekawe, w porównaniu do 2020 r. wzrosła 
liczba (z 5% do 8%) startupów, których 
przychody co miesiąc przekraczały 1 mln zł.

W ankiecie Fundacji Startup Poland zapytano 
także o to, z jakich źródeł kapitału startupy 
korzystały w całej swojej historii. Aż 73% 
bazowało na środkach własnych founderów. 
Jeśli zaś chodzi o zewnętrzne źródła kapitału, 
po jakie sięgały, to 30% wskazywało na 
krajowe fundusze VC, 28% otrzymało 
finansowy zastrzyk od krajowego anioła 
biznesu, a po 23% firm skorzystało ze wsparcia 
krajowego akceleratora oraz NCBR. Wsparcie 
z Funduszy Europejskich przekazywanych przez 
PARP pozyskało zaś 22% startupów.

Z Raportu GEM Polska 2022 wynika, że 
eksperci niezmiennie od trzech lat badania 
uznają startupy za bardzo istotne dla 
rozwoju polskiej gospodarki. Wiele młodych 
firm tworzy nowatorskie technologie 
i rozwiązania stosowane zarówno na polskim, 
jak i międzynarodowym rynku. By startupy 

mogły się rozwijać, ważne jest otoczenie ich 
szczególnym wsparciem. PARP już od 2015 r.  
w ramach Programu Polska Wschodnia 
(POPW) realizuje „Platformy Startowe dla 
nowych pomysłów”. Dzięki eksperckiemu 
wsparciu początkujący przedsiębiorcy mogą 
przekształcić swoje pomysły w innowacyjne 
produkty i usługi, dostosować je do warunków 
rynkowych oraz opracować rentowne modele 
biznesowe, umożliwiające działalność na 
rynku krajowym i zagranicznym. Dzięki 
wsparciu Platform Startowych założono 1600 
spółek, a 1500 ukończyło program inkubacji. 
Firmy, które pomyślnie zrealizowały projekt 
w ramach Platform Startowych i były gotowe 
do wejścia na rynek z produktem, mogły 
ubiegać się nawet o 1 mln zł na rozwój 
swojego biznesu w ramach konkursu „Rozwój 
startupów w Polsce Wschodniej”.

Sukcesy firm korzystających  
z Platform Startowych
Jedną z firm, która otrzymała wsparcie 
i osiąga milionowe przychody ze sprzedaży, 
jest Cadway Automotive Sp. z o.o. Około 
777 tys. zł dofinansowania z Programu Polska 
Wschodnia pozwoliło jej utworzyć innowacyjne 
w skali kraju biuro konstrukcyjne, które zajmuje 
się projektowaniem nadwozi i prototypów 
dla branży motoryzacyjnej na bazie lekkich 
materiałów kompozytowych. Projekt zakładał 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2016–2020, GUS, 2022

https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Raport-GEM-Polska-2022.pdf
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wdrożenie na rynek w pełni responsywnych 
usług, dotyczących kompleksowego opracowania 
i modelowania złożonych elementów nadwozi 
kompozytowych. Firma w 2021 r. osiągnęła  
5,5 mln zł przychodów ze sprzedaży. 

Cadway-Automotive działa w branży 
motoryzacyjnej, w dziedzinie projektowania 
części oraz systemów pojazdów 
samochodowych. W Polsce niewielu 
producentów posiada swoje oddziały 
konstrukcyjne, przez co cała działalność 
projektowa jest skierowana na rynki 
zewnętrzne. – Właśnie taka specyfika branży 
oraz ograniczone możliwości rozwoju na polskim 
rynku tworzą bardzo dużą barierę wejścia dla 
początkujących firm w tej branży. Podstawowym 
problemem jest wyposażenie biura 
w odpowiednią infrastrukturę IT, odpowiednie 
zabezpieczenia oraz zakup oprogramowania 
projektowego oraz stacji roboczych, aby móc 
ruszyć ze wsparciem na odpowiednim poziomie 
ilościowym i jakościowym. Jest to bardzo duża 
inwestycja. Mimo zbudowania przez lata pobytu 
i pracy za granicą dla różnych producentów 
sieci kontaktów i wypracowania, nauczenia 
się pozyskiwania zleceń konstrukcyjnych – 
bez wsparcia Platform Startowych nie byłoby 
możliwe pozyskanie siły napędowej potrzebnej 
do rozwoju. Obecnie tworzymy ponad 80 miejsc 
pracy i realizujemy projekty dla odbiorców 
w Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz USA – mówi 
Jakub Kocoj, prezes Cadway-Automotive. 

Projekt w Platformach Startowych realizowała 
także spółka Plantalux, która w 2020 r. 
osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 
niemal 7,5 mln zł. Firma otrzymała ponad 
793 tys. zł dofinansowania na profesjonalne 
oprawy LED COB do doświetlania roślin wraz 
z aplikacją sterującą. Projekt miał na celu 
rozpoczęcie produkcji oraz wprowadzenie na 
rynek opraw oświetleniowych, przeznaczonych 
do doświetlania roślin w szklarniach. Zakładał 

także stworzenie aplikacji do sterowania 
oświetleniem, zintegrowanej z zewnętrznymi 
czujnikami (temperatury, wilgotności, 
nasłonecznienia oraz dwutlenku węgla) 
w jeden spójny system.

– Gdyby nie dofinansowanie, nasza droga do 
pierwszych milionowych zamówień byłaby 
dłuższa. Pierwszym programem po zakończeniu 
inkubacji, z którego skorzystaliśmy, był „Rozwój 
startupów w Polsce Wschodniej”. Pozwolił 
nam nie tylko doprowadzić produkt do jego 
finalnej wersji, ale również był bezpośrednim 
przyczynkiem do pierwszej sprzedaży. Droga 
do sukcesu zaczęła się wraz z inkubacją 
w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym. 
Po opracowaniu MVP i pozytywnej 
rekomendacji aplikowaliśmy o niemal 800 tys. zł 
w konkursie „Rozwój startupów w Polsce 
Wschodniej”. Tak duża dotacja pozwoliła nam 
na prowadzenie kolejnych badań, wdrożeń 
testowych, powiększenie zespołu i rozpoczęcie 
działań marketingowych i sprzedażowych. 
Dzięki temu już w pierwszym roku naszej 
działalności operacyjnej dostarczyliśmy 
pierwsze lampy naszym klientom – podkreśla 
Rafał Lachowski z Plantalux Sp. z o.o.

Dużymi zyskami może się pochwalić także 
spółka Prognosis, która dostarcza innowacyjne 
oprogramowanie prognozujące zużycie oraz 
cenę energii elektrycznej. Firma w 2020 r.  
odnotowała 1,7 mln zł przychodów ze 
sprzedaży, a w 2021 r. ponad 1,5 mln zł. 
Prognosis powstała w 2016 r. jako jeden z pięciu 
startupów zakwalifikowanych do programu 
„Platformy Startowe dla Nowych Pomysłów 
Hub of Talents”, inkubowanych w Parku 
Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód 
w Suwałkach. Następnie firma otrzymała 
800 tys. zł z Programu Polska Wschodnia 
na wdrożenie modelu biznesowego oraz 
innowacyjnego systemu Prognosis na rynek 
krajowy i zagraniczny. Głównym celem projektu 
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było dostarczenie 
nowoczesnego 
i innowacyjnego 
oprogramowania, które 
optymalizuje proces 
zakupu oraz zużycia 
energii elektrycznej. 
Rozwiązanie umożliwia 
uzyskanie przez dane 
przedsiębiorstwo 
oszczędności na 
opłatach za zużycie 
energii na poziomie 
30% oraz dodatkowe 
15% związane z przebudową istniejącej sieci 
elektrycznej lub jej elementów. Docelowym 
produktem był pierwszy na rynku system do 
kompleksowej analizy energetycznej.

– Inkubacja była okresem, w którym 
przygotowaliśmy pierwszą wersję naszego 
produktu oraz korzystaliśmy z szerokiej 
oferty szkoleń dających podstawową wiedzę, 
jak prowadzić spółkę i zarządzać zespołem. 
Zebrane doświadczenie pozwoliło nam 
przygotować oprogramowanie, które jest 
kompleksowym rozwiązaniem, pozwalającym 
na outsourcing zarządzania energią elektryczną 
w całej sieci placówek klienta. Składa się na 
niego urządzenie Prognosis-Box do zdalnego 
odczytu liczników energii elektrycznej oraz 
aplikacja do zarządzania procesem – wyjaśnia 
Joanna Konopko, członek zarządu Prognosis.

Jej zdaniem, dotacja przyczyniła się do szybszego 
wytworzenia produktu końcowego, tj. Prognosis-
Box, oraz wdrożenia go na rynek. Dotacje unijne 
to jednak nie tylko wsparcie finansowe. – Dzięki 
szczegółowemu planowi działań mogliśmy 
sprawnie realizować prace badawcze punkt po 
punkcie. Każdy członek zespołu wiedział, za co 
jest odpowiedzialny, co jest zamierzonym celem 
projektu i jakich efektów końcowych mamy się 
spodziewać. Taka wiedza ogromnie usprawnia 

prace, mobilizuje 
zespół i sprawia, że 
wdrożenie końcowego 
produktu staje się 
formalnością. Realizacja 
projektu bezpośrednio 
przyczyniła się 
do wzrostu 
konkurencyjności firmy 
i skokowego wzrostu 
przychodów w dużo 
szybszym okresie, 
niż zakładaliśmy. 
W Prognosis nieustannie 

wdrażamy autorskie, innowacyjne rozwiązania, 
a budowaną przewagę technologiczną 
i skuteczność działań potwierdza grono ponad 
500 klientów – dodaje Joanna Konopko. 

Innowacyjne startupy mogą liczyć  
na dalsze wsparcie 
Wsparcie dla startupów w ramach Platform 
Startowych będzie kontynuowane także 
w perspektywie finansowej 2021-2027 
w programie Fundusze Europejskie dla Polski 
Wschodniej. W Platformach zapewnione 
zostanie indywidualne wsparcie dla nowo 
powstałych innowacyjnych przedsiębiorstw na 
najwcześniejszym etapie ich rozwoju. Będzie 
ono obejmować m.in. usługi niezbędne do 
prac nad rozwojem pomysłu biznesowego, 
w tym: testowanie i weryfikowanie pomysłów 
aż do przygotowania odpowiedniego modelu 
biznesowego. Wsparcie będzie dostarczane 
przez wyspecjalizowane ośrodki innowacji, 
działające w partnerstwie z innymi podmiotami 
z ekosystemu wsparcia przedsiębiorczości. 
Przedsiębiorstwa gotowe do wejścia na rynek 
z produktem przygotowanym w ramach danej 
platformy startowej będą mogły uzyskać wsparcie 
na rozwój swojej działalności w makroregionie. 
Konkurs na wybór nowych Platform Startowych 
planowany jest na II kwartał 2023 r.

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/83405:parp-podpisala-porozumienie-z-ministrem-funduszy-i-polityki-regionalnej-w-sprawie-powierzenia-zadan-zwiazanych-z-realizacja-programu-fundusze-europejskie-dla-polski-wschodniej-2021-2027
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/83405:parp-podpisala-porozumienie-z-ministrem-funduszy-i-polityki-regionalnej-w-sprawie-powierzenia-zadan-zwiazanych-z-realizacja-programu-fundusze-europejskie-dla-polski-wschodniej-2021-2027
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Planowanie 
SPADKOWE  
Sukcesja kojarzy się z biznesem 
rodzinnym. I słusznie. Zmiana 
pokoleniowa i przekazanie firmy 
następcom rzeczywiście jest istotą 
sukcesji. Nie powinniśmy jednak 
wyciągać mylnego wniosku, iż 
firmy, które nie identyfikują się jako 
rodzinne, nie muszą przejmować 
się planowaniem sukcesji. Prawda 
jest zupełnie inna. Czy tego chcesz, 
czy nie – jeżeli prowadzisz firmę 
– sukcesja dotyczy także Ciebie 
i Twojego biznesu.

Sukcesja dotyczy każdej firmy prywatnej
Większość właścicieli i wspólników firm nie zdaje 
sobie sprawy, że pewne elementy planowania 
sukcesji dotyczą także ich. Chodzi m.in. o tzw. 
nagłą sukcesję. Wszak ryzyko śmierci dotyczy 
każdego – także przedsiębiorców. Z perspektywy 
firmy sytuacja śmierci kluczowych osób 
powinna być postrzegana jako jedno z ryzyk 
gospodarczych, prawnych i finansowych. 

Zagrożenie to może być rozpatrywane nie 
tylko od wewnątrz firmy. Od dawna niektóre 
korporacje wymagają, aby ich kontrahenci 
wykazali, iż firma jest zabezpieczona na 
wypadek śmierci właściciela lub wspólnika. 
Przed wejściem w życie ustawy o zarządzie 
sukcesyjnym, zanim doszło do podpisania 

wieloletniego kontraktu, ubiegającym się o jego 
otrzymanie przedsiębiorcom sugerowano 
zmianę formy prawnej, np. na spółkę z o.o. 
Obecnie wiele instytucji, np. banków, wymaga 
wskazania zarządcy sukcesyjnego – jako 
warunek udzielenia kredytu. 

Posiadanie zabezpieczeń przed skutkami ryzyka 
śmierci właściciela lub wspólnika postrzegane 
jest coraz częściej jako element składowy 
wiarygodności w obrocie. Tym bardziej 
powinno być dostrzegane wewnątrz firmy. 

Nagła sukcesja
Ryzyko śmierci przedsiębiorcy zarejestrowanego 
w CEIDG lub jego małżonka stanowi 

Łukasz Martyniec
Autor jest doradcą sukcesyjnym, 
prawnikiem, właścicielem spółki 
Kancelaria Sukcesyjna sp. z o.o. 
Prowadzi blog Wielopokoleniowi.pl. 
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niebezpieczeństwo dla trwania firmy. 
Ustawa o zarządzie sukcesyjnym ułatwia, 
ale nie gwarantuje powodzenia. Jeżeli 
firma trafi w ręce nieprzygotowanych lub 
skonfliktowanych spadkobierców, żadne 
przepisy nie pomogą w zachowaniu jej 
ciągłości. Nowe prawo sukcesyjne wprowadziło 
tymczasowy zarząd przedsiębiorstwem 
w spadku i wspomaga w zachowaniu 
formalnoprawnej ciągłości działania. 
Nie zmieniło jednak reguł dotyczących 
dziedziczenia. Dlatego ustanowieniu zarządcy 
powinny towarzyszyć prawidłowo sporządzone 
testamenty oraz rozwiązania finansowe.

Tym bardziej w spółkach, gdzie zagrożenie 
śmiercią dotyczy znacznie większej liczby 
osób. Niezależnie od tego, czy mówimy 
o spółce cywilnej, czy o dowolnej spółce prawa 
handlowego – warto potraktować je jako ryzyko 
z perspektywy samej spółki, jak i wzajemnie 
każdego z udziałowców, a także ich małżonków. 

Planowanie spadkowe
Elementem planowania sukcesji jest tzw. 
planowanie spadkowe, które obejmuje szereg 
zabezpieczeń na wypadek zdarzeń losowych 
dotyczących właścicieli oraz członków ich 

rodzin. Chodzi nie tylko o zabezpieczenie 
na wypadek śmierci, ale także śpiączki czy 
innej poważnej choroby lub kalectwa, które 
skutkowałyby całkowitą bądź długotrwałą 
niemożnością występowania w roli właściciela 
albo wspólnika (np. zarządzania firmą). 

Coraz bardziej rozpowszechnioną praktyką 
jest budowa tzw. planu awaryjnego, który 
obejmuje przynajmniej zabezpieczenia prawne, 
finansowe oraz organizacyjne na wypadek 
takiego typu zdarzeń. 

Zmiana sposobu myślenia
Najważniejsze w planowaniu spadkowym jest 
to, że dokonujemy poszerzenia perspektywy. 
Nie tylko rozważamy, jak dana osoba chciałaby 
rozporządzić swoim majątkiem i biznesem 
na wypadek własnej śmierci, jak to zazwyczaj 
się dzieje, gdy przystępujemy do spisywania 
ostatniej woli. Budując plan awaryjny, słuchamy 
także głosu tych, którzy zostają i muszą się 
zmierzyć ze skutkami jej realizacji. 

Doświadczenie uczy, że wiele osób 
zupełnie inaczej wyobraża sobie sposób 
rozdysponowania własnym majątkiem (w tym 
biznesem) na wypadek śmierci, niż ostatecznie 

Jeżeli prowadzisz firmę 
i jesteś zainteresowany 
uzyskaniem wsparcia 
doradcy w zakresie 
sukcesji, do czerwca 
2023 r. możesz wziąć 
udział w naborze 
Sukcesja w firmach 
rodzinnych – oferta 
dla przedsiębiorców 
w ramach POWER.

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/sukcesja-w-firmach-rodzinnych
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/sukcesja-w-firmach-rodzinnych
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/sukcesja-w-firmach-rodzinnych
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ujmowane jest to w planie sukcesji. Początkowe 
założenia dotyczące poszczególnych 
rozporządzeń testamentowych, jeżeli nie 
zostały poprzedzone szeregiem szczerych 
rozmów, są zazwyczaj błędne. Weryfikuje 
je dopiero proces decyzyjny zmierzający do 
przygotowania planu sukcesji, po identyfikacji 
wszystkich ryzyk i omówieniu dostępnych 
rozwiązań planowania spadkowego.

Jeszcze więcej osób mniej lub bardziej 
świadomie rezygnuje z podjęcia jakiejkolwiek 
decyzji, zdając się na dziedziczenie ustawowe. 
To drugie podejście, przeważające niestety 
w Polsce, przenosi odpowiedzialność za 
podział spadku na spadkobierców – często 
zupełnie nieprzygotowanych do takich decyzji, 
a nawet rozmów na ich temat. Jeżeli nie 
podjęto ich za życia spadkodawcy, traci on 
wpływ na końcowy efekt procesu decyzyjnego. 
W skrajnych sytuacjach decyzję – w miejsce 
spadkobierców – podejmuje sąd. Często 
drugiej instancji po ciągnącym się wiele lat 
i wyniszczającym dla wszystkich procesie. I to 
w oparciu o zupełnie inne kryteria, niż leżały 
w interesie spierających się stron. 

Tymczasem ci wspólnicy i członkowie ich rodzin, 
którzy wspólnie przystępują do planowania, 
budują plan awaryjny zabezpieczający 
większość niekorzystnych scenariuszy i dający 
długoterminowe bezpieczeństwo. Największa 
trudność polega na identyfikacji i wyważeniu 
usprawiedliwionych interesów poszczególnych 
osób i podmiotów. Nie zawsze jest to możliwe. 
Jednak już samo zaangażowanie w proces 
decyzyjny daje znaczną ilość informacji 
zwrotnych i pozwala efektywniej planować lub 
zabezpieczyć się na wypadek sporu.

Kolejnym istotnym postulatem planowania 
spadkowego jest wzajemność. W spółce 
udziałowcy zabezpieczają spółkę i siebie 
nawzajem na wypadek śmierci każdego z nich 

– nie wiedząc, kto odejdzie pierwszy. Tak 
samo w rodzinie małżonkowie i dorosłe dzieci 
zabezpieczają siebie nawzajem. Wszyscy czynią 
to, wykonując przyjęty wcześniej wspólny 
plan sukcesji na wypadek wystąpienia różnych 
scenariuszy wydarzeń. 

Ile wariantów wystąpienia ryzyka?
Planowanie spadkowe zakłada nie tylko śmierć 
każdego z uczestników procesu planowania 
sukcesji, lecz także możliwość śmierci kilku osób 
na skutek tego samego zdarzenia. Jednocześnie 
może zabraknąć obojga małżonków albo dwóch 
lub trzech wspólników – w tym samym czasie 
lub w krótkich odstępach czasu. Poprawnie 
skonstruowany plan awaryjny obejmuje np. 
sytuację wspólnego wypadku komunikacyjnego, 
na skutek którego na miejscu ginie jeden 
ze wspólników, godzinę później w szpitalu 
odchodzi następny albo zostaje on objęty 
długotrwałym leczeniem oraz wyłączony 
z aktywności w firmie na kilka miesięcy lub lat.

Postrzeganie śmierci jako ryzyka, które tak 
naprawdę dotyka nie tego, kto odchodzi, 
ale tych, którzy zostają (i muszą zmierzyć się 
z prawnymi, finansowymi czy organizacyjnymi 
następstwami tej śmierci z perspektywy samej 
firmy), ułatwia planowanie i przewartościowuje 
jego perspektywę. O wiele łatwiej jest podjąć 
rozważania, co dzisiaj stałoby się z firmą, gdyby 
wczoraj zabrakło… (tu proszę wpisać dowolną 
osobę, która posiada prawa majątkowe do 
firmy: właściciela, wspólnika lub ich małżonków 
lub małżonki), aniżeli rozpatrywać perspektywę 
własnej śmierci. Choć nie zmienia to faktu, że 
są to tematy po ludzku trudne oraz odległe 
od bieżącej biznesowej działalności – liczę, że 
lektura tego artykułu pomoże rozpocząć ten 
jakże ważny proces planowania. Aby zachować 
już wypracowany dorobek i zabezpieczyć się na 
wypadek, gdyby kogoś z najbliższego otoczenia 
miało nagle zabraknąć.
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MEBLE DLA SENIORÓW
W 1998 r. Bożena Datczuk 
założyła wraz z mężem 
Tomaszem rodzinną firmę 
handlującą meblami. Dziś 
w TOBO produkowane 
są głównie meble 
biurowe, przeznaczone do 
budynków użyteczności 
publicznej, banków, 
hoteli, firm i instytucji. 
Nowością w ofercie spółki 
jest system mebli 4Senior.

Tym, co wyróżnia białostockie przedsiębiorstwo, 
jest produkcja mebli, które właściciele nazywają 
prozdrowotnymi. – W naszej firmowej duszy, 
naszym DNA drzemie myśl, żeby produkować 
meble pomagające zachować zdrowie. To jest 
droga, którą chcemy iść – podkreśla prezes 
Bożena Datczuk.

Dla zdrowia i wygody
Ten trend uwidocznił się już kilka lat temu, 
kiedy firma wypuściła na rynek linię mebli 
h2O (Health to Office). Są one przeznaczone 
dla biur i zaprojektowane z myślą o osobach 
z niepełnosprawnościami. Zastosowano w nich 
takie rozwiązania, jak elektryczna regulacja 
wysokości biurka, powłoki antybakteryjne 
w newralgicznych miejscach oraz ograniczona 
do minimum ilość formaldehydu. 

Drugą linią w trendzie prozdrowotnym jest 
system mebli niestygmatyzujących 4Senior, 

zaprojektowanych specjalnie z myślą 
o starszych osobach. – Społeczeństwo starzeje 
się. Szacuje się, że w 2050 r. osób powyżej  
65. roku życia będzie w Polsce grubo powyżej 
30 proc. – przypomina Bożena Datczuk.  
– Uznaliśmy, że jest tu pole do stworzenia mebli 
dla ludzi, którzy mają pewne ograniczenia. 
Jednocześnie meble te przełamują obraz 
topornych sprzętów medycznych i harmonijnie 
wpisują się we wnętrza mieszkań, domów 
opieki albo pensjonatów. Zaprojektowano je 
w taki sposób, by nie stygmatyzowały przez 
swój wygląd – dodaje. 

Meble zostały zaprojektowane z myślą 
o wygodzie, bezpieczeństwie i funkcjonalności, 
ale nie zapomniano o ciekawym dizajnie. 
Funkcjonalnie przypominają te używane 
w domach opieki czy szpitalach, ale ich 
stylistyka jest zupełnie inna. Wygląd, 
funkcjonalność i oryginalny pomysł są 
doceniane przez fachowców. W 2022 r. linia 
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4Senior otrzymała trzy nagrody w różnych 
konkursach branżowych. Do produkcji mebli 
są wykorzystywane wysokiej jakości drewno 
i płyty meblowe, dzięki którym meble łatwo 
utrzymać w czystości. Są też zaprojektowane 
z myślą o bezpieczeństwie. Chodzi o to, żeby 
się nie wywracały, choć z drugiej strony, żeby 
można było łatwo je przesuwać. – To nie są 
meble tylko dla seniorów. Myślę, że wiele osób 
40+ chciałoby mieć je w domu. Mam na myśli 
chociażby bardzo wygodne łóżko, w którym 
materac jest regulowany elektrycznie. Możemy 
ustawić sobie pozycję dla nas wygodną, np. do 
czytania lub leżenia – mówi Bożena Datczuk. 

System 4Senior składa się z ośmiu elementów: 
łóżka pojedynczego, podwójnego, szafy 
ubraniowej, szafki nocnej, komody i stolika 
kawowego, ale też z mobilnego stolika i tzw. 
pomocnika, którego można używać w każdej 
przestrzeni domowej, również jako wózek 
transportowy. – Możemy na nim postawić 
np. tacę z zupą albo laptop. I usiąść przy nim 
np. na fotelu. Możemy wówczas poczytać, 
popracować albo zjeść posiłek – wyjaśnia 
prezes spółki TOBO. Kolorystycznie meble są 
tak zaprojektowane, by były przyjazne dla 
osób, które mają słabszy wzrok. Kolory są 
stonowane, ale kontrastowe. Przy komodach 
i szafach zastosowane są ograniczniki, żeby 

nic nie spadło na podłogę. Wysokość mebli jest 
natomiast tak dobrana, by wygoda w ich 
użytkowaniu była jak największa. 

W stronę nowych rynków
W ramach projektu zakupiono również nowy 
park maszynowy i system informatyczny. 
Opracowano też nową strategię marketingową 
i uruchomiono sklep internetowy. – W naszej 
firmie doszło do dużej zmiany wizerunkowej. 
Chcemy, żeby klienci postrzegali nas jako 
producentów mebli prozdrowotnych, a poprzez 
wprowadzenie nowego produktu udaje się 
nam to osiągać. Z drugiej strony zakup nowych 
maszyn zrewolucjonizował naszą pracę – 
zauważa Bożena Datczuk. 

Z nowym wizerunkiem, nowym parkiem 
maszynowym i nowym produktem przed TOBO 
otwierają się nowe możliwości.  
– Rozpoznawalność w branży meblarskiej 
buduje się długo. Czasami potrzeba kilku
lat, zanim produkt trafi do świadomości 
potencjalnego kupca. Nasza nowa linia mebli 
wzbudza zainteresowanie, podoba
się i zdobywa nagrody. Pojawiło się też już 
zainteresowanie za granicą, podpisaliśmy 
umowę z partnerem w Niemczech. Mamy 
nadzieję, że ten nowy produkt otworzy przed 
nami kolejne rynki – mówi Bożena Datczuk.

Firma TOBO dla swojego projektu 4Senior 
otrzymała dofinansowanie z Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia w ramach 
działania "Wzór na Konkurencję".
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PALETA wzorowana 
na plastrze miodu 

Firma Asiapack.pl pierwsza 
wprowadziła na rynek 
papierową stopę paletową 
wykonaną w technologii 
plastra miodu. Dzięki 
wsparciu z Programu Polska 
Wschodnia udoskonaliła 
jej parametry i uruchomiła 
nowy zakład produkcyjny.

Termin „paleta” kojarzy się nam zazwyczaj 
z charakterystyczną drewnianą platformą 
na krótkich, szerokich nogach, przeznaczoną 
do składowania i transportu towarów. Na 
rynku są dostępne także palety plastikowe, 
metalowe, ale też papierowe – znacznie 
tańsze, lżejsze, łatwiejsze i tańsze w utylizacji. 

Przede wszystkim jednak – mimo że nieco 
mniej trwałe – bardziej ekologiczne. Ten 
właśnie aspekt powoduje, że wiele wiodących 
firm z branży meblarskiej czy handlowej 
stopniowo odchodzi od palet drewnianych, 
zastępując je tekturowymi. Papierowe są 
w 100 proc. poddawane recyklingowi, który 
jest nieskomplikowany i tani. A jeśli surowcem 
do produkcji kolejnych palety jest makulatura, 
oszczędza się naturalne środowisko.

Natura wzorem
Papierowe palety mają jednak swoje 
ograniczenia. Jednym z nich jest wytrzymałość, 
zwłaszcza tzw. stóp paletowych, na których 
wspiera się konstrukcja. Stopy muszą przenosić 
znaczne ciężary, co jest sporym wyzwaniem. 
Jednak, stosując odpowiednią technologię, 
można w znaczącym stopniu poprawić ten 
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parametr. Doskonale nadaje się do tego 
technologia plastra miodu – produkowane 
w ten sposób materiały mają strukturę 
miodowego plastra. Ich najważniejszą 
cechą jest duża odporność na ściskanie przy 
jednocześnie małym zużyciu materiału.

Iławska firma Asiapack.pl już od 15 lat zajmuje 
się produkcją papierowych wypełnień opakowań 
oraz płyty papierowej w technologii plastra 
miodu, przekładek, palet, skrzynio-palet 
i kątowników tekturowych. Przedsiębiorstwo, 
które 30 lat temu rozpoczynało działalność jako 
mikrofirma importująca zapałki, jest dziś liczącym 
się eksporterem. – Swoje produkty sprzedajemy 
przede wszystkim na Litwę i do Niemiec, a także 
do Czech, Słowacji, Austrii, Francji i Szwajcarii. 
Co kilka lat korzystamy z funduszy unijnych, za 
każdym razem uzyskując do 30 proc. wzrostu 
przychodów – mówi Stanisław Trzciński, 
pełnomocnik firmy. Tak było i tym razem. 
Projekt „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez 
skomercjalizowanie wyników prac B+R” polegał 
na wprowadzeniu dwóch innowacji – procesowej 
i produktowej – które w znacznym stopniu 
umocniły pozycję firmy zarówno za granicą, jak 
i w kraju. Nowy produkt, czyli stopa paletowa 
o znacznie lepszych parametrach od dotychczas 
stosowanych, sprzedawany jest w naszym kraju, 
a także w Niemczech. Asiapack.pl pierwsza 
wprowadziła na rynek stopę paletową wykonaną 
w technologii plastra miodu.

Aby poprawić parametry materiału, zastosowano 
strukturę plastra o mniejszych oczkach, 
nowy rodzaj kleju oraz innowację procesową 
polegającą na udoskonaleniu procesu osuszania 
płyty – jest on obecnie znacznie krótszy i zużywa 
aż o 40 proc. mniej energii. Partnerem w pracach 
badawczo-rozwojowych była Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.  
– Suszenie jest teraz szybsze i bardziej oszczędne. 
Dzięki temu mogliśmy zwiększyć efektywność 
posiadanych maszyn i wielkość produkcji – 

tłumaczy Stanisław Trzciński. Opracowana 
w ramach projektu innowacyjna stopa paletowa 
o strukturze plastra miodu zastępuje przestarzałe 
stopy wykorzystywane w kartonowych paletach 
do tej pory. – Wcześniej używano w paletach 
papierowych stopy z tektury falistej. Taka stopa 
ważyła ponad 90 g, a nasza waży zaledwie 
61 g. Stopa z plastra miodu jest też bardziej 
wytrzymała na ściskanie, mniej nasiąkliwa 
i bardziej odporna na uszkodzenia boczne – 
mówi pełnomocnik firmy.

Kolejny zakład pracy
W ramach projektu powstał nowy zakład 
pracy, zakupiono linię technologiczną do 
produkcji płyty papierowej o strukturze plastra 
miodu, nowe maszyny i pojazdy oraz system 
informatyczny do zarządzania produkcją, 
a także wybudowano nową halę produkcyjną. 
Projekt miał też dodatkowy aspekt ekologiczny, 
gdyż w jego ramach zainstalowano systemy 
fotowoltaiki i kogeneracji.

– Zaczynaliśmy jako firma trzyosobowa. Dziś 
zatrudniamy około stu osób w trzech zakładach. 
Przymierzamy się do otwarcia nowego zakładu 
za granicą. Jeszcze pięć lat temu naszymi 
odbiorcami byli głównie producenci mebli. W tej 
chwili przesuwamy się w stronę logistyki i innych 
produktów, np. do produkcji chemicznej, do 
zabezpieczenia przy transporcie i metalurgii. 
Rozwijamy się – podsumowuje Stanisław Trzciński.
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KONKURSY

 NABÓR EKSPERTÓW do Funduszy 
Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 
i Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej   

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
poszukuje ekspertów do realizacji programów 
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej 
Gospodarki i Fundusze Europejskie dla Polski 
Wschodniej w perspektywie 2021-2027. 

O wpis na wykaz ekspertów mogą się ubiegać 
osoby, które:
● korzystają z pełni praw publicznych
● posiadają pełną zdolność do czynności 

prawnych
● nie zostały skazane prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo umyślne lub  
za umyślne przestępstwo skarbowe

● posiadają wymaganą wiedzę, umiejętności, 
doświadczenie lub uprawnienia w określonej 
dziedzinie lub dziedzinach, w ramach 
których prowadzony jest nabór.

Eksperci na podstawie umowy ramowej będą 
współpracować z PARP w obszarach:
● oceny wniosków o dofinansowanie
● procedury odwoławczej
● opinii dotyczących realizowanych projektów
● kontroli projektów.

Nabór ma charakter ciągły. Więcej informacji
na temat naboru, w tym regulaminy, wykaz
dziedzin dla programów FENG i FEPW,
niezbędne dokumenty. 

 KOMPETENCJE DLA SEKTORÓW  
– OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW   

31 grudnia 2022 r. kończy się kolejna runda 
w naborze w działaniu „Kompetencje dla 
sektorów – oferta dla przedsiębiorców”, 
dzięki któremu mikro, małe, średnie i duże 

przedsiębiorstwa mogą zyskać dofinansowanie 
na szkolenia, doradztwo i studia podyplomowe. 

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw 
działających wyłącznie w branżach: 
budowlanej, finansowej, turystycznej, IT, mody
i innowacyjnych tekstyliów, opieki zdrowotnej
i pomocy społecznej oraz motoryzacyjnej
z uwzględnieniem elektromobilności i dotyczy 
tematyki określonej przez Rady Sektorowe  
ds. Kompetencji.

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/nabor-ekspertow-2021-2027#skladanie-wniosku
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/nabor-ekspertow-2021-2027#skladanie-wniosku
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/nabor-ekspertow-2021-2027#skladanie-wniosku
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/nabor-ekspertow-2021-2027#skladanie-wniosku
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow#budownictwo
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow#finanse
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow#turystyka
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow#it
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow#moda
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow#moda
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow#zdrowie
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow#zdrowie
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow#motoryzacja
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow#motoryzacja


www.parp.gov.pl/ami

Zapraszamy

Jesteś właścicielem firmy? 
Chciałbyś ze swoimi pracownikami rozwinąć kompetencje  

w zakresie wdrażania innowacji i skutecznego zarządzania w firmie?

Dołącz do ostatniej edycji  
ogólnopolskiego programu  
szkoleniowo - doradczego  

Akademia Menadżera Innowacji.

OSTATNI
NABÓR

VI EDYCJA

START 
2 STYCZNIA 2023 R.

KONIEC 
31 STYCZNIA 2023 R.
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