
Ź
R

Ó
D

ŁA
FI

N
A

N
S

O
W

A
N

IA

P
R

Z
E

P
IS

 
N

A
 S

U
K

C
E

S
P

O
M

Y
S

Ł 
N

A
 B

IZ
N

E
S

oR
zesz Ty

W
yd

a
n

ie
 sp

e
cja

ln
e

 • w
io

sn
a

 20
17

W
yd

a
n

ie
 s

p
e

cj
a

ln
e

 •
 w

io
sn

a
 2

0
17

335430-Ulotka zatrudnieniowa Rzeszow 5 Galeria-215x265.indd   1 14.11.2016   13:35



KPMG w Polsce od ponad 25 lat świadczy profesjonalne usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, 
księgowego, rachunkowego oraz doradztwa gospodarczego. Doradzamy polskim i międzynarodowym firmom 
oraz instytucjom ze wszystkich sektorów gospodarki. Naszym kapitałem jest wiedza zgromadzona przez 174 000 
pracowników w 155 krajach świata. Prowadzimy szereg aktywności wspierających rozwój przedsiębiorczości 
w Polsce. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem m.in. przygotowując publikacje i opracowania dotyczące różnych 
gałęzi gospodarki.

Poszerzamy horyzont 
Twojego biznesu 

Najlepsza firma audytorska 
w Polsce 5. rok z rzędu 

(wg rankingu 
„Rzeczpospolitej”)  

Od lat w ścisłej czołówce 
największych firm doradztwa 
podatkowego (wg rankingów 

„Rzeczpospolitej” 
i „Dziennika Gazety Prawnej”) 

Marek Gajdziński
Partner 
KPMG w Polsce
E: mgajdzinski@kpmg.pl

Mariusz Szlachta
Partner 
KPMG w Polsce
E: mszlachta@kpmg.pl

Kontakt

Najlepszy doradca 
przy transakcjach fuzji 

i przejęć w Polsce 
(wg Thomson Reuters 

SDC, 2016)  



KPMG w Polsce od ponad 25 lat świadczy profesjonalne usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, 
księgowego, rachunkowego oraz doradztwa gospodarczego. Doradzamy polskim i międzynarodowym firmom 
oraz instytucjom ze wszystkich sektorów gospodarki. Naszym kapitałem jest wiedza zgromadzona przez 174 000 
pracowników w 155 krajach świata. Prowadzimy szereg aktywności wspierających rozwój przedsiębiorczości 
w Polsce. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem m.in. przygotowując publikacje i opracowania dotyczące różnych 
gałęzi gospodarki.

Poszerzamy horyzont 
Twojego biznesu 

Najlepsza firma audytorska 
w Polsce 5. rok z rzędu 

(wg rankingu 
„Rzeczpospolitej”)  

Od lat w ścisłej czołówce 
największych firm doradztwa 
podatkowego (wg rankingów 

„Rzeczpospolitej” 
i „Dziennika Gazety Prawnej”) 

Marek Gajdziński
Partner 
KPMG w Polsce
E: mgajdzinski@kpmg.pl

Mariusz Szlachta
Partner 
KPMG w Polsce
E: mszlachta@kpmg.pl

Kontakt

Najlepszy doradca 
przy transakcjach fuzji 

i przejęć w Polsce 
(wg Thomson Reuters 

SDC, 2016)  



  
  

 

Od wydawcy

Adres redakcji: ul. Warszawska 27, 35-205 Rzeszów, tel. 17 86 00 710 
fax.: 17 86 00 711, e-mail: biuro@zaklad.pl

 Redaktor naczelny: Agata Brożek, Grzegorz Wrona

Skład: Ewa Kielar, Sabina Szałajko-Zacios
Dział reklamy: Beata Huk, Magdalena Ungeheuer-Moskwa

Korekta: Ewa Hul
Fotografia: Waldek Sosnowski

 
Autorzy tekstów: 

Ewa Mackiewicz, Ewa Koch, Magda Nabiałek, Maria Kornaga, Janusz Jaracz, Aleksander Bielenda 

Wydawca: Studio Zakład Sp. z o.o. 
G2A Arena – Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego

Druk i oprawa: Drukarnia GEOKART-INTERNATIONAL Sp. z o.o.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do redagowania dostarczonych tekstów oraz nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczonych reklam. 
Opinie wyrażone w nadesłanych tekstach są opiniami ich autorów i nie muszą odzwierciedlać stanowiska wydawcy. 

oRzesz ty! Wynalazcy

Jeszcze do niedawna do wynalazków docieraliśmy dwiema drogami. 
Pierwszą z nich wydeptaliśmy sobie żmudnymi badaniami, doświadczeniami naukowymi,  
testami, regularnie powtarzanymi eksperymentami. Tą wyboistą, trudną drogą zmierzaliśmy 
do tych rejonów, w których jeszcze nikogo nie było.
Druga droga była zupełnie inna – działała jak wsparcie „księcia” przypadku. Była niczym podróż 
rollercoasterem. Bo przecież wszyscy wiedzieli, że się nie da, a „on” nie wiedział i to zrobił.
Dopiero dzisiaj uczymy się łączyć te dwie drogi. Dzięki wysiłkowi naszych współczesnych 
wynalazców splatają się one w innowacyjne rozwiązania, które codziennie nas zaskakują.  
Spoiwem łączącym te drogi jest wiara w sukces w biznesie. Tak właśnie rodzą sie startupy.
W „oRzesz ty” o tych, którym już się udało i dla tych, którym na pewno też się uda. 
Dla odkrywców!
 
Miłej lektury!

oRzesz ty! Wiosenne wydanie

Razem z naturą rozkwitają nowe pomysły na biznes. 
W tym wydaniu rozbijemy na części pierwsze ideę startupów, a specjaliści podpowiedzą,  
jak naprawdę dobrze rozegrać tworzenie własnej inicjatywy. 
Rozwiniemy skrzydła w artykule o lotnictwie w Rzeszowie, a także porozmawiamy z Bartoszem 
Skwarczkiem o jego wizji biznesu. 
Mam nadzieję, że ten numer będzie dla Państwa motorem do dalszego działania i podejmo-
wania nowych wyzwań. 

Pamiętajmy – wiosna to najlepszy czas, żeby zacząć realizować od dawna planowane projekty!
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Bez zadyszki,  
czyli nauka 
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Teoretycznie każdy z nas wie, czego potrzebuje dobry startup. Na jednym 
oddechu wymieniamy: oryginalny pomysł, wynalazek, kreatywność, świado-
mość potrzeb rynku… Od tego nadmiaru spora część innowatorów dostaje 
zadyszki. A to nasz podstawowy wróg. Trzeba bowiem nie tylko spektaku-
larnie wystartować, lecz także nieustannie biec  w  dobrym rytmie, raz za 
razem przesuwając granicę mety. Zapraszam więc do poszukiwania leku na 
startupową zadyszkę. 

wo przebiegniętych kilometrach pojawia się zadyszka? 
Każdy trener powie, że biegacz potrzebuje siły woli i… en-
tuzjazmu. To ostatnie to tajna broń wielu największych. 

Broń, która pozwala przetrwać wszystko. Startupowy 
bieg potrzebuje zaś tej broni jak żaden inny. 

Randy Slechta, szef Leadership 
Management International, określił 

entuzjazm mianem szóstego klucza do 
szczęśliwej przyszłości. Obok zaangażowa-

nia, unikalności, pracy zespołowej, natychmiasto-
wości i  nieustannej poprawy to właśnie entuzjazm jest 
jego zdaniem tym czynnikiem, który pozwala przezwy-
ciężyć trudności. A  droga każdego startupu, jak wiemy, 
jest nimi usiana niczym pole minowe. To entuzjazm kreu-
je drogę do sukcesu. Być może to właśnie on, a nie kre-
atywność, wyjątkowość i niepowtarzalność projektu, jest 
kluczem do skutecznego zmieniania świata. Startup to 
przecież nic innego jak próba udoskonalenia, poprawie-
nia lub całościowej zmiany zastanego systemu.

P olacy są kreatywni, Polacy są twórczy. Wskazują 
na to nie tylko kolejne rozwiązania zachwycające 
świat, lecz także liczba powstających startupów. 

Wyrastają one niczym grzyby po deszczu, eksplo-
dują z  siłą błyskawicy i, niestety, podobnie 
jak ona dość szybko gasną. Drugie życie 
dają im zaś wielkie koncerny, których 
korporacyjne niebo momentalnie 
wręcz wchłania i przyswaja kolejną 
ideę. 

W  dyskusjach merytorycznych 
dotyczących polskich startupów 
nieustannie pojawia się więc pyta-
nie: dlaczego nie jesteśmy w stanie 
utrzymać genialnych pomysłów, roz-
wiązań, technologii przy sobie. Dlaczego 
skazujemy je na śmierć lub możliwie swo-
bodnie oddajemy w inne ręce. 

Nie brak nam pracowitości, nie brak pomysłowości. Do-
brze organizujemy czas, planujemy zadania, coraz lepiej 
wychodzi nam również pozyskiwanie środków na rozwija-
nie firmy. W czym więc tkwi błąd?

Startup jest niczym bieg – wymaga przygotowań, deter-
minacji, umiejętnego mierzenia sił na zamiary. Co jednak, 
gdy po spektakularnym starcie, po pierwszych ekspreso-
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dza. Niekoniecznie bezpośrednio dotycząca przestrzeni, 
w  której funkcjonuje startup. Może to właśnie przeczy-
tana książka, inspirująca konferencja, a może po prostu 
rozmowa. Wiedza to bagaż, który w  najmniej oczekiwa-
nym momencie może Ci uratować życie podczas wyścigu 
po innowację roku. 

Uwierz!
Zmęczenie, trudności, kłopoty z finansowaniem, zmienia-
jąca się koniunktura rynku – to wszystko niejednokrotnie 
potrafi doprowadzić do kryzysu najbardziej innowacyjne-
go projektu. Z  taką zadyszką często niełatwo sobie po-
radzić. Z  każdym kolejnym krokiem odczuwasz bowiem 
zmęczenie, trudności piętrzą się i spowalniają bieg. Jest 
jednak lekarstwo. Nie ma drogi bez kryzysów, zwątpienia 
i  narastających wątpliwości. Prawdziwy entuzjasta na-
wet w takiej sytuacji jest w stanie sobie poradzić. Wiara 
we własne siły, w  sensowność podejmowanych działań, 
w  ludzi, którzy Cię otaczają, może zdziałać cuda. Działa 
ona niczym dodatkowy zastrzyk energii. Z niej rodzi się 
tak ceniona obecnie kompetencja jak siła woli, zdolność 
automotywacji. Problemy rzadko znikają jak za dotknię-

ciem czarodziejskiej różdżki. Innowator entu-
zjasta potrafi sobie jednak z nimi poradzić.

Każdy innowator, autor kolejnego  
startupu, wyrusza w tę samą trudną, 

niezwykle skomplikowaną podróż. 
Bieg po sukces jest w  tym przy-
padku niezwykle trudny, złożony 
z  wielu różnorodnych etapów. 
Wbrew pozorom tutaj nie liczy się 
tylko, kto szybciej wystartuje, lecz 

także to, kto na tej drodze będzie 
się w  stanie utrzymać jak najdłużej. 

Zadyszka, zmęczenie, zwątpienie poja-
wią się zawsze. Bronić przed nimi nie da 

się wyłącznie własnymi siłami. Potrzebne jest 
wsparcie kompetencji, takich jak entuzjazm, wypływająca 
z niego nauka, wiedza i wiara. W  tym numerze „oRzesz 
ty” tych właśnie narzędzi będziemy starali się Wam do-
starczyć. 

To co? Ruszamy w drogę po zwycięski startup!  

Magda Nabiałek

Zainteresuj się!
Masz genialny pomysł, wyjątkowe spojrzenie na rzeczywi-
stość. Przekuwasz tę wizję w konkretny projekt, z którym 
wychodzisz w świat. I co? Czasami to wystarczy, niestety 
dużo częściej okazuje się, że to jednak za mało. Czego 
więc Ci trzeba? Umiejętności dostrzegania innych: spoj-
rzeń, perspektyw, ludzi po prostu. Nie wystarczy przecież 
wiedzieć, że twój produkt może zmienić życie innych. 
Warto czasami w tym biegu po innowacje zatrzymać się 
i  rozejrzeć. Potrafią to jednak tylko ci najlepsi. Najwięksi 
entuzjaści. Zafascynowani własnymi projektami na tyle, 
że potrzebują i  chcą się od nich zdystansować. Kieruje 
nimi potrzeba pogłębienia wiedzy o ludziach, do których 
adresują swój pomysł. Ta wiedza pozwala zaś dostrzec to 
wszystko, co niewidoczne pod tradycyjnie rozumianymi 
badaniami rynku. Dzięki niej widzimy problemy, marzenia, 
wizje ludzi, z którymi wiąże się nasz startup. Droga po-
mysłu nabiera wielowymiarowości, przestaje być prostym 
odcinkiem łączącym pomysł i moment realizacji. Staje się 
wędrówką po lepszą rzeczywistość.

Ucz się!
Wymyśliłeś, opracowałeś, stworzyłeś. To nadal za mało. 
Odkrycie wielowymiarowości świata, w  którym 
masz zaistnieć, zmusza cię do poszukiwa-

nia, pogłębiania, rozwijania własnej 
wiedzy. Projekt nigdy nie osiąga sta-
nu, w  którym nie może być już lepiej. 
Udowadniają nam to nieustannie ci naj-
więksi. Udowadniała to kiedyś Coco Chanel, 
udowadniał Steve Jobs, udowadnia nam to nieustannie 
Mark Zuckerberg. Jaka płynie nauka z  ich historii? Kre-
atywność i  niezwykłe spojrzenie nie wystarczą. Każdy 
odkrywca, wynalazca, innowator nieustannie się uczy. 
Pogłębia swoją wiedzę, własne ja, pogłębia się więc i jego 
projekt. Nigdy nie możesz powiedzieć, że stworzyłeś 
produkt idealny. Nie ma takiej usługi, która nie mogłaby 
być lepsza. Powiesz, że wystarczy więc jeszcze więcej 
innowacji? Pewnie masz rację. Ale za innowacją idzie wie-

Ilustracje: cienpies / iStock 



Ilustracja: ilyaliren / iStock
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Zasada 3F
Źródła finansowania pomysłów biznesowych, które pretendują 
do miana startupów, można zamknąć w ramach „zasady 3F”:
Family, Friends and Fools  – rodzina, przyjaciele i głupcy (tak 
zwane Early Adopters). Dla większości startupów jest to za-
zwyczaj pierwsze źródło pieniędzy, które pozwala przetesto-
wać proof of concept i sprawdzić, czy projekt ma szanse za-
istnieć na rynku. 
Ale sposobów pozyskania funduszy na start jest bardzo dużo:

• Aniołowie biznesu (business angels)
• Własne oszczędności 
• Udział w konkursach 
• Środki unijne   
• Venture Capital 

Smart-money
Jedną ze strategicznych form finansowania projektu bizneso-
wego w celu wdrożenia go w życie, z punktu widzenia rozwoju 
biznesu, są fundusze Venture Capital. VC to nie tylko pieniądze 
na start. To przede wszystkim smart-money, czyli kontakty know 
how w znaczeniu wiedzy biznesowej i doradztwo doświadczo-
nych przedstawicieli świata biznesu. Te składowe z pewnością 
możemy zaliczyć do najważniejszego i nieskalowanego wsparcia 
inwestycyjnego naszego projektu we wczesnej fazie rozwoju. 

Kapitał podwyższonego ryzyka
Fundusze VC określane bywają mianem „kapitału podwyższone-
go ryzyka”. Inwestorzy akceptują bowiem ryzyko na wczesnym 
etapie rozwoju. Inwestują, żeby wypracować zysk, ale najważ-
niejsze dla beneficjenta jest to, że docelowo będą chcieli się roz-
stać. Dlatego, prezentując się przed inwestorem z funduszami 
VC należy pokazać, że fundusz ma realną drogę i możliwość wyj-
ścia z tej inwestycji.

Dobry pomysł i wizja rozwoju
Oceniający potencjał startupu z ramienia VC mawiają, że pomysł 
bez realizacji jest wart 1 zł + VAT. Dlatego tak ważne są determi-

nacja i zespół. Często mówi się, że inwestor nie inwestuje w pro-
jekt, tylko w zespół. To prawda, ponieważ zgrane zespoły, które 
mają spójną wizję i wysokie skille techniczne, są rzadko spoty-
kane na rynku. Można to też zauważyć na przykładzie tego, jak 
często korporacje kupują startupy tylko dlatego, żeby zintegro-
wać zespół startupu z jednostkami korporacyjnymi.
Prezentując pomysł przed inwestorem, należy przedstawić takie 
punkty, jak:

• Informacja o projekcie 
• Rozmiar rynku 
• Przewaga konkurencyjna 
• Analiza konkurencji 
• Trakcja 
• Zespół 
• Wizja na następne 5–10 lat 
• Etap, na którym jest produkt 
• Czego startup potrzebuje i ile procent udziałów jest w stanie 

oddać
Bardzo ważne jest, aby teamwork został dokładnie przedstawio-
ny z podkreśleniem jego innowacyjności, profesjonalizmu i wyso-
kich kompetencji. W istocie zasoby ludzkie stanowią o powodze-
niu lub niepowodzeniu pomysłu. Bywa, że jest silniejszy zespół 
zarządzający, a słabszy projekt – wówczas mocny teamwork jest 
w stanie go wybronić.

Zasada win-win 
Do startupowca należy wybranie funduszu branżowego, najle-
piej pod względem tego, czym sie zajmuje. Inwestorzy to ludzie, 
z którymi zwiążesz swoje życie na najbliższe 3–5 lat. Dlatego 
muszą być dobrani szczególnie rzetelnie. Jeżeli odczuwasz, że 
coś nie gra z inwestorem już na na samym początku, poszukaj 
innego. Musi być tak zwana chemia, a relacja przede wszystkim 
powinna opierać się na spójnej wizji i wartościach.
Proces negocjacji umowy z funduszem VC jest zazwyczaj dość 
długi i trwa 4–12 miesięcy. Z aniołem biznesu jest o wiele łatwiej, 
czasami współpracę można zacząć już po tygodniu znajomości. 
Ale każdy startup sam wybiera swoją ścieżkę finansowania. 

 
Ewa Mackiewicz 

ROZWÓJ • WZROST • EKSPANSJA • DOJRZAŁOŚĆ
START 

Rola funduszy Venture Capital w inwestowaniu w rozwój startupów
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Ewa Mackiewicz: Witaj Vadym. Porozmawiajmy o start
upach. Chciałabym zacząć od tego, ze dzisiaj startupy 
są mylone z  początkującymi działalnościami gospo
darczymi.
Jaką Ty podałbyś definicję startupu? 
Vadym Melnyk: Tak, generalnie startup często jest mylony 
z  początkującą firmą. A  startup nie musi być działalnością 
gospodarczą. 
Startup to tymczasowa organizacja, która weryfikuje niestan-
dardowe modele biznesowe. Celem startupu jest znalezienie 
powtarzającego modelu biznesowego, który w  przyszłości 
bedzie łatwo wyskalować. Dlatego Google ze swoją wyszuki-
warką był startupem, a piekarnia na rogu ulicy nie. Bo przeło-
żenie pracowników jest 1:1.
Żeby piec więcej chlebów, potrzebujesz więcej ludzi. Żeby lu-
dzie więcej używali wyszukiwarki Google i kupowali reklamy, 
nie potrzebujesz więcej ludzi, jedynie serwerów. To nie jest 
przełożenie jeden do jednego.

Rozumiem. I  ty masz taki startup, a  nawet dwa. Czy 
mógłbyś przedstawić profile ich działalności ?
Dwie moje firmy to firmy usługowe.  Cervi Robotics zajmuje 
się prototypowaniem robotów oraz  urządzeń  dla Internetu 
rzeczy i  napisaniem do nich dedykowanego oprogramowa-
nia. A ServoCode jest software housem, spółką, która pisze 
oprogramowanie na zlecenie. To już są typowe biznesy, na 
których zarabiamy. Natomiast jeden z projektów, nad którymi 
pracujemy, to dronhub.com, czyli marketplace dla usług zwią-
zanych z dronami. To przykład typowego startupu. 

O etapach rozwoju koncepcji biznesowej, a także 
o wsparciu ekosystemu startupów na Podkarpa-
ciu z Vadymem Melnykiem – prezesem firm, które 
rozpoczynały funkcjonowanie w modelu startup: 
Cervi Robotics i ServoCode oraz autorem startu-
pu Dronhub – rozmawia Ewa Mackiewicz, PR G2A 
Arena. 

  
  

 



Szukaliśmy przez jakiś czas modelu biznesowego, w  któ-
rym ludzie mogą w  łatwy i  prosty sposób zamawiać usługi 
związane z dronami. Chcieliśmy, żeby ten proces był w pełni 
automatyczny i nie wymagał naszej ingerencji. W rzeczywi-
stości faktycznie część firm omija nasz serwis i dogaduje się 
bezpośrednio z usługodawcami. Natomiast przy skalowaniu 
takie podejście pomoże nam zgarnąć o wiele więcej klientów 
na różnych rynkach. 

Startup jest tak naprawdę którymś z  kolejnych eta
pów weryfikowania produktu biznesowego, jeśli się 
nie mylę – trzecim w kolejności. Czy możesz przedsta
wić każdy z nich, bo składają się one na strategiczny 
plan skalowania biznesu.
Pierwszy etap to jest oczywiście pomysł. Teraz najważniej-
sze, to dokładnie sprecyzować cel i zweryfikować konkuren-
cję. Bo w życiu zasada jest taka, że jeśli pomysł jest dobry, 
to pracuje nad nim juz 3–5 zespołów na świecie, a  jeśli jest 
genialny, pracuje nad nim 10–15 zespołów na świecie. Konku-
rencja jest zawsze, jeśli nie bezpośrednia, to pośrednia. I na-
leży bardzo precyzyjnie zweryfikować, co robi konkurencja 
i w czym Twój produkt może być lepszy. Startup naprawdę 
może osiągnąć sukces, jeśli jest przynajmniej 5–10 razy lep-
szy od konkurencji, tańszy, szybszy, cokolwiek. Ale musi wy-
stępować duża przewaga konkurencyjna.

Po etapie poddania swojego pomysłu weryfikacji ryn
ku i konkurencji należy wykonać proof of concept?
Tak, na tym etapie należy sprecyzować najbardziej ryzykow-
ne założenie – to co ma największe ryzyko niepowodzenia. 

W naszym Dronhubie było nim to, jak myśleliśmy, że klienci 
mogą omijać naszą platformę i  umawiać się bezpośrednio. 
I to była rzecz, którą musieliśmy zweryfikować na samym po-
czątku.
Po tym są etapy proof of concept i  MVP. MVP to skrót od 
Minimum Viable Product, czyli  produkt o  minimalnej warto-
ści, która jest dostarczana do klienta, aby ten mógł zacząć 
z tego korzystać.
W momencie kiedy zaczyna się sprzedaż, projekt przechodzi 
w fazę startupu i zaczyna szukać swojego modelu bizneso-
wego, weryfikować różne kanały dotarcia do klienta, zaczyna 
szukać strategii marketingowych, kanałów sprzedaży i  za-
czyna rosnąć. Kiedy sprzedaż jest już na takim etapie, że jest 
kilkakrotnie większa od kosztów i startup ma zweryfikowany, 
skalowalny model biznesowy, firma przechodzi do etapu sca-
leup. Jest to etap firmy, kiedy ta zaczyna bardzo szybko się 
skalować na inne rynki. 

Sukces startupu zależy od samozaparcia i posiadania 
jasno wyznaczonego celu, do którego młody przedsię
biorca dąży. Nie bez znaczenia w całym tym procesie 
jest wsparcie projektów unijnych, samorządów, two
rzenie ekosystemu do rozwoju tych innowacyjnych 
projektów. Jak oceniasz funkcjonowanie tego syste
mu na Podkarpaciu?
Na Podkarpaciu są z  jednej strony ogromne możliwości: 
szczególnie jeśli chodzi o startupy technologiczne – mamy 
bardzo dobre zaplecze sprzętowe na Politechnice, Uniwer-
sytecie Rzeszowskim, WSIiZ, mamy też dolinę lotniczą, mamy 
kilka firm, które specjalizują się w robotyce. Plus jest też taki, 
że mamy ambitnych ludzi i studentów, którym się chce cze-
goś więcej.
Natomiast ekosystem startupowy na Podkarpaciu dopiero 
zaczyna się tworzyć. Jest parę organizacji, które powstają 
lub istnieją od ponad roku.
Ale jeśli dalej będzie się to rozwijać, to za 3–5 lat staniemy się 
prawdziwym zagłębiem startupów hardware’owych w Polsce.

Dziękuję za rozmowę.   

Vadym  Melnyk, 

właściciel i prezes zarządu firm:  

Cervi Robotics sp. z o. o. 

oraz ServoCode sp. z o. o.

Startup to tymczasowa  organizacja, 
która weryfikuje niestandardowe mo-
dele biznesowe. Celem startupu jest 
znalezienie powtarzającego modelu 
biznesowego, który w przyszłości bę-
dzie łatwo wyskalować.
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Janusz Fudała, 

prezes RARR SA

Czy Podkarpackie stanowi właściwy ekosystem do 
rozwoju startupów?
Zacznę od tego że słowo „startup” zawitało do nas całkiem 
niedawno i  zdominowało określenie przedsiębiorcy. Teraz 
każdy nowy pomysł, nowa firma nazywana jest startupem. 
Czy poprawnie? – nie wiem. Jeśli każdy nowy twór gospo-
darczy jest startupem, moim zdaniem Podkarpacie to jeden 
z  lepszych obszarów do rozwoju pomysłów. Od dłuższego 
czasu powstaje dużo inicjatyw startupowych, które przygo-
towują przedsiębiorców do prowadzenia biznesu, pozyski-
wania inwestorów czy niezależnych środków na rozwój.

Jak na co dzień odczuwacie pomoc w działaniach firm, 
inicjatyw na etapie startupów?
Widzimy, że tworzą się społeczności startupowe i że mamy 
dostęp do sporej dawki wiedzy. Jednak w moim odczuciu są 
to działania dobre dla początkujących przedsiębiorców. Mnie 
osobiście brakuje dobrze działających inicjatyw doradczych, 
które spojrzałyby krytycznym okiem na moje produkty i dzia-

łania, podpowiedziałyby kierunek, który warto obrać i pomo-
głyby w początkowych pozyskiwaniach finansów.

Jakie inne działania moglibyście zaproponować samo
rządowcom do zorganizowania lepszego wsparcia dla 
nowych pomysłów biznesowych?
Ciężko odpowiadać za wszystkich. Z mojego punktu widze-
nia za bardzo zamknęliśmy się na lokalną społeczność. Po-
kazujemy cały czas te same osoby, przedsiębiorstwa, startu-
py, którym się udało i kręcimy się wokół trzech – pięciu osób. 
To było fajne dwa, trzy razy, bo buduje lokalną społeczność, 
ale przy dziesiątym spotkaniu z tą samą osobą staje się to 
męczące. Poza tym w pewnym momencie tacy ludzie tracą 
wiarygodność, bo widzimy, że zamiast rozbudowywać swoje 
działania i  iść w  kierunku samodziałającego przedsiębior-
stwa, ich główne działania skupione są na mentorowaniu 
innym.

Dziękuję za rozmowę.  

Czy na Podkarpaciu  
istnieje ekosystem 
do rozwoju startupów? 
O okazywaniu mądrej pomocy startupowym przedsiębiorcom i roli smart-money 
we wsparciu nowatorskich projektów biznesowych z Grzegorzem Łobodzińskim, 
prezesem Centrum Naukowo-Technologicznego Systemów Bezzałogowych, fir-
my FOTOACC i Podkarpackiego Klastra Systemów Bezzałogowych, rozmawia Ewa 
Mackiewicz, PR G2A Arena.

– Rynek startupów na Podkarpaciu dynamicznie się rozwija, o czym świadczy liczba zgłoszeń zarów-

no do platformy TechnoPark BiznesHub, jak i Akceleratora Start In Podkarpackie, który zainaugurował 

działalność na początku lutego. Startup nie jest zwykłą firmą, ale firmą, która powinna dynamicznie się 

rozwijać, by zdobyć rynek europejski lub światowy. W startupach ważne jest to, by nie przywiązywały 

się one do swojego pierwszego pomysłu biznesowego, do pierwszego produktu, ale do potrzeb rynku. 

Do tego potrzebni są ludzie z pasją – mówi Janusz Fudała, prezes RARR SA, jeden z pomysłodawców 

Akceleratora Start In Podkarpackie.

  
  

 



Anioł 
też może 
zarabiać
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Zarobić na tym, że jest się aniołem – co za miła perspektywa. We współczesnej go-
spodarce bardzo realna. Jest przecież oficjalny termin „anioł biznesu”. To prywatny 
inwestor wykładający pieniądze na cudze pomysły, projekty, które dopiero zaczy-
nają raczkować. Dodaje do tego swoje doświadczenie, popychając je do przodu. 
„Anioł” to pierwsza część hasła. Drugą jest słowo, „biznesu”, bo anioł, gdy wsparta 
firma rozwinie skrzydła, czerpie z niej spore zyski albo odsprzedaje, znacznie na 
tym zarabiając. Trzeba jednak przyznać, że inwestując, często dużo ryzykuje, bo 
są to najczęściej startupy – przedsięwzięcia obiecujące, lecz niepewne. 

Jednak przy wsparciu, w początkowej fazie rozwoju, anio-
łów biznesu powstały m.in. takie giganty, jak: Amazon,  
Google, Starbucks czy Dell. Może gdzieś w  Rzeszo-

wie jest podobna okazja? Zostać aniołem biznesu to jeden 
ze sposobów, którym z korzyścią dla siebie można wspierać  
startupy, oryginalne pomysły szukające drogi, by przy sprzyja-
jących okolicznościach gospodarczo wzbić się na wyżyny.
O  idei startupu napisano wiele – nieco mniej zapewne o  ry-
zyku, jakie ponoszą inwestorzy. Lepiej bowiem czytać o suk-
cesie wyjątkowej, niszowej idei niż utopionych w nietrafionej 
inwestycji pieniądzach. Zgłaszających oryginalne pomysły 
młodych, „nieopierzonych” przedsiębiorców jest coraz więcej. 
Ale równocześnie, mimo niepewności biznesu, firm, funduszy 
i prywatnych inwestorów, którzy biorą ich pod swoje skrzydła, 
także przybywa. – W Polsce trwa wysyp programów akcelera-
cyjnych – stwierdziła niedawno Julia Krzysztofiak-Szopa, pre-
zes fundacji Startup Poland. 

Motywy nie zawsze są te same
Wielkim mecenasem staje się rząd. Państwowy Polski Fundusz 
Rozwoju zaplanował pięć projektów wsparcia startupowców 
na kwotę 3 mld zł. To olbrzymie pieniądze. Także politycznie 
atrakcyjny temat. Skierowany do startupowców Samsung In-
kubator przy Politechnice Rzeszowskiej otwierał niedawno 
wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki. To akurat 
przedsięwzięcie światowego potentata technologicznego, ale 
obecność jednego z  najważniejszych polityków w  kraju jest 
wyraźnym znakiem, na co władze chcą stawiać. Nie brakuje 
przy tym głosów krytyki, że wspieranie startupów to zbyt ryzy-
kowne przedsięwzięcie, wręcz wyrzucanie publicznych pienię-
dzy. Ale czy taka pomoc najaktywniejszym nie jest lepszą in-
westycją niż sztandarowe programy socjalne? Nawet ci, którzy 
pieniądze „przejedzą”, którym biznes się nie uda, wydadzą je 
przecież na jakieś usługi na miejscu, napędzając gospodarkę. 
Nauczą się też wielu rzeczy. Z kolei ta część, która zakończy 
się sukcesem, będzie powodem do dumy. Aktywny, pomysło-
wy przedsiębiorca rozwinie nasz przemysł, zwiększy zatrud-

nienie, odprowadzi podatki. Może stworzy coś, co nas rozsławi. 
Oby tylko polityka nie wchodziła w to zbyt mocno, bo doświad-
czenia, jakie mamy na jej styku z biznesem, nie są obiecujące. 
Nieco inaczej patrzą na to wielkie korporacje – Google, Micro-
soft, Orange, UPC szukają – także u nas – nowych pomysłów, 
które rozwiną ich rynki, również zabezpieczą przed konkuren-
cją. Skromne z  początku i  niedoceniane pomysły w  krótkim 
czasie tak mogą się rozrosnąć że wchłoną niedawnych wiel-
kich konkurentów. Na świecie jest sporo takich przykładów. 
Ostatnio do gry weszły też największe polskie firmy – pienię-
dzy na rozwój oryginalnych idei jest sporo.

Gdzie tu miejsce dla lokalnego  
– np. podkarpackiego – inwestora?
Poświęcając trochę czasu, można odszukać startupowca z in-
teresującym pomysłem, który pomoże osiągnąć nowe rynki 
i zyski, mając pomysł rozwijający produkcję. Warto zobaczyć, 
co dzieje się w  inkubatorach przedsiębiorczości: przy uczel-
niach, w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, w Pod-
karpackiej Przestrzeni Kreatywnej Kwadrat – zasięgnąć infor-
macji w  Podkarpackiej Koalicji Startupów. Organizowane są 
także targi, na których początkujący przedsiębiorcy prezentu-
ją swoje idee, szukając wsparcia finansowego – demo days to 
dobre miejsce na szukanie współpracowników. 
Są w  końcu platformy internetowe, na których autorzy po-
mysłów szukają wsparcia finansowego. Nasze: polakpotrafi, 
wspieram.to, zrzutka czy światowych potentatów Indiego-
go czy kickstarter. Tam można znaleźć pomysły. To dla wielu 
przedsiębiorców tani sposób na innowacje. Zamiast tworzyć 
biura badawcze, szukać u siebie pomysłów na rozwój, można 
je tam znaleźć jak w sklepie. 
Przy wyborze propozycji warto pójść drogą, jaką idą inkubato-
ry. – Zanim komuś pomożemy, sprawdzamy, czy są to osoby, 
które np. w czasie studiów już miały jakieś sukcesy, wygrywały 
konkursy czy rozwijały jakiś produkt – czy to zespół, który po-
trafi coś zrobić – mówił, opisując zasady naboru, Paweł Janda 
koordynujący rzeszowski Samsung Inkubator. 
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dzie na świecie podobne rozwiązania, ale podkarpacki 
system „uczy się domownika” i steruje automatyką miesz-
kania zgodnie z jego przyzwyczajeniami. Rano wie np., czy 
zacząć od kawy czy podniesienia rolet itd.
Obiecujący jest też pomysł aplikacji dla kierowców. Użyt-
kownicy zapisują w  centralnym systemie swoje pojazdy, 
podając numer rejestracyjny i  kontakt do siebie, np. mail 
czy któryś z  internetowych komunikatorów. Dzięki temu 
będą mogli sobie pomagać, wysyłając wiadomość: np.: „źle 
zaparkowałeś, a straż miejska wystawia właśnie na tej ulicy 
mandaty”, „masz niedomknięte okno, a pada deszcz” czy 
też „uważaj, masz mało powietrza w kole”. Pozwala to na 
kontakt bez naruszania ustawy o ochronie danych osobo-
wych. Zainteresować mogą się tym też firmy ubezpiecze-
niowe. 
Ciekawie może się rozwinąć też pomysł serwisu sprzedaj-
odpady. To pośrednik między tymi, którzy je wytwarzają, 
a  ich odbiorcami. Zrzeszeni wokół portalu przedsiębiorcy 
informują, ile mają np. metalowych odpadów po produkcji. 
Z kolei odbierający złom kilkoma kliknięciami mogą zadekla-
rować jego zakup i system sam wytyczy optymalną drogę 
dla ciężarówki, aby jak najszybciej ją zapełnić.  

6 mln funtów w trzy miesiące
A  propos kierowców… Liczący na powodzenie twórcy  
startupów przytaczają przykład pomysłu z  Wielkiej Brytanii. 
Mała grupa zapaleńców postanowiła wykorzystać dane, jakie 
można uzyskać z  samochodowego komputera dzięki łatwo 
dostępnemu złączu diagnostycznemu. Wpina się tam nie-
wielkie urządzenie, które bezprzewodowo komunikuje się ze 
smartfonem wyposażonym w aplikację. Dzięki temu kierowcy 
mogą oglądać te dane – wydawałoby się, że niekoniecznie 
istotne. Oprócz standardowo wyświetlanych na desce roz-
dzielczej są to np. wartości ciśnienia w  turbinie sprężarki, 
prędkości obrotowe, błędy w działaniu silnika i  innych urzą-
dzeń itp. Na smartfonie te dane można wyświetlać, stworzyć 
sobie własne liczniki, a  nawet sterować częścią wyposaże-
nia elektrycznego auta. Startupowcy nie byli przygotowani 
na sukces, jaki to przyniosło. 6 mln funtów w trzy miesiące. 
Z minifirmy garażowej stworzyli przedsiębiorstwo, do którego 
inwestorzy pchali się drzwiami i oknami. Czego wszyscy auto-
rzy, ale też współwłaściciele pomysłów sobie życzą.  

Janusz Jaracz

Spodoba nam się idea, mamy autora pomysłu – co z  takim 
startupem zrobić? Kupić? Utworzyć spółkę? 

Poziomów współpracy jest bardzo dużo
Do niedawna dominował pogląd że najlepsze jest przejęcie, 
wykupienie startupu. Ktokolwiek pragnął inwestować, chciał 
zdobyć pakiet większościowy, całkowitą kontrolę nad przed-
sięwzięciem. –To zła droga biznesowa, zły biznesowy savoir 
vivre – przekonuje Rafał Cencora z Podkarpackiej Przestrzeni 
Kreatywnej Kwadrat. Nie ma to, jego zdaniem, sensu, zamyka 
drogę rozwoju. Startupowcowi, mającemu mniej niż połowę 
udziałów, nie będzie zależało na szukaniu nowych pomysłów, 
a  to przecież jego kreatywność jest podstawą wykupionej 
idei. 
I tak ma mniejszościowy udział, więc szukając kolejnych dróg 
i inwestorów, traciłby jeszcze więcej. To zabija chęci i kreatyw-
ność. – Lepiej wysiąść z karuzeli, patrzeć jak się kręci i czekać 
na dywidendy. Inwestorzy to zauważyli i teraz dobrym zwy-
czajem jest przejmowanie nie więcej niż 20 procent udziałów 
– mówi. Daje to większą swobodę, a  w  efekcie także nowe 
możliwości. Dla startupowca współpraca to wielka szansa, 
zwłaszcza jeżeli jego pomysł jest z tej samej branży. Zyskuje 
pieniądze na badania, certyfikaty, rozwinięcie swojej idei i naj-
częściej finansowe bezpieczeństwo. 
Specjaliści zalecają też przyglądanie się propozycjom łączą-
cym branżę inwestora z innymi – wydawałoby się odległymi. 
Połączenie prawa z informatyką dało np. ciekawe i popularne 
internetowe poradniki i platformy wspierające pracę adwoka-
tów czy radców, a także zwykłych zjadaczy chleba.

Zaparzy kawę, podniesie rolety
Popatrzmy na koniec na przykłady wymyślonych u  nas roz-
wiązań, które zdaniem fachowców zajmujących się startupa-
mi  mogą mieć szansę na poważny sukces. – Najczęściej 
przytaczanym przykładem jest projekt Smart box. Znam 
to stwierdził wicepremier Morawiecki, gdy otwierał w Rze-
szowie inkubator startupów. Smart box to zestaw sterow-
ników, które montuje się w  zwykłe gniazdka elektryczne. 
Połączone z centralnym komputerem, a także smartfonami 
użytkowników zarządzają domowymi urządzeniami. Po-
mysł, który wykiełkował w związku z zapominaniem o włą-
czaniu żelazka, jest już mocno zaawansowany. Są wpraw-

Do niedawna dominował pogląd, że najlepsze jest przejęcie, wykupienie startupu. 
Ktokolwiek pragnął inwestować, chciał zdobyć pakiet większościowy, całkowitą kon-
trolę nad przedsięwzięciem. „To zła droga biznesowa, zły biznesowy savoir vivre [...]”. 
Startupowcowi, mającemu mniej niż połowę udziałów, nie będzie zależało na szuka-
niu nowych pomysłów, a to przecież jego kreatywność jest podstawą wykupionej idei. 

  
  

 



artykuł sponsorowany

Laserowe leczenie nietrzymania moczu jest innowacyj
ną metodą pozwalającą w sposób nieoperacyjny zniwe
lować kłopotliwe schorzenie dotyczące wielu kobiet.
Jeszcze do niedawna charakterystyczna dolegliwość pań po 
menopauzie, dziś dotyczy coraz młodszych osób. Problem ten 
uniemożliwia normalne funkcjonowanie już co czwartej kobiecie 
w wieku od 18 do 48 lat. 

Wysiłkowe nietrzymanie moczu jest najbardziej po
wszechnym rodzajem NTM. 
Wynika głównie z osłabienia mięśnia zwieracza cewki odpowie-
dzialnego za utrzymanie moczu w  pęcherzu oraz zwiotczenia 
ścian pochwy. Problem ten najczęściej występuje po porodzie 
lub u kobiet po okresie menopauzy. Pozostałe przyczyny to oty-
łość, brak ruchu, zmiany hormonalne oraz częste infekcje układu 
moczowego. 
Mimowolne popuszczanie moczu w tym wypadku występuje naj-
częściej podczas nagłego i silnego napięcia mięśni brzusznych 

Laserowe leczenie 
nietrzymania 

moczu

oraz wzrostu ciśnienia wewnątrz jamy brzusznej. Takie sytuacje 
zwykle towarzyszą kichaniu, kaszlowi, śmianiu się czy wysiłkowi 
fizycznemu, np. podczas podnoszenia ciężkich przedmiotów. 

Problem nie tylko higieniczny
Przypadłość ta  jest problemem nie tylko higienicznym, lecz i spo-
łecznym. Powoduje ogromny dyskomfort, może być źródłem wy-
cofania, znacząco pogarsza samopoczucie, zaniżając samooce-
nę. Obniża się również jakość współżycia seksualnego, obniżenie 
narządów moczowo-płciowych jest bowiem częstą przyczyną 
dyskomfortu kobiet w trakcie stosunku. 

Leczenie 
Leczenie farmakologiczne często nie przynosi zamierzonych 
rezultatów. Co więcej, jest ono procesem długotrwałym i wyma-
gającym. Z kolei metody polegające na wprowadzeniu pod cew-
kę specjalnej samoutrzymującej się taśmy są mało komfortowe 
i wiążą się z pobytem w szpitalu. 
Najnowszą, a zarazem najbardziej optymalną metodą leczenia 
jest laserowa terapia nietrzymania moczu u kobiet – krótki niein-
wazyjny zabieg dający zadowalające rezultaty.

Na czym polega zabieg?
Zabieg polega na emisji impulsu energii lasera „Beladona” za 
pomocą specjalnej końcówki endowaginalnej wprowadzanej do 
wnętrza pochwy. Laser powoduje zwiększenie napięcia mięśni 
powięzi miednicy, ale nie działa bezpośrednio na cewkę i pęcherz 
moczowy. Nietrzymanie moczu, którego przyczyną są starzenie 
się, zwiotczenie mięśni cewki i zmiany hormonalne, ustępuje na 
skutek obkurczenia tkanek pochwy poddanych zabiegowi.

 Zabieg wykonywany  
w Salonie Kosmetyki Laserowej

ul. Graniczna 4b,  Rzeszów
tel.: 17 852 80 11 

www.laser.rzeszow.pl WITOLD MŁYNARCZYK 
lek. med. spec. ginekolog-położnik

ANNA BOGACZYK 
lek. med. spec. ginekolog-położnik 
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Z  dzisiejszej perspektywy wygląda to imponująco. 
Najszybciej rozwijający się na świecie marketplace 
dla gamingowych produktów cyfrowych – G2A.COM, 

o którego potencjale najlepiej świadczą liczby. Ponad 12 mi-
lionów klientów z całego świata kupuje dziesiątki tysięcy pro-
duktów oferowanych przez ponad 270 tysięcy sprzedawców. 
Rozwijająca się współpraca z twórcami oraz wydawcami gier. 
Do tego druk 3D nastawiony na motywy popkulturowe (gry, 
filmy, komiksy) i  cała część związana z  wirtualną rzeczywi-
stością (VR), która zaowocowała m.in. opracowanym w maju 
2016 roku Gotham VR. Projekt był jedną z oficjalnych atrakcji 
promujących premierę filmu Batman v. Superman w Azji. 
Ponadto G2A.COM ma miano wiodącego na świecie spon-
sora i  mecenasa rozgrywek e-sportowych. Współpracuje 
z największymi na świecie nowoczesnymi firmami, takimi jak 
Google, PayPal, Facebook czy MSI. W końcu rozważa wejście 
na amerykańską albo azjatycką giełdę. Wszystko to, opisane 
w telegraficznym skrócie, zostało osiągnięte i zbudowane od 
2010 roku: siedziba w Hongkongu, biura w kilku państwach 
z  centrum badawczo-rozwojowym zlokalizowanym w  Rze-
szowie, gdzie pracuje ponad 700 osób z 40 krajów. Pytanie, 
w  jaki sposób doszło do rozwoju G2A.COM, rozpoczyna fa-
scynującą opowieść z mnóstwem przykładów mogących być 
inspiracją dla innych przedsiębiorców. 

Startupowy 
przepis na sukces 

Pomysł na biznes to podstawa. Oprócz know-how potrzeba determinacji i kon-
sekwencji. A także znakomitego zespołu ludzi. Mimo tego na drodze do sukcesu 
trudno jest uniknąć czasami bolesnej metody prób i błędów. Te wszystkie elemen-
ty widać w historii G2A.COM, marki, która od lat dynamicznie się rozwija, chcąc stać 
się polską wizytówką na świecie. 

CEO G2A Bartosz Skwarczek odbiera nagrodę 
Kryształowej Anteny Świata Mediów 2017



  
  

 

Odwaga i pokora
Przygoda zaczyna się od bliskiego spotkania z  biznesową 
rzeczywistością, która często odbiega od wyobrażeń i wie-
dzy nabytej na uczelniach. – Ta weryfikacja bywa miażdżąca. 
Żeby ją przetrwać, trzeba ogrom-
nej pracowitości, odrobiny 
szczęścia oraz dużo zapa-
łu – mówi Bartosz Skwar-
czek, CEO i  współtwórca 
G2A. – Skalowalny model 
biznesowy, unikatowe po-
mysły oraz istotne prze-
wagi technologiczne to 
atuty, na których warto 
oprzeć swój projekt – do-
daje. 

Kilka lat temu miał już za 
sobą prowadzenie firmy. 
Był także doradcą, men-
torem i  trenerem w  zakresie 
psychologii osiągnięć czy efektywnego zarządzania. Wiedzę 
zdobywał w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie, biorąc udział w programie 
menedżerskim Harvarda oraz w  szkoleniach u  najlepszych 
specjalistów z całego świata. Wspólny biznes zaproponował 
mu Dawid Rożek, zapalony gracz i absolutny fan technolo-

gicznych nowinek, który skontaktował się z  nim, ponieważ 
chciał skorzystać z  proponowanych przez niego szkoleń. 
Odbyło się to na zasadzie klasycznego uzupełniania się, 
czyli: „ty się znasz na biznesie, ja jestem graczem”. Firmę 

G2A.COM założyli w  Krakowie, na 
pokład przyjmując jeszcze czte-

ry osoby. Chcieli być sklepem  
e-commerce, czyli po pro-
stu kupować i  sprzedawać 
produkty w  Internecie. Biuro 
otworzyli też w stolicy Podkar-
pacia, skąd pochodzą Dawid 
i  pierwsi pracownicy. Najpierw 
mieściło się ono w  skromnym 
pomieszczeniu w  budynku 
przy ul. Kraszewskiego, a póź-
niej przy ul. Matuszczaka. Dzi-
siaj G2A zajmuje też cały wielki 
budynek przy ul. Połonińskiej. 

Założyciele firmy od samego 
początku chcieli pracować z  naj-

większymi twórcami i wydawcami gier. Zabiegali o spotkania, 
proponowali kupno ich produktów i dystrybucję. Odwiedzali 
branżowe targi i prosili o chociażby pół godziny. Nic jednak 
z  tego nie wychodziło. – To było jak zderzenie ze ścianą – 
wspomina Bartosz Skwarczek. – Poziom frustracji w nas rósł, 
bo chcieliśmy stworzyć, rozwijać dobry biznes i czuliśmy, że 
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Ludzie muszą nieustannie się 
uczyć, ponieważ tylko dzięki temu 
mogą efektywnie walczyć o  więk-
sze zyski i szersze udziały w rynku. 
Należy przede wszystkim zbierać 
rozwiązania od innych i na tej pod-
stawie budować coś lepszego
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poruszamy się we właściwych obszarach. Gdy mijały kolejne 
miesiące, a nasze wysiłki nie przynosiły efektów, postanowili-
śmy zmienić model biznesowy i stworzyć platformę, na której 
każdy będzie mógł sprzedawać i kupować. Ze sklepu e-com-
merce staliśmy się marketplace’em. Postanowiliśmy stworzyć 
tak dobrą platformę, żeby sprzedający i kupujący sami się na 
nią garnęli. Zmieniliśmy nie tylko biznesową formułę, ale także 
filozofię działania, pokazując, że na współpracy z nami wszy-
scy zyskują.
Od tego czasu zaczął się intensywny wzrost G2A, którego 
dynamika pokazuje wyzwania stojące przed przedsiębiorcami 
chcącymi odnieść sukces poprzez jak najlepsze skomercjalizo-
wanie swoich pomysłów. Zdaniem prezesa G2A jednym z ta-
kich wyzwań jest konieczność konkurowania nie tylko w wymia-
rze lokalnym, ale liczenie się z konkurencją w Tokio, Seattle czy 
też Szanghaju. Za tym idzie konieczność pełnego poświęcenia 
się swojej firmie, bo nie robiąc tego z pełnym zaangażowaniem, 
trudno się przekonać o swoich możliwościach. Obok zaanga-
żowania jest też znajomość tego, jak działa biznes w różnych 
częściach świata. Stąd też G2A ma siedzibę w  Hongkongu 
uważanym za bramę do biznesowego rynku azjatyckiego 
i  takich krajów, jak Chiny, Japonia, Korea czy Tajwan, a także 
za bardzo przyjazne miejsce do rozwijania przedsiębiorczości 
na dużą skalę. – Azja to centrum świata jeśli chodzi o nowe 
technologie i największy rynek jeśli chodzi o gry komputerowe.  
A niemal niemożliwe jest wejście na ten rynek, jeśli dana firma 
nie ma tam zarejestrowanej spółki i biura  – opowiada Bartosz 
Skwarczek. 

Innowacje i ciągły rozwój
Zwraca też uwagę na wysoką innowacyjność dzisiejszego biz-
nesu: – Nigdy wcześniej w historii ludzkości biznes nie rozwijał 
się tak szybko, jak rozwija się dzisiaj. Ludzie muszą nieustannie 
się uczyć, ponieważ tylko dzięki temu mogą efektywnie wal-
czyć o większe zyski i szersze udziały w rynku. Należy przede 
wszystkim zbierać rozwiązania od innych i  na tej podstawie 
budować coś lepszego – wyjaśnia. Dlatego G2A nie tylko sięga 
po najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach, ale stawia 
też na permanentne szkolenia. A także na edukację przez ob-
serwację. O jednym ze swoich najbliższych współpracowników 
CEO mówi, że znaczną część czasu spędza w  samolotach 
i  na lotniskach. Dużo podróżuje po świecie, przyglądając się 
różnym koncepcjom i  działaniom w  interesujących firmę ob-
szarach. Spotyka się przy tym i rozmawia z najlepszymi spe-
cjalistami. 

Wynikiem rozwoju G2A i  globalnej strategii realizowanej przez 
firmę jest jej mocne wejście w sektor Fin-Tech. Nie byłoby to moż-
liwe bez wnikliwej analizy własnej działalności i rozwijania tego, 
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w czym naprawdę jest się dobrym. Wokół marketplace’u szyb-
ko powstawały inne usługi. Jedną z nich jest stworzona przez 
G2A bramka płatności, która okazała się na tyle atrakcyjna, że 
użytkownicy mający swoje sklepy zaczęli coraz częściej pytać, 
czy mogą z niej korzystać także we własnych sklepach. W taki 
sposób powstał G2A PAY, czyli łatwe  w obsłudze i darmowe 
narzędzie do płatności internetowych oferujące ponad 200 
różnych metod na całym świecie. Zarówno największych i naj-
popularniejszych, jak i lokalnych. System satysfakcjonuje użyt-
kowników Visy, PayPala, Skrilla, Maestro i wielu innych metod, 
pozwalając im płacić w taki sposób, w jaki lubią, niezależnie od 
tego, gdzie się znajdują. 
Co ciekawe, gdy grupa pracowała nad stworzeniem jak naj-
lepszego sposobu płatności, postanowiła rozejrzeć się za 
menedżerem ze światowej czołówki w tym obszarze, który po-
mógłby jej go rozwinąć. Wybór padł na specjalistę z Holandii. 
Natychmiast przystąpiono do rozmów. I niedługo później był 
on już pracownikiem firmy. Ten przykład dobrze obrazuje to, 
co pracownicy G2A często słyszą od swoich szefów. Mają się 
nie ograniczać, tylko szukać najlepszych rozwiązań na świecie, 
a jeżeli tylko są one ekonomicznie uzasadnione, to uruchamiać 
proces wdrażania. Powód jest prosty. Najlepsze rozwiązania 
są niezbędne, jeśli chce się konkurować z największymi firma-
mi na świecie. 
Jednocześnie w rozwój firmy mocno wpisane jest korzystanie 
z lokalnego potencjału. Kilka miesięcy temu G2A zawarła part-
nerstwo z Politechniką Rzeszowską, na mocy którego studenci 
będą mogli odbywać praktyki i  staże, a w przyszłości starać 
się o pracę w czołowej globalnej firmie, mocno rozwiniętej tech-
nologicznie, ale bez konieczności latania do USA albo do Azji. 
G2A chce zapewnić młodym ludziom dostęp do tych techno-
logii w Rzeszowie, pokazywać im, co się dzieje na świecie oraz 
inspirować do działania. – Niektórzy zastanawiają się, dlacze-
go proponujemy aż tyle różnych rzeczy? Jesteśmy kreatywni 
w  wymyślaniu pomysłów. Zatrudniamy fantastycznych ludzi, 
pozwalając realizować się utalentowanym osobom. Pomysły 
takich ludzi rozwijają firmę. Ponad 20 działów ciągle pracuje 
nad tym, żeby klientowi na naszej platformie było wygodnie. 
Przy tym nastawieniu zdecydowanie łatwiej zmieniać się na 
lepsze, podnosząc swój biznes na wyższy poziom – mówi pre-
zes Skwarczek.
Przed G2A.COM kolejny wielki krok, który ma pozwolić nie za-
trzymać się w tym tempie rozwoju, tylko iść dalej. Plany wejścia 
na którąś z dwóch światowych giełd, NASDAQ w Nowym Jor-
ku lub parkiet w Hongkongu to niejedyny pomysł, jak to zro-
bić. Dwa kolejne to wpuszczenie inwestora finansowego oraz 
rozwój oparty na własnym kapitale. W kwaterze głównej G2A 
w Hongkongu jeszcze nie zapadła decyzja, na którą drogę się 
zdecydują, żeby jeszcze bardziej poszerzyć skalę sukcesu. Po-
dobny ból głowy chciałby pewnie mieć każdy przedsiębiorca.  





Zawsze myśleć o tym, co można zrobić lepiej w swoim biznesie. Słuchać innych, obserwować, 
pytać, szukać rozwiązań, aby zawsze poprawiać jakość tego, co się robi.

Już samo stworzenie własnej marki to duże wyzwanie. Proces ten jest niezwykle ważny, aby 
wyróżnić się na rynku. Potrzeba jednak ciężkiej pracy i wiary w swój pomysł. My włożyliśmy 
mnóstwo wysiłku, aby zbudować markę G2A, rozpoznawalną dzisiaj na całym świecie. Kto prze-
będzie tę drogę, doceni wartość, jaką niesie współpraca i wsparcie otoczenia. Zawsze byłem 
(i nadal jestem!) zdania, iż dzielenie się wiedzą i wypracowanym doświadczeniem procentuje. 
Między innymi stąd narodziła się idea G2A Direct. To nasz program partnerski dla twórców gier 
i ich wydawców. Możemy im pomagać dzięki naszej wiedzy, umiejętnościom i pozycji rynkowej.
Wspieranie innych to jeden z elementów budowania wizerunku własnej marki. Ci, których wes-
przemy, stają się automatycznie naszymi ambasadorami. Dlatego uważam, że dostrzeganie 
korzyści płynących z pomagania powinno przychodzić naturalnie wraz z tworzeniem swojego 
brandu. 

Najlepiej jest oczywiście znaleźć złoty środek. Ciężko wspierać innych, jeśli samemu nie jest się 
pionierem. Z drugiej strony, tak jak wspomniałem, współpraca zawsze procentuje. Kiedy zakła-
daliśmy G2A w 2010 roku, nie używaliśmy takich wielkich słów jak „pionierzy”. Choć wiedzieliśmy, 
że robimy coś nowatorskiego. Wpadliśmy na pomysł i zajęliśmy się jego realizacją. Wymagało to 
od nas ciężkiej pracy, ale wierzyliśmy w to, że uda nam się osiągnąć nasze cele. Zaczynaliśmy 
w kilka osób, w małym biurze. W krótkim czasie stworzyliśmy z G2A globalny biznes. Zauwa-
żyłem, że nasz entuzjazm do realizowania nowych idei nigdy nie osłabł. Nieważne, jak wielcy 
jesteśmy. Nadal wprowadzamy w życie kolejne pomysły. 
Powtarzamy zawsze, że wszystko jest możliwe. Z chęcią wspieramy tych, którzy podzielają 
nasze motto. Bo wiemy, że to się opłaca. Na początku naszej drogi także kilkakrotnie otrzyma-
liśmy wsparcie. Część tych, którzy nam pomogli, jest naszymi partnerami do dziś – wszyscy 
czerpiemy korzyści z tej współpracy. Jestem więc zdania, że nie można dzielić bycia pionierem 
i wspierania pionierów na lepsze i gorsze.

Stabilizacja to coś, do czego większość z nas dąży naturalnie, także w biznesie. Poszukuje 
się takiego status quo, które będzie wygodne i przewidywalne. Tak jest po prostu łatwiej. Ale 
uważam, że czasem trzeba wyjść poza tę strefę komfortu. W G2A staramy się spoglądać wyżej 
i spróbować coś zmienić. Efekt jest taki, że byliśmy małym sklepem online, a obecnie jesteśmy 
firmą o zasięgu globalnym.
Owszem, o ludziach, którzy tak postępują, mawia się: „szaleńcy”. Szczególnie w biznesie, gdzie 
stawką są pieniądze. Są jednak dwie podstawowe różnice pomiędzy innowacją a szaleństwem. 
Innowator idzie pod prąd świadomie. Towarzyszy mu zawsze świadomość celu, do którego 
dąży. Ten cel może oczywiście ewaluować. Po drugie: innowator zdaje sobie sprawę z tego, że 
zmiana wymaga czasu i konsekwencji. Stawia raczej na uporządkowany, postępujący rozwój.

Ambasador biznesu to ktoś kto potrafi dostrzec możliwości tam, gdzie inni widzą przeszkody. 
A potem nauczyć innych, jak to robić. Czy pasuje to do którejś z tych czterech charakterystyk? 
Może do opiekuna. Ja bardziej użyłbym określenia: mentor. Dla mnie to takie połączenie opie-
kuna i obrońcy, któremu obcowanie z biznesem daje radość i satysfakcję. 

Ambasador biznesu 

Bartosz Skwarczek
CEO i współtwórca firmy G2A

  
  

 

Ma Pan swoje ambasa
dorskie przesłanie?

Jak się przechodzi  
od tworzenia własnej 
marki do wspierania 
innych?

Co lepsze: 
być pionierem, czy 
wspierać pionierów?

Kto wpływa na wizeru
nek biznesu (krajowego, 
danej branży itp.): inno
watorzy, szaleńcy, ich 
kontynuatorzy czy może 
jednak ci, którzy stabili
zują rozwiązania?

Ambasador biznesu:  
adwokat, tester, celebry
ta czy opiekun?
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...nie tylko na jeden wieczór

Rzeszów 
stolicą  

polskiego lotnictwa



  
  

 

– Rzeszów stolicą polskiego lot-
nictwa – takie zdanie często po-

wtarzano w czasie spotkania 
przedstawicieli linii lotniczych w Ja-

sionce w połowie marca. Odbył się 
tam kongres Fly&More, na którego  

zakończenie branżowy portal  
pasażer.com przedstawił wyniki 

konkursu na najlepszą linię lotniczą. 
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ok. 10 proc klientów. W Rzeszowie ubiegły rok też był rekordo-
wy – 664 tys. pasażerów. Michał Tabisz, prezes zarządu portu 
lotniczego, twierdzi, że to bardzo dobry wynik. Rzeszów ma 
niespełna 200 tys. mieszkańców, cały region też nie jest zbyt 
gęsto zaludniony. Dużo większa Łódź ma na swoim lotnisku 
znacznie mniej pasażerów. Gdyby porównywać potencjał pol-
skich regionów, możemy się uważać za lidera – mówi prezes 
i przypomina, że z Rzeszowa jest kilka, realizowanych przez 
Ryanaira, połączeń na Wyspy Brytyjskie (do Londynu, Dubli-
na, Manchesteru, Bristolu i East Midlands) i do Berlina, LOT 
zapewnia połączenia z Warszawą, a Lufthansa z Monachium 
– to prestiżowy kierunek, bo umożliwia dalszą podróż do wie-
lu miejsc na świecie. W sezonie letnim są też loty na grecką 
wyspę Korfu. Przypomnijmy jednak, że z Jasionki regularnymi 
liniami niedawno można było dolecieć m.in. do Nowego Jorku, 
Barcelony, Rzymu, Paryża czy też Oslo. Teraz – jak zauważa 
Sebastian Nadwodny, który od lat obserwuje ruch lotniczy, 
prowadząc blog latamzrzeszowa.blogspot.com, – znikają kie-
runki turystyczne. Zostają tylko „emigracyjne”. Także wspo-
mniany Berlin jesienią przestanie być portem docelowym. 
A można tam było polecieć nawet za 19 zł w obie strony.
Jego zdaniem błędem było postawienie na jednego taniego 
przewoźnika. Ryanair, jak widać, nie jest zainteresowany roz-
wojem połączeń ze stolicy Podkarpacia. – Wiosną ogłosił 14 
czy 15  nowych połączeń z Krakowa. Z Rzeszowa nic – mówi 
Nadwodny. 
Przy okazji zwraca  uwagę, że samorząd płaci liniom za re-
klamę 7,5 mln zł rocznie – na lotniskach w Hiszpanii czy Wło-
szech, które płacą takie pieniądze. Ryanair ma bazy swoich 
samolotów. co zwiększa prestiż i  liczbę połączeń. Jasionka 
też o to zabiegała, ale baza powstanie w Poznaniu.

Nie od razu Rzeszów 
zbudowano
Ryanair to największy gracz na rynku tanich linii. Ma najwięcej 
połączeń (z około 200 lotnisk) i dysponuje flotą 300 samolo-
tów. – Rozmowy są trudne, bo ma pozycję lidera – dodaje Mi-
chał Tabisz. Dobrze to widać na przykładzie odwołanych rej-

Uczestnicy spotkania w  G2A Arena zastanawiali się 
m.in., jak rozwijać porty lotnicze i gdzie szukać pienię-
dzy na inwestycje. Co robić, żeby pasażerowie czuli 

się dobrze na lotnisku – spędzają tam przecież czasami wiele 
godzin, czekając na odprawy. W końcu także zastanawiano 
się, jakie są perspektywy rozwoju cargo, bo ruch pasażerski 
to przecież tylko część lotniczego transportu. Sporo padło 
w tym dniu ciepłych słów o Porcie Lotniczym Rzeszów Jasion-
ka. Jak podkreślano, przyczynił się do rozwoju całego regionu 
i  zwraca się to poprzez zwiększenie ruchu. Ale czy na cie-
płych słowach temat przypadkiem się nie kończy? Jaka jest 
kondycja lotnictwa pasażerskiego na Podkarpaciu? 
Władze portu i opiekujący się nim samorząd twierdzą, że do-
bra. Stale przybywa pasażerów i  to ponoć bardzo zadowo-
lonych. Optymizmu nie podzielają jednak wszyscy. Martwią 
kolejne doniesienia o  likwidowanych czy też zawieszanych 
połączeniach. Ale czy to wina portu lotniczego? Czy można 
coś zrobić, by wróciły połączenia na atrakcyjnych kierunkach 
(chociażby do USA, Hiszpanii, Włoch czy też Norwegii)?
Polacy latają prawie najrzadziej w  Europie. Jak podała nie-
dawno „Rzeczpospolita”, w  ub. roku na statystycznego 
mieszkańca naszego kraju przypadało 0,81 podróży lotniczej. 
Spośród krajów Unii Europejskiej gorzej jest tylko na Słowacji 
– ale to może być myląca statystyka. Liczone są bowiem loty 
z każdego kraju, a dla Słowaków portem wylotowym jest czę-
sto wiedeńskie lotnisko Schwechat (leży niespełna 50 km od 
centrum słowackiej stolicy, Bratysławy. Dojechać tam można 
w 40 minut).

Pytanie zatem: jak traktują nas 
lotniczy przewoźnicy?
Stary dowcip o szukającym rynków zbytu producencie butów 
sugeruje dwa rozwiązania. Wysłał on dwóch handlowców do 
Afryki. Jeden w raporcie napisał: „wszyscy chodzą boso, nic 
tu nie sprzedamy”, a drugi: „to świetne miejsce na sprzedaż,  
bo wszyscy chodzą boso”. Statystyki wskazują raczej na ten 
drugi trend. Polska to jeden z  najszybciej rozwijających się 
rynków lotniczych przewozów pasażerskich. Co roku zyskuje 



  
  

 

sów z Jasionki na lotnisko Oslo Rygge. 
To wynik sporu przewoźnika z władzami 

Norwegii, które podniosły opłaty lotnisko-
we. Ryanair odwołał wszystkie loty do tego 

portu i  w  efekcie lotnisko zostało zamknięte.  
– Bardzo bym chciał, żeby Ryanair nie był jedynym 

niskokosztowym przewoźnikiem – mówi prezes portu 
lotniczego. Np. węgierski Wizz Air (który w plebiscycie 

pasażer com. uznano za najlepszą niskokosztową linię) 
szuka nowych połączeń. – Przypominam im na targach, że 

ich nie ma w Rzeszowie, a powinni być – dodaje Michał Ta-
bisz. Jak jednak podkreśla – nie od razu Rzeszów zbudowano  
– a dolatują tu ci przewoźnicy, którzy mają w tym swój interes. 
Kierują się rachunkiem ekonomicznym, liczą pieniądze. Pre-
zes Tabisz podkreśla też, że Jasionka nie jest największym 
lotniskiem – ma 7. – 8. pozycję w kraju i trzeba znać miejsce 
w szeregu. Wierzy jednak, że w latach 2018–2019 zanotujemy 
skok w liczbie połączeń, ale to zależy od zainteresowania ze 
strony linii i pasażerów.
To właśnie klienci „nogami” zadecydowali o  niedawnym za-
mknięciu połączenia do Paryża. Kierunek wydawał się bardzo 
atrakcyjny. Do tego samoloty lądowały na centralnym lotnisku 
Charles de Gaulle (tanie linie lądują zwykle daleko od centrów 
miast, co oznacza konieczność znacznego wydatku na dojaz-
dy). Chętnych jednak było za mało.
– Mamy też silną konkurencję – przypomina Tabisz. Bliski 
Kraków to inna, dużo wyższa  liga,  jest też Lublin, a i Lwów 
zaczyna istnieć na mapie tanich przelotów. Mieszkańcy Pod-
karpacia chcą jednak latać z Jasionki. – Budzimy się co rano 
z tą myślą, żeby dać coraz więcej – podkreśla prezes portu 
lotniczego. Stąd też ciągłe inwestycje – standardy obsługi  
i bezpieczeństwa są już na bardzo wysokim poziomie.
Starania o  przekonanie przewoźników trwają. Pod koniec 
kwietnia Rzeszów oraz Port Lotniczy Rzeszów Jasionka po 
raz pierwszy prezentowały się na prestiżowych targach Ro-
utes Europe w Belfaście w Irlandii Północnej. Z polskich por-
tów stoisko miały tam także tylko krakowskie Balice.

A co z wyczekiwanymi lotami 
do Nowego Jorku?
LOT oferował takie bezpośrednie połączenie z  USA w  la-
tach 2007–2010 – dwa razy tygodniu. Skasowano je – oficjal-
nie z powodu braku samolotów, gdy opóźniały się dostawy 
dream linerów. Pod koniec 2016 roku wiceprezes LOT zapowie-
dział wznowienie połączenia, ale szybko to zdementowano. 
Prezes firmy Rafał Milczarski (ogłoszony w konkursie pasażer.
com menagerem roku), pytany w marcu o szanse na powrót 
lotów, mówił: „większe niż zero, ale mniejsze niż sto procent”. 
Zachęca do korzystania z połączenia z przesiadką w Warsza-
wie. LOT wznowił właśnie rejsy do portu Newark. Ma obser-

wować, ilu pasażerów z Podkarpacia będzie z nich korzystać 
i na tej podstawie podejmie decyzję. To byłby duży prestiżo-
wy krok dla portu lotniczego w Jasionce.
Szansę na większy rozwój lotnictwa pasażerskiego na Pod-
karpaciu widzi Bogdan Rzońca – poseł PiS – szef sejmowej 
komisji infrastruktury. – Mamy dobre warunki pogodowe, do-
brą infrastrukturę i  myślę, że przewoźnicy będą z  tego co-
raz częściej korzystać, ku pożytkowi nie tylko mieszkańców 
Rzeszowa, ale też pasażerów z  Ukrainy i  Słowacji – mówi. 
Przypomina też, że Jasionka to niejedyne lotnisko w regionie,  
sporo inwestuje się także w Krośnie, gdzie ostatnio oddano 
do użytku nowy pas startowy. Jest infrastruktura, którą może 
wykorzystać branża turystyczna. Bardzo dużo ludzi przyjeż-
dża w Bieszczady. Jeśli pojawią się czartery, będzie to szansa 
dla tego lotniska. Choć krośnieńskiemu dużo trudniej o pie-
niądze. Jak podkreśla poseł, Unia Europejska nie chce do-
tować lotnisk leżących blisko siebie, ale niszowe połączenia 
mogą być w Krośnie realizowane. Podobnego zdania jest pre-
zydent tego miasta Piotr Przytocki. To samorząd wydał pie-
niądze m.in. na przebudowę pasa startowego. Choć włodarz 
miasta zdaje sobie sprawę z ograniczeń – mogą tam lądować 
samoloty o rozpiętości do 24 m – takie pasażerskie zabierają 
do 40 osób. Miasto liczy też m.in na biznesmenów którzy za-
inwestują w przylotniskowej strefie przemysłowej.

Podczas marcowej gali Najlepszych Linii Lotniczych w  G2A 
Arena, największej takiej w Polsce organizowanej przez naj-
większy branżowy portal, w  13. już plebiscycie pięć nagród 
przyznali pasażerowie, cztery kapituła (eksperci i dziennika-
rze). Głównym wygranym były PLL LOT. Narodowy przewoź-
nik wygrał w  kategorii firm oferujących loty długodystanso-
we, jako autor wydarzenia roku (lotów do Tokio i Singapuru) 
i najlepszego nowego połączenia (do Tokio). Prezes LOT Rafał 
Milczarski uznany został za menedżera roku. W pozostałych 
kategoriach wygrali: Wizz Air jako najlepsza niskokosztowa 
linia, Lufthansa – krótkodystansowa, Small Planet – czarte-
rowa, Singapore Airlines jako nielatająca z Polski i Emirates 
w gronie biznesowych. Z sześciu nagrodzonych do Rzeszo-
wa latają tylko dwie (LOT i  Lufthansa). Prowadzone w  kulu-
arach rozmowy z przedstawicielami innych linii, jak widać, nie 
przynoszą na razie efektów. Na to by Rzeszów znów nazwać 
stolicą polskiego lotnictwa trzeba będzie pewnie poczekać 
do kolejnego takiego spotkania. I  pamiętać, że – przynaj-
mniej na razie – to tylko kurtuazja ze strony gości. 

Janusz Jaracz
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E.K.: Czy dla korporacji praca ze startupami 
jest zawsze opłacalna?
B.C.T.: Wszystko zależy od tego, jakie cele sta-
wia sobie korporacja. I wbrew pozorom kluczem 
do sukcesu nie musi okazać się cel kapitałowy. 
Oczywiście jest on ważny, ale warto pamiętać, 
że można go realizować na kilku płaszczyznach. 
Przyzwyczailiśmy się myśleć bardzo prosto: kor-
poracja zainwestuje w  startup i  ta inwestycja 
jej się zwróci po kilku latach z dużym zyskiem. 
Niestety, najprostsze sposoby nie są zawsze 
najlepsze. Główna zaleta współpracy korporacji ze startu-
pem kryje się zupełnie gdzie indziej. Warto pamiętać, że duża 
firma bez większych problemów sama mogłaby rozwinąć 
technologie i  rozwiązania, które pozyskuje za pomocą star-
tupów. Musiałaby jednak zatrudnić ludzi, wyposażyć labora-
toria w sprzęt i uruchomić prace rozwojowe. Te działania to 
w korporacyjnych kalkulacjach wyższy koszt i większe ryzyko. 
O wiele efektywniej jest więc rozpocząć współpracę ze startu-
pem, który znajduje się już na jakimś etapie rozwoju, i realizo-
wać projekt z podmiotem zewnętrznym w formule otwartych 
innowacji, a następnie wdrożyć opracowane rozwiązanie do 
swojej działalności. W takim modelu korporacja dzieli ryzyko ze 
startupem. Cały projekt jest dzięki temu bardziej elastyczny 
do zarządzania i trzeba uczciwie powiedzieć – również łatwiej-
szy do zamknięcia niż budowanie własnych, stałych zespołów 
rozwojowych. 
Startup to dla korporacji również gwarancja podążania za 
najnowszymi trendami technologicznymi. Korporacja może 
mieć swoje narzędzia i procedury do ich śledzenia, ale żaden 
podmiot nie jest tak skuteczny i elastyczny w dziedzinie inno-
wacji. Żaden podmiot nie jest również tak blisko trendów spe-
cjalistycznych jak właśnie startup. Kiedy przedstawiamy na-
szym klientom korporacyjnym atrakcyjne biznesowo dla nich 
startupy, bardzo często sami stwierdzają, że to swoista forma 
researchu, otwierająca oczy na nowe trendy i możliwości ich 
zastosowania. I nic dziwnego: z założenia to przecież właśnie 

Jakie korzyści daje korporacjom współpraca ze startupami? Jakie są kryteria ich oce-
ny i czy polskie przedsiębiorstwa potrafią z nimi pracować? O tym z Beatą Cichocką 
- Tylman, dyrektorem w PwC Innowacje i B+R,  rozmawia Ewa Koch.

startup widzieć ma to, czego nie dostrzegają 
inni, bo zwyczajnie nie mają takiej możliwości. 
Ale jest też trzeci cel, którego środkiem realiza-
cji może dla korporacji okazać się właśnie star-
tup. Mam na myśli obszar działań PR-owych, 
rozwojowych, CSR-owych. Jeśli korporacje mają 
dobre systemy innowacji pracowniczej, to czę-
sto budują startupy, wykorzystując w tym celu 
zasoby swoich pracowników. Razem z Fish Lad-
der/Platige Image wydaliśmy niedawno ciekawy 
raport o otwartych innowacjach. Opisywaliśmy 

ich modele w przemysłach kreatywnych. Dlaczego przemysł 
kreatywny? Uważam, że jest on jak NASA w  technologiach 
twardych. Modele otwartych innowacji z przemysłów kreatyw-
nych wytyczają w tej chwili ścieżki dla wszystkich. W ramach 
tych modeli można zaobserwować silną tendencję do wspie-
rania rozwoju projektów pracowników właśnie poprzez organi-
zowanie startupów wokół ich pomysłów. 

W jaki sposób startup może pomóc korporacji w reago
waniu na szybko zmieniające się trendy?
Jeżeli korporacja widzi, że startup może coś dla niej stworzyć 
i dodać całkowicie nową usługę lub produkt czy też rozwinąć 
te już istniejące bądź też wpłynąć na efektywność procesów 
wewnętrznych korporacji, to wtedy firmie zwyczajnie nie opła-
ca się samodzielnie rozwijać danego obszaru. Tak jak mówiłam 
przed chwilą: startup z natury jest o dwa kroki przed korpo-
racją. Jest tańszy, bardziej zwinny, elastyczny i ma skłonność 
do większego ryzyka. Dlatego korporacja może szybciej i taniej 
uzyskać to samo rozwiązanie, pracując ze startupem aniżeli 
rozwijając daną gałąź własnej struktury. Ze startupem pracuje 
się na podstawie umowy licencyjnej albo przygotowując wspól-
ne oferty, tworząc wspólne usługi. Paradoksalnie – nie jest to 
bowiem naturalna sytuacja w warunkach biznesowych – formy 
współpracy de facto nie mają wielkiego znaczenia. Najważniej-
sze, że jest szybciej, efektywniej, z mniejszym ryzykiem i czę-
sto taniej oraz bardziej innowacyjnie.

Startup 
– tańszy, zwinny, elastyczny 

Beata Cichocka-Tylman
dyrektor, innowacje B+R  

PwC

Next Generation Club
Klub dla przyszłych liderów polskich firm rodzinnych 

Idea klubu
• Program tworzony „dla sukcesorów przez sukcesorów”
• Wspólna sieć kontaktów - networking
• Platforma wymiany wiedzy i doświadczeń 
• Cykliczne spotkania dla członków klubu 
• Globalny zasięg Next Gen Clubs

Członkowie klubu
Sukcesorzy polskich firm rodzinnych
• Przygotowywani do sukcesji
• W trakcie sukcesji
• Do 5 lat po procesie sukcesji

Planowane działania w ramach Klubu

Poznaj ludzi takich jak Ty… 
Porozmawiaj z tymi, którzy już przeszli przez proces sukcesji…
Poznaj ekspertów w zarządzaniu biznesem rodzinnym…
Nawiąż wartościowe relacje…

Więcej informacji na stronie:
pwc.pl/klubsukcesora

Elitarne, dedykowane spotkania oraz bezpośredni i stały dostęp do wiedzy
• Szeroki i bezpłatny dostęp do wiedzy PwC i IBR -  publikacje, raporty i aplikacje
• Dedykowana platforma dla przyszłych liderów polskich firm rodzinnych
• Cykliczne, regionalne spotkania networkingowe połączone z rozmową z gościem specjalnym
• Ogólnopolska konferencja dedykowana sukcesorom firm rodzinnych
• Możliwość uczestnictwa w inicjatywach organizowanych w ramach globalnej sieci 
   Next Gen Clubs: wydarzenia, webex meetings, webinaria

Kontakt
Jesteś Sukcesorem biznesu rodzinnego?

Dołącz do Next Generation Club - skontaktuj się z nami! 

Chętnie poznamy Twój punkt widzenia, podziel się z nami swoim pomysłem na działanie Klubu.

Piotr Woźniakiewicz
PwC | Starszy Menedżer
Doradca podatkowy
Praktyka firm prywatnych w PwC
pwc_rzeszow@pl.pwc.com

Łukasz Wąsikiewicz
PwC | Wicedyrektor
Doradca podatkowy
Kieruje działaniami biura PwC 
w Rzeszowie 
pwc_rzeszow@pl.pwc.com

światowej gospodarki stanowią 

firmy rodzinne

W przeciągu najbliższych 5 lat 

spośród wszystkich firm rodzinnych 

na świecie zostanie przekazane w ręce 

kolejnego pokolenia.  

Zaledwie

spośród wszystkich firm rodzinnych trwa 

do trzeciego pokolenia. Wynika to zwykle 

z problemów rodzinnych, nie zagadnień 

biznesowych.

3/4

40% 

12%



Praca ze startupem dla korporacji to zawsze ryzyko?
Tak jak to jest w każdym biznesie… Oczywiście pojawia się 
pytanie, czy otwartą współpracę ze startupami należy po-
strzegać jako inwestycję podwyższonego ryzyka. Taka sy-
tuacja na pewno występuje, gdy patrzymy wyłącznie pod 
kątem zysku. Niemniej jednak za startup uważa się spółkę, 
która wprowadza nowe produkty i usługi. Najczęściej jest to 
spółka technologiczna, która działa w ponadprzeciętnym ry-
zyku. Można by więc przyjąć, że z  definicji jest to zawsze 
współpraca niosąca z sobą wysokie ryzyko. Jeśli natomiast  
podejdziemy do tego startupu jak do 
przedsięwzięcia, które ma nas rozwinąć, 
a nie tylko jak do inwestycji, to paradok-
salnie może się okazać, że współpraca 
ze startupem ogranicza nasze ryzyko 
operacyjne. Dodatkowo coraz częściej 
korporacje zanim zainwestują w startup 
lub rozpoczną z  nim stałą współpracę, 
zaczynają od testu, czyli np. od progra-
mu akceleracyjnego. Jest to coraz silniej-
szy światowy trend. W trakcie programu 
akceleracyjnego, który zazwyczaj trwa 
od trzech do sześciu miesięcy, spraw-
dza się startup, jego pomysłodawców – 
bo ludzie są bardzo ważni – i daje swoich 
mentorów, którzy służą pomocą w  jego 
rozwinięciu, rozwoju technologii, a także 
samego pomysłu. Owi mentorzy weryfi-
kują też, czy wszystko „spina się” z biz-
nesem. To bardzo ogranicza późniejsze 
ryzyko inwestycyjne. Inwestując w star-
tup, firma wie mniej więcej, czego może 
się po nim spodziewać. Mamy całkowicie 
potwierdzony model biznesowy, a  więc 
i  ryzyko w  takiej sytuacji jest mniejsze. 
Ale nigdy nie można zakładać, że ryzyko 
można wyeliminować.

Jakie są kryteria oceny startupu?
Metodologia, którą stosujemy w  PwC, 
wynika z naszej praktyki, programów ak-
celeracji i  komercjalizacji startupów. Dla 
nas najważniejsi są ludzie. To oni sta-
nowią siłę napędową każdego biznesu, 
każdej innowacji, a więc i każdego star-
tupu. Niestety, nasze doświadczenie 
pokazuje, że wiele wynalazków, szcze-
gólnie w obszarze hardware pochodzą-
cych z uczelni, będzie miało utrudnione 
wejście na rynek właśnie ze względu na 
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Next Generation Club
Klub dla przyszłych liderów polskich firm rodzinnych 

Idea klubu
• Program tworzony „dla sukcesorów przez sukcesorów”
• Wspólna sieć kontaktów - networking
• Platforma wymiany wiedzy i doświadczeń 
• Cykliczne spotkania dla członków klubu 
• Globalny zasięg Next Gen Clubs

Członkowie klubu
Sukcesorzy polskich firm rodzinnych
• Przygotowywani do sukcesji
• W trakcie sukcesji
• Do 5 lat po procesie sukcesji

Planowane działania w ramach Klubu

Poznaj ludzi takich jak Ty… 
Porozmawiaj z tymi, którzy już przeszli przez proces sukcesji…
Poznaj ekspertów w zarządzaniu biznesem rodzinnym…
Nawiąż wartościowe relacje…

Więcej informacji na stronie:
pwc.pl/klubsukcesora

Elitarne, dedykowane spotkania oraz bezpośredni i stały dostęp do wiedzy
• Szeroki i bezpłatny dostęp do wiedzy PwC i IBR -  publikacje, raporty i aplikacje
• Dedykowana platforma dla przyszłych liderów polskich firm rodzinnych
• Cykliczne, regionalne spotkania networkingowe połączone z rozmową z gościem specjalnym
• Ogólnopolska konferencja dedykowana sukcesorom firm rodzinnych
• Możliwość uczestnictwa w inicjatywach organizowanych w ramach globalnej sieci 
   Next Gen Clubs: wydarzenia, webex meetings, webinaria

Kontakt
Jesteś Sukcesorem biznesu rodzinnego?

Dołącz do Next Generation Club - skontaktuj się z nami! 

Chętnie poznamy Twój punkt widzenia, podziel się z nami swoim pomysłem na działanie Klubu.

Piotr Woźniakiewicz
PwC | Starszy Menedżer
Doradca podatkowy
Praktyka firm prywatnych w PwC
pwc_rzeszow@pl.pwc.com

Łukasz Wąsikiewicz
PwC | Wicedyrektor
Doradca podatkowy
Kieruje działaniami biura PwC 
w Rzeszowie 
pwc_rzeszow@pl.pwc.com

światowej gospodarki stanowią 

firmy rodzinne

W przeciągu najbliższych 5 lat 

spośród wszystkich firm rodzinnych 

na świecie zostanie przekazane w ręce 

kolejnego pokolenia.  

Zaledwie

spośród wszystkich firm rodzinnych trwa 

do trzeciego pokolenia. Wynika to zwykle 

z problemów rodzinnych, nie zagadnień 

biznesowych.
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zespół i jego podejście do biznesu. Dlatego też staramy się 
wybierać takie projekty, za którymi stoją kreatywni, otwarci 
i silni ludzie.
Na drugim miejscu jest na pewno pomysł – technologia. Star-
tup musi oferować coś nowego i tutaj nie ma znaczenia, czy 
produkty lub usługi mają być przeznaczone na światowy czy 
lokalny rynek. Nawet jeśli na ten drugi, to przecież propo-
nowane rozwiązanie może być świetne i przełomowe. Jeżeli 
regionalny rynek wystarczy, żeby realizować odpowiednie 
przychody, startup może być pozytywnie oceniony. Zatem 

pomysł trzeba oceniać z  punktu widze-
nia rynku, na który ma być wprowadzony. 
W tym kontekście warto również przyjrzeć 
się kwestii praw własności przemysłowej. 
Niestety, zdarza się, że twórcy nie spraw-
dzili, czy ktoś nie jest właścicielem po-
dobnego pomysłu, a  więc czy niechcący 
nie kopiują już istniejącego rozwiązania. 
A taka weryfikacja jest konieczna. 
Kolejne kryteria oceny zależą już trochę od 
tego, na jakim etapie jest startup, w który 
chcemy inwestować. Jeżeli jest on bardziej 
rozwinięty, to szuka się potwierdzania ryn-
kowego, czyli wdrożeń. W tym kontekście 
nie do pominięcia przy ocenie są kwestie 
związane z marketingiem, sprzedażą, zro-
zumieniem rynku. Chodzi przede wszyst-
kim o umiejętność budowania marki. Liczy 
się to, czy startup pojawia się na targach, 
jak się promuje. Czy dysponuje siecią dys-
trybutorów, czy w  tym aspekcie powinna 
go wspomóc korporacja. Nie bez znacze-
nia są również potencjalne nagrody, jakie 
startup może już mieć na swoim koncie.

W tym procesie rola zespołu do spraw 
innowacji w  korporacji jest bardzo 
ważna… 
Tak, ale chodzi o  coś więcej... Zależy, jak 
mamy ułożoną strukturę organizacyjną, 
gdzie zlokalizowany jest zespół odpowie-
dzialny za startupy, pod kim i  do kogo 
w  zarządzie raportuje. Wcale nie jest to 
takie oczywiste, że tą osobą jest dyrektor 
ds. innowacji. Równie często spotykamy 
się z  odpowiedzialnością ulokowaną pod 
dyrektorem technologicznym, prezesem 
ds. technologii czy CSR. Sukces takiego 
zespołu zależy od tego, jak współpracuje 
z pozostałymi działami organizacji. Zespół 

[...] startup z na-
tury jest o dwa 
kroki przed kor-
poracją. Jest 
tańszy, bardziej 
zwinny, elastyczny 
i ma skłonność do 
większego ryzyka. 
Dlatego korporacja 
może szybciej  
i taniej uzyskać to 
samo rozwiązanie, 
pracując ze startu-
pem aniżeli rozwi-
jając daną gałąź 
własnej struktury
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musi zapewnić mentorów z  innych obszarów, żeby dobrze 
wybrać startupy, mądrze je poprowadzić i następnie zapiąć 
wybrane rozwiązania w  biznes. Jeśli organizacja przed in-
westycją zdecyduje się – zgodnie z  naszymi sugestiami – 
na program krótkiej akceleracji, to mentorzy, określani przez 
nas mianem wtyczek biznesowych, muszą być aktywni na 
tym etapie pod kątem przyszłej opłacalności wdrożenia. 
Cały czas muszą patrzeć na startupy, nieustannie stawiać 
sobie pytania, czy da się je „zapiąć” w biznes i czy współ-
praca przyniesie spodziewane korzyści. Praca zespołu ds. 
innowacji liczy się ogromnie, powinien 
on jednak zostać uzupełniony mento-
rami z  innych obszarów oraz, co zdarza 
się coraz częściej, doradcą, który szybko 
i sprawnie przeprowadzi scouting i akce-
lerację.

Jak ocenia Pani współpracę polskich 
korporacji ze startupami?
Dzielę korporacje działające w  Polsce 
następująco: pierwsze to spółki skarbu 
państwa. Mają one bardzo dużą motywa-
cję, by pracować ze startupami. Wynika 
ona przede wszystkim z polityki krajowej, 
która popiera i wspiera startupy oraz za-
chęca do różnych form współpracy z nimi. 
Spółki skarbu państwa są najbardziej ak-
tywne, ale zupełnie inną kwestią jest ich 
potencjalne przygotowanie do przepro-
wadzenia całego procesu. Mimo wszyst-
ko to wciąż są dla nich początki, dopiero 
się uczą. Z mojej praktyki wynika, że dys-
ponujemy już całkiem sporą wiedzą, jak 
pracować ze startupem i  jak przeprowa-
dzać proces wyboru. Niestety, cały czas 
brakuje nam sprawdzonego systemu 
wdrożeń, komercjalizacji. Spółki potrafią 
kupić usługi od startupów, ale na razie nie 
umieją z nim pracować w celu stworzenia 
wspólnego biznesu. Myślę, że tak będzie 
jeszcze przez rok lub maksymalnie dwa. 
W perspektywie kolejnych lat cały system 
na pewno dynamicznie się rozwinie.
Drugą grupę stanowią firmy polskich 
właścicieli, zazwyczaj duże albo średniej 
wielkości. Coraz częściej ich właściciele 
zaczynają szukać ciekawych inwestycji 
albo dywersyfikacji biznesu. Zazwyczaj 
kierują nimi cele inwestycyjne. Często 
założyli lub weszli w  jakieś fundusze in-

Startup musi  
oferować coś  
nowego i tutaj 
nie ma znacze-
nia, czy produkty 
lub usługi mają 
być przeznaczo-
ne na światowy 
czy lokalny ry-
nek. Nawet jeśli 
na ten drugi,  
to przecież pro-
ponowane roz-
wiązanie może 
być świetne 
i przełomowe

  
  

 

westycyjne z innymi inwestorami. W tej grupie przeważa cel 
typowo finansowy. Firmy te są w miarę sprawne, choć wciąż 
to nie są duże inwestycje w porównaniu do tych, które śred-
nio występują w krajach rozwiniętych.
I mamy jeszcze trzecią grupę: to firmy zagraniczne, różne 
korporacje, które już wiedzą, jak duże są korzyści ze współ-
pracy ze startupami, bo ich spółki matki za granicą tego do-
świadczyły. Firmy te są często motywowane właśnie przez 
spółki matki, by w  Polsce również rozpocząć działania ze 
startupami. Nasz kraj jest sporym rynkiem, mamy dużo uni-

wersytetów, więc tych technologii i pomy-
słów jest wiele. To jest ciekawy obszar do 
scoutingu i  szukania nowych rozwiązań. 
Widzę, że coraz więcej różnych instytucji 
z rozmaitych sektorów inwestuje w star-
tupy.

Jest to zatem trend, który się rozwi
ja i ma przyszłość?
Tak. Myślę, że ostatni rok był bardzo in-
tensywny. W  końcu zobaczyliśmy kon-
kretne efekty rozwoju startupów i  ich 
współpracy z korporacjami, o czym mówi-
ło się od dawna. Myślę, że w ciągu kolej-
nych dwóch lat czeka nas bardzo duży 
boom. To jest czas startupów i właściwie 
teraz coraz trudniej będzie znaleźć te 
naprawdę dobre. Dysponujemy sporą 
ilością publicznych pieniędzy na akce-
leratory i  fundusze inwestujące, więc ze 
strony podażowej mamy do czynienia 
z  dynamicznym rozwojem. My już coraz 
częściej szukamy startupów poza Polską 
i  ściągamy je tutaj. Nasz kraj znajduje 
się w o tyle ciekawym momencie, że nie 
musimy jeszcze raz przechodzić ścieżki, 
którą mają za sobą kraje rozwinięte, czyli 
uczyć się krok po kroku od podstaw. Mo-
żemy zobaczyć, co się u nich sprawdziło, 
a  co nie i  przeskoczyć te kilka lat z  du-
żym wsparciem pieniądza publicznego. 
Szykuje się więc nam naprawdę ciekawy 
skok.

I obyśmy umieli to wykorzystać…
Diabeł tkwi w szczegółach… i w ludziach. 
Myślę, że ten drugi aspekt jest bardzo 
ważny, bo z jednej strony najbardziej nie-
przewidywalny, ale z drugiej – tak bardzo 
wdzięczny do stymulowania i rozwoju. 



Ilustracja: retrorocket / iStock
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Definicja akceleracji
Zgodnie z jedną z pierwszych definicji akcelera-
cji przedstawianą przez profesor Susan Cohen 
z  University of Richmond akceleratory to pro-
gramy o  ograniczonej długości, trwające oko-
ło trzech miesięcy, które pomagają kohortom 
startupów w procesie ich rozwoju. Akceleratory 
dostarczają zazwyczaj również niewielkiej ilo-
ści kapitału zalążkowego, a  także zapewniają 
przestrzeń roboczą dla akcelerowanych startu-
pów. Oferują również mnóstwo możliwości net-
workingowych oraz edukacyjnych. Kluczowym 
elementem akceleracji jest zaangażowanie 
interdyscyplinarnych mentorów, którymi mogą 
być przedstawiciele innych startupów, przed-
siębiorcy, absolwenci poprzednich kohort akce-
leracyjnych, przedstawiciele funduszy inwesty-
cyjnych, aniołowie biznesu oraz przedstawiciele 
kadry kierowniczej największych korporacji. Większość progra-
mów kończy się uroczystym wydarzeniem zwanym demo day, 
podczas, którego startupy kończące program akceleracyjny 
prezentują się przed potencjalnymi inwestorami oraz partne-
rami. Wraz z ewolucją zjawiska definicja uległa skróceniu, dzię-
ki czemu akceleratory mogą być rozumiane jako „ograniczony 
czasowo, bazujący na kohortach program wspierający rozwój 
startupów posiadający elementy edukacyjne oraz mentorin-
gu, który kończy się publicznym wydarzeniem typu «demo 
day»”.

Krótka historia akceleracji
Za pierwszy akcelerator uznawany jest utworzony w 2005 roku 
w USA Y Combinator. Kolejnymi pionierskimi akceleratorami były 
założony w roku 2006 również w USA Techstars oraz pierwszy 
akcelerator na terenie Europy – Seedcamp. Pierwsze sukcesy 
prekursorów akceleracji przyciągnęły kolejne podmioty skłonne 

Kuźnie startupów, 
czyli kilka słów o akceleracji

Zarówno w Polsce, jak i na świecie coraz częściej słyszymy o zjawisku akceleracji 
startupów. Fundusze inwestycyjne, korporacje, przedstawiciele ekosystemu startu-
powego – wszyscy chcą akcelerować lub już to robią. Ale czym tak naprawdę jest 
akceleracja?

do akceleracji innowacyjnych przedsiębiorstw. 
Zgodnie z danymi NESTA w 2010 roku w samym 
USA funkcjonowało ponad 180 akceleratorów. 
Tylko w najlepszych kilkunastu akceleratorach na 
terenie USA programem akceleracji zostało obję-
tych do roku 2010 ponad 400 startupów. Obec-
nie liczba działających na świecie akceleratorów 
zmienia się z  każdym dniem,  jest szacowana 
według różnych źródeł na kilkaset do nawet kilku 
tysięcy aktywnych programów.

Akceleracja z praktycznego 
punktu widzenia startupu

Co program akceleracyjny może mi 
realnie dać?
Program akceleracyjny nazywany jest często 
programem MBA dla startupów. Trwająca kilka 

miesięcy akceleracja powinna w  swoim programie poruszać 
większość kluczowych zagadnień biznesowych, które dotyczyć 
mogą przedsiębiorstw w  najwcześniejszych fazach rozwoju. 
W ramach standardowego zestawu obszarów merytorycznych 
programów akceleracyjnych znajdują się zazwyczaj takie ele-
menty, jak model biznesowy, marketing (w tym z wykorzysta-
niem social media), polityka cenowa, zarządzanie projektami 
czy aspekty zarządzania zasobami ludzkimi oraz rekrutacji. 
Istotnym elementem merytorycznym są również poruszane 
w ramach akceleracji aspekty prawne oraz podatkowe, z któ-
rymi młodzi założyciele startupów mają najwięcej problemów. 
Istotne jest, że opisane powyżej aspekty merytoryczne są nie 
tylko wykładane uczestnikom akceleracji, ale również przekła-
dane na ćwiczenia oraz zadania, których wykonywanie ma 
przyczynić się do rozwoju startupu, a produkty wykonywanych 
prac mają służyć wykorzystaniu ich w codziennej praktyce biz-
nesowej startupu. 
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Oprócz wiedzy oraz praktycznych umiejętności ważna jest rów-
nież możliwość konfrontowania swoich przemyśleń oraz wyko-
nywanych w ramach akceleracji zadań z mentorami. Najlepsze 
programy akceleracyjne udostępniają w ramach programu mini-
mum kilkudziesięciu interdyscyplinarnych mentorów pozostają-
cych do dyspozycji startupów. Zazwyczaj jeden mentor zostaje 
oddelegowany bezpośrednio do jednego startupu, stając się 
tzw. mentorem wiodącym, którego rolą jest monitorowanie po-
stępów prac startupu w ramach programu. Dodatkowo startupy 
mogą również korzystać z indywidualnych konsultacji z innymi, 
dostępnymi w ramach programu, mentorami.
Sam okres akceleracji daje również startupom ogromne moż-
liwości związane z  szeroko rozumianym networkingiem oraz 
promocją. Oprócz wspomnianych już mentorów startupy mogą 
wykorzystać posiadane przez akcelerator relacje z przedstawi-
cielami funduszy inwestycyjnych oraz aniołami biznesu. Okres 
akceleracji oraz okres do pół roku po zakończeniu programu 
może być kluczowy z  punktu widzenia wykorzystania nawią-
zanych w trakcie programu relacji w celu pozyskaniu inwestora 
oraz promocji startupu w mediach.

Na co muszę być przygotowany, aplikując do 
programu akceleracyjnego?
By w  pełni wykorzystać możliwości, jakie wiązać mogą się 
z udziałem w programie akceleracyjnym, startup powinien od-
powiedzieć sobie na jedno zasadnicze pytanie – czy jesteśmy 
w stanie zaangażować się w program w danym zakresie cza-
sowym, jaki przewidziany jest przez organizatorów programu? 
Jednym z  najczęściej wskazywanych przez zarządzających 
akceleratorami problemów związanych z  realizacją programu 
oraz osiągnięciem jego pozytywnych efektów końcowych jest 
niskie zaangażowanie startupów w udział w programie. Apliku-
jąc do programu akceleracyjnego, startup musi być świadom 
konieczności oddelegowania często kluczowych pracowników 
(w tym w szczególności założycieli) do uczestnictwa w zajęciach 
w  ramach programu. Samo wykonywanie dużej liczby zadań 
w  ramach programu również może być sporym obciążeniem 
dla startupu chcącego pogodzić bieżące działania operacyjne 
z udziałem w akceleracji. Kluczowe zatem jest podjęcie decyzji 
o udziale w programie akceleracyjnym z pełną świadomością co 
do możliwości operacyjnych oraz czasowych, jakimi dyspono-
wać będzie startup przez najbliższe 3–6 miesięcy.

Wariacje oraz typy akceleratorów
Wraz z rozwojem obszaru akceleracji na świecie, zarządzający 
akceleratorami zaczęli prześcigać się w staraniach, by wyróżnić 
się na tle setek dostępnych programów akceleracyjnych. Pomi-
mo wielu prób oraz starań dotychczas głównymi elementami, 
które w największym stopniu różnicują programy akceleracyjne 
oraz są istotne z punktu widzenia startupów, są:

- renoma (marka) akceleratora: udział w jednym z najbardziej 
prestiżowych programów akceleracyjnych (np. Y Combinator 
lub 500 Startups) jest uważany za równoznaczny z otrzy-
maniem ofert inwestycyjnych od czołowych funduszy inwe-
stycyjnych w momencie zakończenia akceleracji,

- mentorzy zaangażowani w  akcelerację – nierzadko udział 
w  danym programie akceleracyjnym może być kluczowy 
z uwagi na jedyną w swoim rodzaju szansę nawiązania re-
lacji ze światowej klasy mentorem, który może zostać ich in-
westorem, klientem lub członkiem rady nadzorczej.

Z uwagi na dość młody wiek dziedziny akceleracji nie istnieje 
jedna, uznawana przez wszystkich, terminologia dotycząca 
typów akceleracji. Poniżej przedstawione zostały dwa przykła-
dowe odmiany akceleratorów, które wyewoluowały z klasycznej 
formy akceleracji zdefiniowanej powyżej.

1. Akceleratory uczelniane
Wraz z sukcesami akceleratorów komercyjnych coraz większa 
liczba uniwersytetów obok funkcjonujących już na nich inku-
batorów przedsiębiorczości zaczęła inwestować w  inicjatywy 
o  charakterze akceleracyjnym. Akceleratory uczelniane w  ta-
kich krajach, jak np. USA czy Wielka Brytania prowadzone są 
zazwyczaj przez doświadczonych praktyków ekosystemu 
startupowego, którzy zdobywali doświadczenie w funduszach 
inwestycyjnych lub prowadzili własne startupy. Akceleratory 
uczelniane mają za zadanie wspieranie innowacyjnych pomy-
słów rozwijanych przez studentów. W odróżnieniu od klasycz-
nych akceleratorów często nie zapewniają one finansowania 
dla startupów oraz wykorzystują, jako mentorów (w szczegól-
ności technologicznych) swoją własną kadrę dydaktyczną. 
W przypadku uczelni technicznych istotnym elementem propo-
zycji wartości dla akcelerowanych startupów jest również do-
stęp do infrastruktury badawczej jednostki naukowej odpowie-
dzialnej za akcelerację.

2. Akceleratory korporacyjne
Wychodząc naprzeciw rosnącej presji ze strony klientów ocze-
kujących nowych innowacyjnych produktów oraz usług, kor-
poracje zaczęły postrzegać współpracę ze startupami jako 
zewnętrzne źródło innowacji najwyższej jakości. W  pierwszej 
kolejności korporacje angażowały się w programy akceleracyj-
ne na zasadach partnerstwa w uznanych inicjatywach akcele-
racyjnych. W zamian za opłaty sponsorskie korporacja mogła 
liczyć na korzyści wizerunkowe oraz szansę na współpracę ze 
startupami poprzez dedykowanych mentorów wywodzących 
się z  korporacji. Z  upływem czasu korporacje, chcąc w  pełni 
korzystać z możliwości, jakie niesie akceleracja, same zaczęły 
przejmować rolę zarządzających akceleracją. Przejęcie całości 
obowiązków związanych z prowadzeniem procesu akceleracji 
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ma na celu maksymalne zabezpieczenie interesów korporacji 
w kontekście ich pierwszeństwa do nawiązania współpracy lub 
inwestycji w najlepsze startupy. 
W  celu lepszego zrozumienia zjawiska akceleracji korporacyj-
nej poniżej przedstawiamy opis własnej inicjatywy PwC, która 
ma na celu tworzenie nowej generacji usług doradczych dzięki 
współpracy ze startupami.

Startup Collider by PwC
Przykładem współpracy korporacji i  startupów jest inicjatywa 
PwC w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE), którą jest program 
akceleracyjny Startup Collider. Jego otwarcie zostało ogłoszone 
we wrześniu 2016 r.
Głównym celem Startup Collidera  jest wspieranie całego eko-
systemu startupów Europy Środkowo-Wschodniej. 
Każdy roczny cykl tego programu obejmuje trzymiesięczny 
etap intensywnych szkoleń – bootcamp. Jego pierwsza edy-
cja rozpoczęła się 9 stycznia 2017 roku. W trakcie bootcampu  
startupy wybrane do programu akceleracji przypisywane są 
do dwóch wybranych mentorów, spośród których jeden jest 
ekspertem niezwiązanym z PwC, drugi zaś — ekspertem PwC. 
Osoby te mają wesprzeć przedsiębiorców w rozwoju biznesu. 
Liczymy, że pod koniec programu startupy poprawią swoje 
biznesplany i procesy, a ich twórcy zdobędą wiedzę na temat 
odpowiednich rynków, potrzeb klientów, przepisów prawnych 
i wielu innych kwestii. Dla najlepszych startupów przewidziany 
jest etap wchodzenia na rynek, w którego ramach mogą one 
łączyć się z  PwC i  korzystać z  rynkowej pozycji naszej marki 
w celu wprowadzenia swoich produktów i usług na rynki Euro-
py Środkowo-Wschodniej i dalsze. Bardziej rozwinięte startupy 
przejdą od razu do tego etapu.
W pierwszej edycji program skoncentrowany jest na startupach 
oferujących rozwiązania dla sektora finansowego. 

Aby dotrzeć do najlepszych startupów w  Europie Środkowo-
-Wschodniej zespół Startup Collider rozpoczął kampanię pro-
mocyjną w  mediach społecznościowych, dzięki czemu marka 
trafiła na listę najlepszych 100 marek InsurTech i zyskała ponad 
milion wpisów na swoich kanałach w mediach społecznościo-
wych. Następnie zespół Startup Collider wyruszył na objazd bu-
sem po CEE, by spotkać się z firmami i liderami opinii. Zajęło to 
ponad dwa tygodnie. Zespół przejechał 4313 km, odwiedzając 
12 miast w ośmiu europejskich krajach, spotykając się ze startu-
pami, inwestorami i entuzjastami startupów.
Osiem startupów z  udokumentowanym prototypem zostało 
zaproszonych do udziału w trzymiesięcznych sesjach szkole-
niowych (bootcampie), a pięć bardziej dojrzałych i rozwiniętych 
firm uczestniczyło w programie tzw. szybkiej ścieżki (fast track), 
gdzie mają możliwość poszerzyć sieć kontaktów, korzystając 
z potencjału i zasięgu PwC.
Obecnie najlepsze startupy z pierwszej edycji Startup Collide-
ra pracują z PwC nad dalszym rozwojem swojego projektu i wy-
pracowaniem wspólnej oferty.
Do tej pory pierwsza edycja programu przynosi korzyści obu 
stronom, co potwierdzają słowa jednego z uczestników progra-
mu, Juliana Kozankiewicza z Noa Tech:
– Możemy śmiało powiedzieć, że PwC jest doskonałym partne-
rem do pracy nad modelami biznesowymi i sprawami bizneso-
wymi dla naszych potencjalnych klientów. Ich wiedza ekspercka 
wskazała obszary, o  których nigdy nawet nie myśleliśmy. To 
naprawdę niezwykłe, że dostaliśmy również sporo wsparcia od 
partnerów PwC – ich zaangażowanie pokazało nam, jak bardzo 
istotny jest dla nich program Startup Collider. Jesteśmy pewni, 
że pozostaniemy z nimi w kontakcie również po zakończeniu 
programu i  planujemy nasz przyszły rozwój wspólnie z  PwC  
– mówi.

Podsumowanie
W  najbliższych latach powinniśmy być świadkami dalszego 
dynamicznego rozwoju zjawiska akceleracji. Zmiany, których 
możemy się spodziewać, to postępująca specjalizacja tema-
tyczna akceleratorów oraz postępujące zwiększanie się dys-
proporcji w  zakresie wartości oferowanej przez najlepsze ak-
celeratory w porównaniu z mniejszymi nowymi akceleratorami. 
Zastanawiając się nad udziałem w programie akceleracyjnym, 
powinniśmy poświęcić czas na odrobienie zadania domowego 
i sprawdzenie choćby ludzi oraz instytucji odpowiedzialnych za 
zarządzanie programem, profili mentorów oraz opinii uczestni-
ków dotyczących poprzednich edycji programu. W sytuacji gdy 
wybieramy już nie z kilku, lecz z kilku tysięcy programów, nie 
możemy wierzyć, że wszystko co ma w nazwie „akcelerator”, 
niesie z sobą propozycję wartości, która godna jest inwestycji 
jednego z kluczowych zasobów startupu, jakim jest jego czas. 
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– PwC Startup Collider stanowi istotną po-
moc dla europejskich startupów i wspiera 
innowacje w  regionie Europy Środkowo-
-Wschodniej. Rozwiązania opracowane 
przez jedne startupy będą wdrażane 
w  ramach usług PwC, inne zaś, dzięki 
globalnej sieci PwC, pozyskają nowych 
klientów i partnerów – mówi Jolanta Ko-
kosińska, partner PwC Polska, zespół ds. 
innowacji i B+R



Skąd kasa na startup?
Czyli krótka rozprawa o możliwościach pozyskania 

wsparcia finansowego na rozwój startupów

Ilustracje: sorbetto / iStock
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Wstęp
W  ostatnich latach możemy zaobserwować 
prawdziwy wysyp startupów na polskim ryn-
ku. W mediach każdego dnia możemy poznać 
niezwykłe historie młodych przedsiębiorców, 
którzy z pomysłu przy porannej kawie stworzyli 
wielomilionową firmę. Jednak wbrew pozorom 
droga do sukcesu w biznesie nie jest tak pro-
sta, jak mogłoby się wydawać, a to co widzimy, 
to jedynie szczyt góry lodowej, u  której pod-
staw leżą: ciężka praca, kompetencje, motywa-
cja i determinacja zespołu, a przede wszystkim 
umiejętne pozyskanie środków na rozwój. 

To właśnie finansowanie startupu jest jed-
nym z kluczowych wyzwań, jakie napotyka na 
drodze do sukcesu młody przedsiębiorca. Jak 
wynika z  raportu Startup Poland 2016, aż trzy 
czwarte startupów deklaruje chęć aplikowania 
o kapitał zewnętrzny niezbędny dla rozwoju ich 
biznesu. Najczęściej wybierane źródła kapitału 
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Zespół Innowacji i B+R, Dotacji i ulg

Michał Przybylski
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Zespół Innowacji i B+R, Dotacji i ulg

Dominik Krawczyk
konsultant  PwC 

Zespół Innowacji i B+R, Dotacji i ulg

zewnętrznego to: dotacje z Unii Europejskiej (24 
proc.), fundusze Venture Capital (22 proc.) oraz 
środki od aniołów biznesu (17 proc.). 
Obecnie w  Polsce dostępny jest szeroki wa-
chlarz form wsparcia rozwoju startupów, zarów-
no w postaci bezzwrotnych dotacji, jak i pośred-
nich form wsparcia, które przekazywane jest 
startupom m.in. przez akceleratory czy fundu-
sze inwestycyjne. Ich celem jest zapewnienie 
finansowania rozwoju i  dopracowanie samego 
produktu lub technologii tworzonej przez star-
tup oraz ogólnie rozumianego rozwoju przed-
siębiorstwa i skalowanie jego działalności.

Poniższa tabela przedstawia kluczowe źródła 
finansowania opisywane w  ramach artykułu. 
Wpisanie poniższych informacji w  przeglądar-
kę internetową powinno pomóc w  odnalezie-
niu szczegółowych informacji dotyczących po-
szczególnych możliwości pozyskania wsparcia.
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Wsparcie na rozwój startupów 
przez dedykowanych  
pośredników
W  celu wspierania nie tylko startupów, ale i  rozwoju całego 
ekosystemu startupowego dysponenci pieniędzy publicz-
nych przeznaczyli sporą część środków na finansowanie 
działalności podmiotów pełniących funkcję pośredników, któ-
rych głównym celem jest rozwój startupów. Podmioty te mają 
za zadanie nie tylko dostarczać startupom środków finanso-
wych, ale również pomagać im w rozwoju poprzez zapewnie-
nie m.in. szkoleń czy dostępu do doświadczonych mentorów 
posiadających praktyczną wiedzę technologiczną oraz bizne-
sową.

Platformy startowe w Polsce Wschodniej
Przykładem inicjatywy finansowanej z pieniędzy publicznych, 
mającej na celu wspieranie rozwoju startupów, są platformy 
startowe przeznaczone dla przedsiębiorców z  województw 
Polski Wschodniej. 
Platformy startowe pełnią funkcję programu akceleracyjnego 
adresowanego do pomysłodawców, którzy chcą rozwijać swój 
innowacyjny biznes w  jednym z  pięciu województw makro-
regionu Polska Wschodnia. Dotąd wybranych zostało trzech 
operatorów platform startowych:

• Hub of Talents  
– lider: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (BPNT), 

• Platforma Technopark Biznes Hub  
– lider: Kielecki Park Technologiczny, 

• Platforma Connect  
– lider: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny.

Aby stać się uczestnikiem programu akceleracyjnego należy 
mieć innowacyjny pomysł na projekt znajdujący zastosowanie 
w życiu codziennym lub praktyce gospodarczej. Ponadto apli-
kant musi mieć mniej niż 35 lat, by móc starać się o wsparcie 
w ramach platformy startowej.  Kluczowe kryteria wyboru po-
mysłów to potencjał rynkowy oraz możliwość przekształcenia 
pomysłów w  rentowne produkty. Ocenie podlegają również 
takie aspekty, jak np.:

• opłacalność – ocena relacji zakładanych kosztów do efektów 
wprowadzenia produktu na rynek,

• wykonalność – ocena czy w oparciu o dostępne na rynku tech-
nologie lub wiedzę możliwe jest wyprodukowanie danego pro-
duktu lub świadczenie usługi,

• zgodność pomysłu z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami 
lub Inteligentnymi Specjalizacjami właściwymi dla wojewódz-
twa, w którym będzie siedziba startupu.

W  zamian za spełnienie wymagań uczestnicy mogą liczyć 
m.in. na miejsce do pracy, doradztwo biznesowe oraz 
podatkowe zapewniane przez dedykowanych mento
rów.  Co więcej, po zakończeniu 10-miesięcznego okresu in-
kubacji firmy mają szansę otrzymania bezzwrotnej dotacji 
w wysokości nawet do 800 tys. PLN na wdrożenie oraz 
rozwój swojego pomysłu biznesowego.

Akceleratory Scale UP
Inną ciekawą możliwością pozyskania wsparcia przez star-
tupy jest udział w jednym z akceleratorów biznesowych uru-
chomionych w ramach programu Scale UP. Inicjatywa realizo-
wana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 
W ramach pilotażowego konkursu Scale UP wyłoniono dzie-
sięć podmiotów, które uzyskają ok. 60 milionów PLN dofinan-
sowania, aby realizować program akceleracji we współpracy 
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z dużymi przedsiębiorstwami. To właśnie duże przedsiębior-
stwa będące partnerami każdego z akceleratorów Scale UP 
mają świadczyć o  wyjątkowości programu. Startupy w  ra-
mach akceleracji powinny w miarę możliwości wypracować 
ścieżkę komercjalizacji ich technologii we współpracy 
z  dużym przedsiębiorstwem. Każdy z  programów akce-
leracyjnych Scale UP obejmie wsparciem minimum 20 star-
tupów, z  których każdy otrzymać może do 250 tys. PLN 
bezzwrotnego wsparcia. Czas trwania pojedynczej rundy 
programu akceleracyjnego wynosić będzie od 3 do 6 miesięcy. 
Kluczowe korzyści dla startupu, obok wsparcia kapitałowego, 
to m.in. dostęp do ekspertów technologicznych oraz 
infrastruktury dużych przed
siębiorstw oraz wsparcie 
merytoryczne doświad
czonych mentorów i trene
rów biznesowych.

Wsparcie na
rozwój produktu
technologii 
startupów
Proces rozwijania rozwiązań 
innowacyjnych może prze-
biegać w  różnorodny sposób 
w  zależności od tego, czy 
startup rozwija produkt czy 
technologię i w jaką branżę się 
wpisuje. Kluczowym i  podsta-
wowym etapem rozwoju nowych 
produktów, usług lub technologii jest faza badawcza, w której 
trakcie, realizowane są niezbędne badania przemysłowe i pra-
ce rozwojowe mające na celu przekształcenie pomysłu w real-
ne rozwiązanie, zweryfikowane i przygotowane do wdrożenia. 
Wiąże się ona z największym ryzykiem niepowodzenia całego 
przedsięwzięcia z uwagi na konieczność rozwiązania licznych 
problemów badawczych. Niejednokrotnie skuteczne przygo-
towanie i wdrożenie na rynek nowego rozwiązania wymaga 
wcześniejszego opracowania jego prototypu czy też instalacji 
demonstracyjnej lub pilotażowej. Z uwagi na fundamentalne 
znaczenie prac B+R w procesie rozwoju innowacji zdecydo-
wana większość dostępnych dla przedsiębiorców dotacji unij-
nych jest przeznaczona na ten cel. 
W zależności od tego, na którym etapie rozwoju znajduje się 
konkretne rozwiązanie i w jaką branżę się ono wpisuje, star-
tupy mogą skorzystać z różnorodnych źródeł wsparcia mają-
cych formę dotacji bezzwrotnych.
Dotacje na prace badawczorozwojowe są przezna-
czone na pokrycie kosztów realizacji tych prac, a  więc wy

nagrodzeń kadry B+R, materiałów zużytych do ba
dań i  budowy instalacji pilotażowych, odpłatnego 
skorzystania ze specjalistycznego sprzętu B+R czy 
skorzystania z usług podwykonawców, co w przypad
ku startupów może sięgnąć nawet 80 proc. W zamian 
wymagany jest określony poziom nowości i  innowacyjności 
rozwijanych produktów, usług lub technologii (najczęściej mi-
nimum to innowacja w  skali Polski). Jednocześnie dostępny 
jest bardzo szeroki wachlarz programów oferujących wspar-
cie fazy B+R, zarówno ogólnopolskich, jak i dystrybuowanych 
w poszczególnych województwach, w  tym w podkarpackim. 
Ponadto możliwe jest aplikowanie w programach adresowa-

nych do konkretnych branż bądź 
nieprofilowanych na wsparcie 
konkretnego sektora. 

Dotacje na 
internacjonalizację
Startupy w  Polsce mają rów-
nież możliwość pozyskania 
wsparcia finansowego prze-
znaczonego na przygotowanie 
oraz wdrożenie strategii eks-
pansji zagranicznej. Postępu-
jąca globalizacja oraz związa-
na z tym rosnąca konkurencja 
sprawiają, że możliwość skalo-
wania działalności startupów 
na kolejne rynki geograficzne 

jest jednym z kluczowych aspek-
tów branych pod uwagę przez potencjalnych inwestorów 
w ramach podejmowania decyzji o inwestycji w startup. Inno-
wacyjni przedsiębiorcy z całej Polski mogą liczyć na wsparcie 
przeznaczone m.in. na stworzenie strategii eksporto
wej, nabycie usług doradczych związanych z przygo
towaniem do wejścia na nowe rynki oraz udział w mię
dzynarodowych targach i misjach gospodarczych.  

Wsparcie dla ekosystemu start
upowego – fundusze inwestycyjne 
Jedną z głównych form wspierania rozwoju ekosystemu star-
tupowego w Polsce będą w najbliższych latach instrumenty 
dedykowane funduszom inwestycyjnym, których zadaniem 
będzie dokonywanie inwestycji kapitałowych w  młode inno-
wacyjne spółki. Głównymi dysponentami środków w tym ob-
szarze jest Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju oraz PFR 
Ventures (podmiot z grupy Polskiego Funduszu Rozwoju).  
Program BRIdge Alfa, realizowany przez NCBR wspólnie 
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• Platforma wymiany wiedzy i doświadczeń 
• Cykliczne spotkania dla członków klubu 
• Globalny zasięg Next Gen Clubs

Członkowie klubu
Sukcesorzy polskich firm rodzinnych
• Przygotowywani do sukcesji
• W trakcie sukcesji
• Do 5 lat po procesie sukcesji

Planowane działania w ramach Klubu

Poznaj ludzi takich jak Ty… 
Porozmawiaj z tymi, którzy już przeszli przez proces sukcesji…
Poznaj ekspertów w zarządzaniu biznesem rodzinnym…
Nawiąż wartościowe relacje…

Więcej informacji na stronie:
pwc.pl/klubsukcesora

Elitarne, dedykowane spotkania oraz bezpośredni i stały dostęp do wiedzy
• Szeroki i bezpłatny dostęp do wiedzy PwC i IBR -  publikacje, raporty i aplikacje
• Dedykowana platforma dla przyszłych liderów polskich firm rodzinnych
• Cykliczne, regionalne spotkania networkingowe połączone z rozmową z gościem specjalnym
• Ogólnopolska konferencja dedykowana sukcesorom firm rodzinnych
• Możliwość uczestnictwa w inicjatywach organizowanych w ramach globalnej sieci 
   Next Gen Clubs: wydarzenia, webex meetings, webinaria

Kontakt
Jesteś Sukcesorem biznesu rodzinnego?

Dołącz do Next Generation Club - skontaktuj się z nami! 

Chętnie poznamy Twój punkt widzenia, podziel się z nami swoim pomysłem na działanie Klubu.

Piotr Woźniakiewicz
PwC | Starszy Menedżer
Doradca podatkowy
Praktyka firm prywatnych w PwC
pwc_rzeszow@pl.pwc.com

Łukasz Wąsikiewicz
PwC | Wicedyrektor
Doradca podatkowy
Kieruje działaniami biura PwC 
w Rzeszowie 
pwc_rzeszow@pl.pwc.com

światowej gospodarki stanowią 

firmy rodzinne

W przeciągu najbliższych 5 lat 

spośród wszystkich firm rodzinnych 

na świecie zostanie przekazane w ręce 

kolejnego pokolenia.  

Zaledwie

spośród wszystkich firm rodzinnych trwa 

do trzeciego pokolenia. Wynika to zwykle 

z problemów rodzinnych, nie zagadnień 

biznesowych.

3/4

40% 

12%
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z  doświadczonymi inwestorami, jest jednym z  przykładów 
inicjatyw mających na celu wspieranie funduszy inwestycyj-
nych inwestujących w startupy technologiczne na najwcze-
śniejszym etapie rozwoju. Dotąd wyłoniono 19 podmiotów, 
które otrzymają od 16 do 24 mln złotych bezzwrotnego 
wsparcia finansowego. Głównym celem programu będzie 
zapewnienie nowatorskim projektom wsparcia w wejściu 
na rynek, przeprowadzenie je przez najbardziej ry
zykowną fazę rozwoju, czyli proof of principle oraz 
proof of concept. Wehikuły inwestycyjne powinny za-
pewnić podopiecznym komplek-
sowe wsparcie ich pomysłów, 
opiekę prawną i  bizneso
wą, tak by wynalazcy mogli 
bezpiecznie realizować prace 
badawcze, pozostając jedno-
cześnie współwłaścicielami 
patentów i zakładanych firm. 
Najbliższe lata, jeśli chodzi 
o  wsparcie wehikułów inwe-
stycyjnych w  Polsce, będą 
także należeć do PFR Ven-
tures. Realizując strategię 
Polskiego Funduszu Rozwo-
ju, spółka PFR Ventures, 
działając w  formule funduszu 
funduszy, oferować będzie fi
nansowanie zwrotne inno
wacyjnym spółkom z sekto
ra MŚP poprzez wybranych pośredników w postaci 
wehikułów inwestycyjnych oraz aniołów biznesu. 
PFR Ventures odpowiedzialny będzie za wdrożenie pięciu 
instrumentów przeznaczonych do wspierania startupów: 
PFR Starter FIZ, PFR Biznest FIZ, PFR Otwarte Innowacje 
FIZ, PFR KOFFI FIZ oraz PFR NCBR CVC. Tylko w  ramach 
pierwszego ogłoszonego już konkursu w ramach PFR Star-
ter FIZ do rozdysponowania pomiędzy pośredników finan-
sowych dostępna jest kwota 782 mln PLN.

Zakończenie 
Zanim zdecydujesz się na ubieganie się  
o finansowanie dla swojego startupu
Możliwości pozyskania publicznych środków na finanso-
wanie startupów są, jak widać, bardzo szerokie. Przygo-
towując strategię rozwoju swojego startupu, warto jednak 
zastanowić się, czy to odpowiedni moment na ubieganie 
się o  środki zewnętrzne. Kluczowym pytaniem, na które 
odpowiedzieć musi sobie każdy z  założycieli startupów, 
jest to, czy faktycznie kapitał jest jedynym czynnikiem blo-
kującym dalszy rozwój jego biznesu. Nierzadko lepszym 

rozwiązaniem może okazać się dalszy rozwój startupu 
z wykorzystaniem własnych środków (ang. bootstrapping), 
co pozwoli zaoszczędzić czas, który byłby potrzebny na 
przygotowanie wniosku o  dofinansowanie oraz później-
sze jego rozliczanie. Finansowanie z  udziałem własnych 
środków wiąże się również z  utrzymaniem całkowitej 
kontroli właścicieli nad biznesem, co nie miałoby miejsca 
w  przypadku skorzystania z  finansowania udzielanego 
przez fundusze inwestycyjne. Innym interesującym roz-
wiązaniem poprzedzającym ubieganie się o  finansowa-

nie zewnętrzne jest udział 
w  programie akceleracyj-
nym, który może pomóc 
w  dopracowaniu pomysłu,  
a to znacząco podnosi 
szanse pozyskiwania kapi-
tału.

W  odniesieniu do dotacji 
na fazę rozwoju rozwiąza-
nia projektowanego przez 
startupy wybór określonego 
źródła wsparcia powinien 
zależeć od oceny szans 
na spełnienie wymagań 
stawianych przez poszcze-
gólne programy (m.in. doty-
czących poziomu innowa-

cyjności, wartości projektu 
etc.) oraz skali konkurencyjności (programy branżowe lub 
ogólnodostępne). W przypadku wskazanych form wspar-
cia pośredniego, z  uwagi na ich mnogość, kluczowy bę-
dzie dobór najbardziej odpowiedniego i adekwatnego do 
potrzeb startupu programu akceleracyjnego pod wzglę-
dem oferty dostępnych usług wsparcia i  wymagań, np. 
co do skali udziałów w  startupie oraz okresu związania 
z daną instytucją. Rozważyć w tym zakresie należy także 
oferowane przez poszczególnych operatorów programu 
elementy propozycji wartości – czy dla mojego startupu 
kluczowe w tym momencie jest pozyskanie dużego klien-
ta korporacyjnego, wsparcie w  skalowaniu biznesu na 
nowe rynki czy może przestrzeń coworkingowa?

Żyjemy w czasach, kiedy znalezienie finansowania na roz-
wój startupu w  Polsce nie będzie dużym wyzwaniem. Klu-
czowe będą zarówno odpowiedni jego dobór w kontekście 
trafnie zidentyfikowanych potrzeb, jak i samo wykorzystanie 
finansowania w  sposób, który pozwoli na dynamiczny, ale 
i  zrównoważony rozwój innowacyjnych pomysłów i  prze-
kształcanie ich w stabilne przedsięwzięcia biznesowe. 
 

Next Generation Club
Klub dla przyszłych liderów polskich firm rodzinnych 

Idea klubu
• Program tworzony „dla sukcesorów przez sukcesorów”
• Wspólna sieć kontaktów - networking
• Platforma wymiany wiedzy i doświadczeń 
• Cykliczne spotkania dla członków klubu 
• Globalny zasięg Next Gen Clubs

Członkowie klubu
Sukcesorzy polskich firm rodzinnych
• Przygotowywani do sukcesji
• W trakcie sukcesji
• Do 5 lat po procesie sukcesji

Planowane działania w ramach Klubu

Poznaj ludzi takich jak Ty… 
Porozmawiaj z tymi, którzy już przeszli przez proces sukcesji…
Poznaj ekspertów w zarządzaniu biznesem rodzinnym…
Nawiąż wartościowe relacje…

Więcej informacji na stronie:
pwc.pl/klubsukcesora

Elitarne, dedykowane spotkania oraz bezpośredni i stały dostęp do wiedzy
• Szeroki i bezpłatny dostęp do wiedzy PwC i IBR -  publikacje, raporty i aplikacje
• Dedykowana platforma dla przyszłych liderów polskich firm rodzinnych
• Cykliczne, regionalne spotkania networkingowe połączone z rozmową z gościem specjalnym
• Ogólnopolska konferencja dedykowana sukcesorom firm rodzinnych
• Możliwość uczestnictwa w inicjatywach organizowanych w ramach globalnej sieci 
   Next Gen Clubs: wydarzenia, webex meetings, webinaria

Kontakt
Jesteś Sukcesorem biznesu rodzinnego?

Dołącz do Next Generation Club - skontaktuj się z nami! 

Chętnie poznamy Twój punkt widzenia, podziel się z nami swoim pomysłem na działanie Klubu.

Piotr Woźniakiewicz
PwC | Starszy Menedżer
Doradca podatkowy
Praktyka firm prywatnych w PwC
pwc_rzeszow@pl.pwc.com

Łukasz Wąsikiewicz
PwC | Wicedyrektor
Doradca podatkowy
Kieruje działaniami biura PwC 
w Rzeszowie 
pwc_rzeszow@pl.pwc.com
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W przeciągu najbliższych 5 lat 

spośród wszystkich firm rodzinnych 

na świecie zostanie przekazane w ręce 

kolejnego pokolenia.  

Zaledwie

spośród wszystkich firm rodzinnych trwa 
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Usługi biura księgowego PwC w Rzeszowie

Oferujemy Państwu prowadzenie ksiąg, rozliczeń podatkowych, 
przygotowanie list płac oraz usługi powiązane z bieżącym
funkcjonowaniem działu księgowości i administracji kadrowej.
Łącząc nowoczesne technologie, sprawdzone procesy oraz wiedzę 
i doświadczenie specjalistów PwC sprawiamy, że mogą się Państwo
skoncentrować na rozwoju Waszej firmy oddając nam zadania związane
ze sprawami księgowymi (kompleksowo lub wybrane procesy).

Powyższe usługi możemy świadczyć z wykorzystaniem aplikacji 
z dostępem on-line lub w sposób tradycyjny, używając wewnętrznych
systemów księgowo-płacowych. Korzyścią ze stosowania rozwiązań
on-line jest uproszczenie i automatyzacja procesów zarządzania
danymi finansowymi, przygotowywania deklaracji i zeznań podatkowych,
a także administrowania sprawami kadrowo-płacowymi. Nasze
narzędzia on-line umożliwiają bezpośrednią komunikację z PwC 
z kraju i z zagranicy oraz bieżący dostęp do dokumentacji księgowej. 

Zapewniamy nie tylko wysoki poziom merytoryczny naszych usług,
ale przede wszystkim przykładamy szczególną wagę do budowania
długofalowych relacji z Państwem, co w przypadku usług księgowych
jest szczególnie ważne.

© 2016 PwC Polska Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa „PwC” odnosi się do podmiotu lub podmiotów wchodzących w skład sieci PwC, 
z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny. Dowiedz się więcej na www.pwc.com/structure   

Łukasz Wąsikiewicz

Wicedyrektor, doradca podatkowy
kieruje działaniami biura PwC w Rzeszowie
Tel.: 502 184 205 
pwc_rzeszow@pl.pwc.com 

Łukasz Zieliński

Młodszy menedżer, biuro księgowe PwC
Tel.: 519 504 364 
pwc_rzeszow@pl.pwc.com 

Kontakt:

• Prowadzenie ksiąg rachunkowych

• Sporządzanie sprawozdań finansowych według krajowych 
i międzynarodowych standardów rachunkowości

• Sporządzanie miesięcznych i kwartalnych raportów 
na potrzeby zarządcze

• Opracowywanie planu kont dostosowanego 
do indywidualnych potrzeb Klienta 

• Rozliczenia podatkowe VAT i CIT

• Przygotowywanie deklaracji podatkowych

• Sporządzanie raportów do GUS i NBP

• Przeglądy podatkowe

• Usługi w zakresie administracji kadrowo-płacowej

• Wsparcie czasowe – wypożyczanie pracowników

Jak PwC może pomóc Twojej firmie:



Przedsiębiorczość dynastii 
pod lupą 



Optymizm rośnie
Wśród polskich firm rodzinnych widać wzrost 
optymizmu, a  ich opinie dotyczące sytuacji 
ekonomicznej zaczynają być zbieżne z opi-
niami firm europejskich. Wciąż utrzymuje się 
jednak tendencja, według której europejskie 
firmy rodzinne oceniają otoczenie gospo-
darcze bardziej pozytywnie. Warto zauwa-
żyć, że różnice te ostatnio zmalały. 
Taka tendencja wśród naszych rodzimych 
firm może mieć uzasadnienie w  lepszych 
wynikach finansowych poprzez zwiększanie uzyskiwa-
nych przychodów, wzrost liczby zatrudnionych osób oraz 
rozwijanie działalności zagranicznej. Ponadto aż 83 proc. 
familijnych firm europejskich oraz 41 proc. firm polskich 
planuje zwiększyć swoje obroty w 2017 roku.

Największym wyzwaniem  
dla polskich firm rodzinnych  
są rosnące koszty pracy (50 proc.), 
a dla europejskich – niepewny klimat 
polityczny (37 proc.)

Wyzwania dla firm rodzinnych
Mimo obiecujących perspektyw niezmiennie od kilku lat 
największymi obawami polskich firm rodzinnych są rosnące 
koszty pracy, zmienna sytuacja polityczna oraz tzw. walka 
o talent, czyli pozyskiwanie wykwalifikowanej kadry.

Andrzej Bernatek
partner w dziale 

doradztwa podatkowego 
w KPMG w Polsce

Źródło: Raport KPMG w Polsce pt. „Barometr firm rodzinnych. Edycja 2016”

Pomimo licznych zawirowań ekonomicznych w Europie, silnej konkurencji na rynkach i coraz to 
nowych wyzwań europejskie firmy rodzinne z optymizmem patrzą w przyszłość. Aż 42 proc. firm 
z Polski w momencie przeprowadzania badania odnotowało wzrost przychodów, a blisko jedna 
trzecia zwiększyła zatrudnienie. Coraz więcej polskich biznesów działa na rynkach zagranicz-
nych. Zarówno europejskie, jak i polskie firmy rodzinne nie zwalniają tempa, a planując przyszły 
wzrost, opierają się na inwestycjach w ludzi i innowacje – to właśnie te czynniki najbardziej na-
pędzają ich sukces – wynika z raportu firmy KPMG pt. „Barometr firm rodzinnych. Edycja 2016”.
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POLSKA

EUROPA
P4 Z JAKIMI WYZWANIAMI ZMAGAJĄ SIĘ OBECNIE FIRMY RODZINNE?

(3 NAJCZĘŚCIEJ WSKAZYWANE ODPOWIEDZI)
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W przypadku firm europejskich problematyczne kwestie są 
nieco odmienne. Tutaj w pierwszej kolejności wymieniano 
niestabilny klimat polityczny, w dużej mierze utrudniający 
swobodne funkcjonowanie na rynku w obliczu niepewno-
ści rzutującej najczęściej na regulacyjne i ustawodawcze 
aspekty przedsiębiorczości. Ponad jedna trzecia firm zma-
ga się także z problemem rosnącej w siłę konkurencji oraz 
w większym stopniu zwraca uwagę na trudności związane 
z  rekrutacją wysoko wykwalifikowanej kadry niż w  przy-
padku polskich biznesów rodzinnych.

Utrudnienia, które napotykają na swojej drodze przed-
siębiorstwa rodzinne, są jednocześnie wyzwaniem i  od-
zwierciedlają zdolność firmy do efektywnego radzenia 
sobie z nimi. Poprzez szybki i elastyczny proces decyzyj-
ny, kształtowanie długoterminowej działalności i zaanga-
żowanie pracowników firmy definiują swoje silne strony 
i atuty.

W kontekście tych zmagań warto zwrócić uwagę na zmia-
ny, które według  biznesów rodzinnych istotnie przyczy-
niłyby się do poprawy perspektyw wzrostu.
Blisko 40 proc. przedsiębiorców z  Polski stwierdziło, że 
obniżenie pozapłacowych kosztów pracy znacznie ulep-
szyłoby funkcjonowanie na rynku. Kolejnym priorytetem 
są  kwestie podatkowe. Dla polskich respondentów du-
żym ułatwieniem byłoby uproszczenie stosunkowo za-
wiłych i  niejednoznacznych przepisów podatkowych, 
obniżenie poziomu opodatkowania oraz wprowadzenie 
korzystniejszych procedur administracyjnych przy przej-
mowaniu firmy rodzinnej przez kolejne pokolenia.

Dla firm europejskich najważniejsze okazały się natomiast 
elastyczniejsze przepisy dotyczące rynku pracy, obni-
żenie pozapłacowych kosztów pracy oraz zmniejszenie 
uciążliwych przeszkód o charakterze administracyjnym.

 

 

  

Obniżenie pozapłacowych
kosztów pracy
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POLSKA

EUROPA
P5 JAKIE ZMIANY I ULEPSZENIA STWORZYŁYBY FIRMOM RODZINNYM 

KORZYSTNIEJSZE WARUNKI DO WZROSTU?
(6 NAJCZĘŚCIEJ WSKAZYWANYCH ODPOWIEDZI)

Źródło: Raport KPMG w Polsce pt. „Barometr firm rodzinnych. Edycja 2016”
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Cele i strategie
Identyfikując najbliższe cele, liderzy zarówno europejskich, 
jak i  polskich firm rodzinnych wskazywali na zwiększenie 
rentowności i  przychodów, które mają przyczynić się do 
lepszej efektywności działania i generowania zysków.
Przyciąganie nowych, dobrze wykwalifikowanych i utalen-
towanych pracowników jest większym priorytetem dla pol-
skich liderów biznesu familijnego. Ma to swoje odzwiercie-
dlenie w głównych kierunkach inwestycji podejmowanych 
przez rodzime firmy. Największa rozbieżność pomiędzy 
Polską a krajami europejskimi jest widoczna w przypadku 
innowacyjności – firmy europejskie zdają się przykładać 
większą wagę do istotności tej kwestii.  

W  obliczu aktualnych uwarunkowań demograficznych 
zdobywanie nowych pracowników z odpowiednimi kwalifi-
kacjami może okazać się nie lada wyzwaniem, zwłaszcza 
jeśli zestawimy je z niewystarczającym zainteresowaniem 
innowacjami.

Stabilny rozwój w warunkach konkurencyjnego rynku lokal-
nego i globalizacji wymusza podejmowanie różnorodnych 
działań prowadzących do zwiększania profesjonalizacji 
spółek i umożliwiania efektywnego wdrażania zaplanowa-
nych zmian. 

W tym zakresie firmy rodzinne są skłonne do podejmowa-
nia decyzji w zakresie zarządzania oraz zmian w struktu-
rach własności. W drugim przypadku 15 proc. polskich firm 
rodzinnych i  18 proc. europejskich planuje przekazać za-
rządzanie kolejnemu pokoleniu w ciągu najbliższego roku. 
Co ciekawe, wśród polskich spółek bardziej powszechne 
jest przekazywanie własności niż zarządzania. 
Kwestia sukcesji jest jednym z nieodłącznych problemów 
związanych z biznesem rodzinnym. Profil firm rodzinnych 
samoistnie implikuje przywiązanie do relacji rodzinnych, 
swobodniejsze podejście do procesów biznesowych, bar-
dziej osobisty i nieformalny styl zarządzania. Coraz więcej 
firm familijnych zaczyna zdawać sobie jednak sprawę, że 
profesjonalizacja w zakresie strategii i prowadzenia bizne-
su jest konieczna, aby móc się rozwijać na rynku.
Dla 92 proc. polskich przedsiębiorców utrzymanie kontroli 
nad firmą przez rodzinę jest wyjątkowo istotne. Blisko 9 na 
10 firm rodzimych uważa, że priorytetowe są także kwestia 
odpowiedniej komunikacji międzypokoleniowej oraz odpo-
wiednie przeszkolenie kolejnego pokolenia, tak aby było 
jak najlepiej przygotowane merytorycznie i praktycznie do 
objęcia kierownictwa. Odsetek firm europejskich jest w tym 
przypadku mniejszy.

W realizacji postawionych celów ważne jest także utrzy-
manie work–life balance, czyli równowagi pomiędzy pra-
cą i życiem prywatnym. Zwróciło na to uwagę aż 94 proc. 
przedsiębiorców z  Polski i  co ósmy europejski przedsię-
biorca. Jedna ósma przedstawicieli firm rodzinnych uzna-
ła także, że odpowiednio sprofilowane struktury nadzoru 
są kluczową kwestią w procesie zarządzania i prowadze-
nia biznesu.

Utrzymanie równowagi między
życiem rodzinnym a sprawami
biznesowymi jest kluczową kwestią94%

(80%)

Utrzymanie kontroli nad
firmą przez rodzinę jest

wyjątkowo istotne92%
(87%)

P9 JAKIE KWESTIE SĄ NAJWAŻNIEJSZE DLA FIRM RODZINNYCH?
(PYTANIE WIELOKROTNEGO WYBORU)

Priorytetem jest
odpowiednia komunikacja
międzypokoleniowa89%

(92%)

Przygotowanie i szkolenie
następcy przed przekazaniem
kierownictwa w firmie85%

(86%)

Posiadanie odpowiednich
struktur nadzoru nad firmą
jest kluczową kwestią83%

(81%)

POLSKA

EUROPA

O badaniu
Raport KPMG „Barometr firm rodzinnych. Edycja 2016” to 
już piąta edycja europejskiego raportu KPMG przeprowa-
dzanego w  wybranych krajach Europy. Celem badania 
było poznanie specyfiki działalności firm rodzinnych – pro-
blemów, jakie napotykają, zmian, których oczekują oraz 
strategii, które wdrażają w  swoich przedsiębiorstwach. 
Badanie „Barometr firm rodzinnych” w  Europie prze-
prowadzano metodą wywiadów internetowych (CAWI, 
ang. Computer Assisted Web Interview) w dniach 1 maja  
– 30 lipca 2016 roku. Zebrano 900 odpowiedzi, z  czego 
139 pochodziło z Polski. Polska edycja publikacji powstała 
we współpracy z Inicjatywą Firm Rodzinnych.                            

34 proc. przedstawicieli kolejnego  
pokolenia w polskich firmach  
rodzinnych (35 proc. w przypadku  
europejskich firm rodzinnych) obawia 
się zaistnienia potencjalnych  
konfliktów międzypokoleniowych

  
  

 

Źródło: Raport KPMG w Polsce pt. „Barometr firm rodzinnych. Edycja 2016”
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PIT nie jest trudny, 
chętnie jednak zlecamy  
uzupełnienie deklaracji 
komuś innemu
Dla prawie sześciu na dziesięciu podatników 
rozliczenie się z urzędem skarbowym jest bar-
dzo łatwe lub raczej łatwe. Jedynie 15 proc. Po-
laków twierdzi, że wypełnienie formularza PIT 
jest trudne lub bardzo trudne. Jak wskazało 
85 procent Polaków, coroczne dopełnienie tego obowiązku 
nie jest również stresujące – jedynie 13 respondentów jest 
zdania, że jest to czynność raczej lub bardzo stresująca. 
Chociaż większość podatników deklaruje, że wypełnienie 
formularza PIT nie sprawia im większych trudności, co drugi 
Polak w całości zleca przygotowanie rozliczenia innej oso-
bie.

Nie taki PIT  straszny, 
jak go malują

Rozliczenie się z urzędem skarbowym dla 85 proc. Polaków nie jest stresującym obo-
wiązkiem. Czynność ta nie jest również czasochłonna – wypełnienie formularza PIT zaj-
muje średnio 42 minuty – wynika z najnowszego raportu KPMG pt. „Roczne zeznanie 
podatkowe Polaków PIT 2016”.

Andrzej Marczak
partner, szef zespołu ds. PIT 

w KPMG w Polsce

38% osób przygotowuje PIT samodzielnie

osób częściowo korzysta z pomocy 
innych

osób zleca w całości uzupełnienie 
deklaracji PIT komuś innemu

15%

47%

Połowa Polaków mających obowiązek rozli-
czania się z urzędem skarbowym składa ze-
znanie podatkowe w marcu. W lutym rozlicza 
się 26 proc. respondentów, a co piąty robi to 
w kwietniu.
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Źródło: Raport KPMG w Polsce pt. „Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2016”

Czy podatnicy samodzielnie wypełniają PIT?

Źródło: Raport KPMG w Polsce pt. „Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2016”

Kiedy podatnicy składają zeznanie po
datkowe PIT za 2016 rok?

  
  

 
Rola Internetu 
nieustannie rośnie
Liczba podatników deklarujących złożenie rocznego ze-
znania podatkowego przez Internet wzrosła o  5 punk-
tów procentowych w porównaniu do poprzedniego roku, 
osiągając rekordową wartość 50 proc. Najczęściej ten 
sposób składania zeznania podatkowego wybierają 
osoby pomiędzy 25. a  34. rokiem życia. Druga połowa 
badanych wciąż składa zeznania drogą tradycyjną, naj-
częściej zanosząc je do urzędu (43 procent), a pozostali 
wysyłają je pocztą (7 procent). 
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Polacy coraz chętniej pomagają
Coraz większa liczba Polaków przekazuje 1 proc. podatku na 
rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). W  2017 roku 
taką chęć zadeklarowało prawie 8 na 10 podatników. War-
tość ta jest wyższa o 4 punkty procentowe w porównaniu 
z rokiem poprzednim.
Badanie KPMG wskazuje, że skłonność do wspierania OPP 
rośnie wraz z dochodami podatnika. Wśród osób o docho-
dzie miesięcznym do 1500 zł netto zdecydowało się na to  
65 proc. uczestników badania. Ich odsetek rósł systema-
tycznie wraz ze zwiększaniem się dochodu, osiągając po-
ziom 96 proc. w przypadku grupy respondentów zarabiają-
cych powyżej 7500 zł miesięcznie. Różnorodne są również 
motywacje stojące za decyzją o wsparciu danej organizacji 
pożytku publicznego. Prawie trzy czwarte przekazujących 
swój 1 procent podejmuje decyzję o  udzieleniu pomocy 
konkretnej organizacji za namową znajomych lub rodziny. 
W dalszej kolejności OPP wybierane są losowo (14 proc.) lub 
na podstawie informacji w mediach (13 proc.). 
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W jaki sposób podatnicy składają roczne zeznanie podatkowe PIT?

Źródło: Raport KPMG w Polsce pt. „Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2016”

Główne przyczyny nieprzekazywania 1 proc. podat
ku na rzecz OPP

* Na pytanie odpowiadały osoby, które nie przekazują 1 proc. podatku na OPP
Źródło: Raport KPMG w Polsce pt. „Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2016”

Nie ufam organizacjom pożytku publicznego

Uważam, że 1% mojego podatku nic nie zmieni

Nie wiedziałem/am. że jest taka możliwość

Przekazywane środki są nieefektywnie gospodarowane

21%

15%

13%

10%

O badaniu
Celem badania było poznanie, w jaki sposób Polacy rozliczają swój podatek dochodowy za 2016 rok. Badanie KPMG w Pol-
sce pt. ,,Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2016” zostało przeprowadzone metodą wywiadu telefonicznego CATI 
(ang. Computer Assisted Telephone Interview) na reprezentatywnej próbie 1003 dorosłych Polaków. Na pytania odpowie-
działy osoby mające obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym za rok 2016. W grupie badanych nie zostały uwzględ-
nione osoby, za które zeznanie podatkowe przygotowuje i składa ZUS bądź pracodawca. 
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doskonała okazja do dyskusji,  
wymiany doświadczeń i  opinii,  
a  także szansa na wzbogacenie 
kontaktów biznesowych.

w  ramach kongresu odbędzie się 
szereg konferencji branżowych,  
w  których swoją wiedzę i  doświad-
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getyka, przemysł lotniczy i  kosmo-
nautyka, fintech, edukacja i biznes, 
innowacyjna medycyna, budownic-
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wspólnego kreowania kongresu. Zachęcamy Państwa do zor-
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towanej pozycji biznesowej, jak i wchodzącym na rynek  nowym graczom. 
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Innowacyjność

Innowacja wcale nie musi być „przełomo-
wa”, a  zatem wprowadzać rozwiązania 
nieznanego na całym świecie – jest nią 

każda zmiana lub unowocześnienie w ramach 
danego przedsiębiorstwa.

Jerzy Kalinowski, 
partner, szef grupy doradczej w sektorze 

nowych technologii, telekomunikacji  
i mediów w KPMG w Polsce  

i w Europie Środkowo-Wschodniej

zaszyta w DNA startupów
Innowacje są obecnie głównym czynnikiem sukcesu na coraz bardziej globalnym rynku. 
Dotyczy to zarówno międzynarodowych korporacji, jak i dużych i średnich polskich firm. 
Potrzeba innowacji jest uwarunkowana przez szybkość postępu technicznego, wynika-
jącego przede wszystkim z rozwoju technik cyfrowych. Innowacje mogą przybrać postać 
nowych z punktu widzenia przedsiębiorstwa produktów, dotyczyć nowych form marketin-
gu (np. wykorzystanie reklamy mobilnej) czy też zmian w organizacji bądź procesach biz-
nesowych (np. wykorzystanie aplikacji mobilnej do zarządzania zespołami montażowymi). 

Z punktu widzenia przedsiębiorstw innowacje po-
winny być kreowane i wdrażane przez własnych 
pracowników. Przy obecnym tempie zmian tech-
nologicznych nawet największe korporacje na 
świecie nie są jednak w stanie same generować 
wystarczająco dużo wewnętrznych rozwiązań 
i  poszukują innowacji na zewnątrz. Im mniejsza 
organizacja, tym większą rolę odgrywają „nowo-
ści” tworzone przez zewnętrzne firmy. Szczegól-
nego znaczenia w świecie innowacji nabrały teraz 
tzw. startupy, czyli młode przedsiębiorstwa rozwi-

jające się dynamicznie dzięki wprowadzaniu nowych rozwią-
zań. Innowacyjność to element DNA startupów – ich model 
zakłada, że bardzo szybki wzrost jest możliwy dzięki nowa-
torskim produktom lub zupełnie innowacyjnemu modelowi 
operacyjnemu umożliwiającemu jednocześnie skalowalność 

biznesu, czyli zdecydowanie szybszy wzrost przycho-
dów niż kosztów związanych z działaniem 

tego startupu.
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jest pozyskiwanie innowacji (tzw. scouting). Jest to jedno 
z największych wyzwań, jako że wymaga zarówno stymulo-
wania pracowników przedsiębiorstwa do zgłaszania innowa-
cyjnych pomysłów, jak również poszukiwania kreatywnych 
rozwiązań na zewnątrz organizacji. Zewnętrzny scouting, 
oprócz konieczności zrozumienia innowacyjnych rozwiązań, 
wymaga również proaktywnego przeszukiwania rynku, które-
go niezbędnym elementem są spotkania ze startupowcami 
i udział w konferencjach i wydarzeniach dla ludzi z innowacyj-
nymi pomysłami. Warto też nawiązać współpracę z pobliską 
uczelnią – coraz więcej innowacyjnych rozwiązań jest teraz 
tworzonych przez pracowników uczelni lub studentów.
Równie istotnym elementem systemu zarządzania innowa-
cyjnością jest zbudowanie w  ramach przedsiębiorstwa spe-
cjalnej ścieżki umożliwiającej wdrażanie innowacyjnych roz-
wiązań w  priorytetowy sposób. Pracownicy preferują swoje 
zadania operacyjne, które wykonują rutynowo każdego dnia. 
Dzięki stworzeniu specjalnej ścieżki dla projektów innowacyj-
nych widzą zaś, że mają one istotne znaczenie dla kierownic-
twa. Dodatkowa ścieżka umożliwia też „uchylenie” procedur 
obowiązujących w  szczególności w  dużych organizacjach, 
będących często blokadą do wdrażania innowacyjnych pro-
jektów.
Przedsiębiorstwa powinny też pamiętać o  zmianie kultury 
organizacyjnej, ukierunkowując ją na proinnowacyjność. Ta-
kie działania obejmują np. wewnętrzną promocję innowacji, 
przeprowadzanie wewnętrznych konkursów innowacyjności, 
nagradzanie pracowników innowatorów (niekoniecznie w spo-
sób finansowy) oraz budowanie dla nich specjalnej ścieżki 
kariery czy też rekrutację nowych pracowników o potencjale 
„innowatorów”.
Świat XXI wieku to świat innowacji. Przedsiębiorstwa, któ-
re tego nie rozumieją, nie mają szans na utrzymanie się na 
rynku. Ta prawda dotyczy też Polski i  dlatego polskie duże 
oraz średnie przedsiębiorstwa muszą się nauczyć sprawnie 
działać w świecie innowacji. Wykorzystanie kreatywnych roz-
wiązań umożliwi im zdobycie nowych klientów, ułatwi promo-
cję produktów czy usług oraz względnie pozwoli na obniżenie 
kosztów operacyjnych. W przeciwnym wypadku przedsiębior-
stwa mogą szybko zniknąć z polskiego rynku. 

Dla dużych i  średnich przedsiębiorstw startupy są bardzo 
atrakcyjnym partnerem we wprowadzaniu innowacji. Produk-
ty i usługi startupów mogą być bezpośrednio kupione przez 
dane przedsiębiorstwo. Jednak im jest ono większe, tym bar-
dziej „ustrukturyzowane” ma procesy i procedury zakupowe, 
będące w naturalny sposób ukierunkowane na ograniczenie 
ryzyka… a  innowacje, czyli z definicji jeszcze niesprawdzone 
powszechnie rozwiązania, stanowią jego naturalne źródło. 
Startupy jako młode firmy są także traktowane jako ryzykowni 
dostawcy. Z tego względu KPMG proponuje opisane w rapor-
cie „Procurement Innovation Challenge: Jak kupować innowa-
cje kupując innowacyjnie” modyfikacje podejścia do zakupów, 
tak żeby przedsiębiorstwa nie traciły możliwości rozwojowych 
w wyniku sztywnego trzymania się standardowych procedur 
zakupowych.
Jeśli startup posiada atrakcyjny dla przedsiębiorstwa pro-
dukt, inną formą pozyskania innowacji jest współpraca na 
specjalnych warunkach, względnie nawet bezpośrednia in-
westycja w  startup. W  jej ramach startup może przetesto-
wać swój innowacyjny produkt w  danym przedsiębiorstwie. 
W przypadku startupów rozwijających produkty dla klientów 
biznesowych (tzw. rynek B2B) bardzo ważna jest możliwość 
sprawdzenia produktu u klienta traktującego go po partner-
sku – dzięki temu ma on możliwość lepszego zrozumienia 
potrzeb klientów i  nauczenia się współpracy z  dojrzałymi 
przedsiębiorstwami. Na dodatek uzyskuje referencje, bardzo 
istotne w  przypadku młodych przedsiębiorstw mających in-
nowacyjne produkty. Przedsiębiorstwo ma natomiast w takiej 
sytuacji możliwość wdrożenia innowacyjnego rozwiązania 
w warunkach, w których może zminimalizować prawdopodo-
bieństwo niepowodzenia tego wdrożenia, ucząc się jedno-
cześnie współpracy ze startupami.
Bezpośrednia inwestycja w  startup jest dużo trudniejsza. 
Po pierwsze wiąże się z dużym ryzykiem – niewielu spółkom 
startupowym udaje się faktycznie bardzo dynamicznie rozwi-
nąć. Większość spółek w Polsce, w szczególności dużych, nie 
jest zaś przygotowanych do współpracy ze startupami w taki 
sposób, żeby odpowiednio wesprzeć startup w poszczegól-
nych fazach jego rozwoju. Właściciele startupów często nie 
są skłonni też do współpracy z inwestorem strategicznym we 
wczesnej fazie wdrożenia, zdając sobie sprawę, że może to 
ograniczyć możliwość pozyskania kolejnych inwestorów.
W obliczu dynamicznych zmian na rynku duże i średnie przed-
siębiorstwa w  Polsce muszą wdrożyć aspekt innowacji do 
swoich codziennych działań i  kultury organizacyjnej. Ważne 
jest, żeby przedsiębiorstwo zatrudniało osoby do zarządza-
nia innowacyjnością, które określą, w jakich obszarach bizne-
sowych (np. produkty,  marketing, obszary operacji) potrzebu-
je ono innowacji. 
Kolejnym ważnym obszarem odpowiedzialności tych osób 



Ilustracja: efks / iStock
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Użyte w tytule określenia „geniusz” i „Edison” nie są w najmniejszym nawet stop-
niu w przypadku tej postaci przesadne. I nie pojawiają się tutaj po raz pierwszy, 
gdyż już w przedwojennej prasie oraz środowisku naukowym pisano i mówiono 
tak z przekonaniem i uznaniem. A zatem i  teraz nie są jakimś marketingowym 
zabiegiem, żeby skusić Czytelnika do lektury tego niezwykłego tekstu. A  jego 
niezwykłość wynika przede wszystkim z historii życia i dokonań tego niezwyczaj-
nego człowieka, o którym współczesny świat już zapomniał. 

Nie znajdziemy, niestety, wzmianki nawet kilku słów, paru 
zdań ani jakiejkolwiek notatki biograficznej w  żadnym 
z  leksykonów, słowników biograficznych wybitnych po-

staci, a o encyklopediach lub też podręcznikach szkolnych to 
w ogóle trzeba zapomnieć. Nieprzyzwoite to, żeby nie powie-
dzieć: niegodne, a już na pewno niesprawiedliwe w odniesieniu 
zarówno do jego osiągnięć, jak i osoby z pozoru tak zwyczajnej, 
bo to przecież tylko prosty chłop był, wieśniak spod Rzeszo-
wa, który chcąc nie chcąc, wdzierał się swego czasu na salony 
polskiej nauki, techniki, inżynierii, wynalazczości. Jak się okaza-
ło, nie wszystkim było to w smak. A jego nieprzeciętny umysł, 
inteligencja, zdolności i  pomysłowość zamiast wynieść go do 
rangi najwybitniejszych wynalazców i uczonych – rangi Ediso-
na właśnie – zaprowadziły na manowce bardziej niźli do sławy 
i sukcesów. Dlaczego tak się stało? Czy to tzw. świat zawinił? 
Czy może on sam? A  może jedno i  drugie. O  tym fenomenie 
chcemy tutaj opowiedzieć 

Nieroz po łbie dostoł buczokiem
Urodził się rzeczywiście pod słomianą strzechą, w  drewnia-
nym domu kmiecej rodziny Józefa Cuprysia we wsi Straszydle 
w roku 1902. Na przełomie wieków. To był mroźny, prawdziwie 
zimowy dzień: ósmy stycznia. Na chrzcie nadano mu imię An-
toni. Pewnie dlatego, że chrzest odbywał się w  paręnaście 
dni później, w dzień św. Antoniego (17 stycznia), tego patrona 

strzegącego od zarazy i chorób wszelakich, a także ognia. Ale 
też patronował według tradycji osobom chorym psychicznie, 
ułomnym i w taki czy inny sposób wyjątkowym. Antek Cupryś 
od dziecka bez wątpienia do tych ostatnich należał, co potwier-
dziły zresztą późniejsze lata. Od dziecka wykazywał niebywałe 
zainteresowanie techniką i  maszynami. Zwłaszcza tymi mły-
narskimi, gdyż miał do nich bezpośredni dostęp w niewielkim 
młynie ojca postawionym przy rzeczce Lubence płynącej przez 
wieś. Już ponoć wtedy dokonywał drobnych napraw psujących 
się urządzeń. Mało tego! Udoskonalał je po swojemu, co umożli-
wiło mu w dorosłym wieku wykonywać zawód mechanika i czer-
pać z tego zajęcia niezłe dochody. Do szkoły chodził – miejsco-
wej, ludowej, którą w Straszydlu utworzono w 1884 roku, ale nie 
wszyscy byli jej orędownikami. Część chłopskich gospodarzy 
przeciwna była szerzeniu oświaty i budowie szkół, gdyż uważali 
uczęszczanie dzieci na lekcje za marnotrawstwo czasu. Wśród 
buntowników był też ojciec Antka, który autorytet we wsi miał 
i jako gospodarz, i jako młynarz. Mówiono nawet w gromadzie, 
że to z  jego zachęty spalono w  Straszydlu szkołę ledwie co 
pobudowaną z drewna kosztem i wysiłkiem całej gminy. Gminą 
nazywano wówczas każdą osobną wieś, gdyż podział admini-
stracyjny na ziemiach polskich dokonał się według wzorów za-
borcy austriackiego. Straszydle w okresie galicyjskim było wsią 
zacofaną i biedną, wegetującą na pograniczu nędzy. Ciemnota 
i zabobon w wielu przypadkach determinowały ludzkie zacho-

spod słomianej strzechy
(Rzecz o Edisonie ze Straszydla)

Geniusz
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wania. Nic dziwnego, że doszło i  tam do skandalicznego czy-
nu podpalenia szkoły, a Józef Cupryś pełnił w tej wsi wówczas 
funkcję naczelnika. Szkołę rychło odbudowano i uczęszczał do 
niej również Antek Cupryś. Nauka odbywała się nieregularnie, 
a gdy przyszła pierwsza wojna światowa, to właściwie całkiem 
nauczania zaprzestano, gdyż w  budynku szkoły kwaterowały 
w  latach 1915–1917 wojska austriackie i  rosyjskie na przemian. 
O  normalnej nauce mowy być zatem nie mogło. Dorastający 
Antek Cupryś specjalnie nie ubolewał z tego powodu. W ławce 
szkolnej wysiedzieć spokojnie było mu trudno. „Nieroz po łbie 
dostoł buczokiem albo i po dupie”– śmiał się po latach Walenty 
Cupryś (dziś już nieżyjący mieszkaniec Straszydla), który choć 
młodszy, pamiętał Antka doskonale. Tyłek jak tyłek, dało się 
znieść, ale ciosy w głowę były dla Antka szczególnie bolesne, 
gdyż u niego głowa była najważniejsza. Rzecz charakterystycz-
na! Antoni od dziecka wyróżniał się nie tylko zdolnościami, ale 
i kształtem głowy, gdyż w stosunku do jego całej postury była 
nieproporcjonalnie duża, większa niż u innych. Stąd wzięło się 
też przezwisko „głowocz”. W dzieciństwie złościło go to, ale po-
tem zaprzestano go tak nazywać, bo po pierwsze był pokaźnej 
sylwetki, a po drugie potrafił oddać pięknym za nadobne, jak 
ktoś zalazł mu zanadto za skórę. 

Już nie głowocz, ale inżynijer
Po zakończeniu wojny Antoni Cupryś, już dorosły mężczyzna, 
siedział cały czas w Straszydlu. Opuszczał wieś tylko wtedy, gdy 
wyjeżdżał naprawiać zepsute urządzenia, maszyny w  okolicz-
nych wioskach, a  i  w  samym Rzeszowie. Być może wyjeżdżał 
też dalej, bo za każdym razem kiedy wracał, stawał się coraz 
mądrzejszy. „Już nie głowocz, ale inżynijer” – mówiono o nim we 
wsi – „albo mekanik”. Naprawiał bowiem wszystko, co mu wpadło 
w  ręce lub do czego miał dostęp. Silniki, urządzenia, domowe 
maszyny do szycia. W samym Straszydlu i pobliskiej Lubeni nie 
było ich za wiele, dlatego też Cupryś często wyjeżdżał, a w Rze-
szowie szybko też nauczył się naprawiać samochody i wszelkie 
urządzenia techniczne. Tam też zaczęto mówić o Cuprysiu jako 
niezwykłym majstrze, który z byle czego potrafi robić coś, a już 
w  latach 30. jego umiejętności i zdolności zostały zauważone 
przez miastowe elity, gdyż zaczęto o  nim pisać w  gazetach. 
Musiał wtedy Cupryś utrzymywać kontakty z kimś znaczącym 
i wpływowym, skoro już w 1933 roku otrzymał państwowy patent 
na skonstruowaną przez siebie maszynę do produkcji gontów 
dachowych. Rzecz szczególnie ważna w  budownictwie, tym 
bardziej że wynalazek rewolucjonizował sposób krycia dachem 
gontowym nowych domów. Pomysł Antoniego – zauważmy tu 
jeszcze: samouka – polegał na tym, że gonty były produkowane 
„z tanich płyt, wyrabianych z drzewa miękkiego, a przeznaczo-
nych do krycia dachów, płyt nie palących się ani nie pękających, 
odpowiednio ciętych i łączonych, które mogą być nadto na swej 

Fot.: Na zdjęciu Antoni Cupryś z dziećmi. Dobrzyca lata 50 XX w.

Fot.: Antoni Cupryś z jednym ze wspólników
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powierzchni metalizowane celem uzyskania w niedrogi, a pro-
sty sposób ich trwałości i  odporności przeciwko szkodliwym 
wpływom zewnętrznym, jak powietrze, wilgoć i  słońce, ogień, 
drobnoustroje itp.” Tak opisał ten wynalazek „Zew Rzeszowa” 
w artykule z 10 listopada 1936 roku. Wniosek patentowy na to 
urządzenie Cupryś złożył w 1930 roku (styczeń), nie mając jesz-
cze 30 lat. Aż dziw, że nikt z poważnych naukowców lub też kon-
struktorów, a także instytucji nie potraktował wtedy poważnie 
zdolności i umiejętności samouka ze Straszydla. Tym bardziej 
że pracował on nad innymi konstrukcjami, o których wiemy, iż 
wybiegały daleko poza ówczesne standardy i  możliwości. Cu-
pryś nie ukrywał swoich planów, zamierzeń i  projektów. W  ar-
tykule „Zewu Rzeszowa” jego autor wyraźnie i  jednoznacznie 
stwierdził, że w  przypadku geniusza ze wsi Straszydle mamy 
do czynienia ze zjawiskiem. Określił to wtedy tak: „Materiał na 
Edisonów jest. Brak nam tylko tego jeszcze, co tworzy Edisonów 
i wyprowadza ich na szeroki gościniec dobra powszechnego”. 
W  1938 roku niezwykle pochlebnie i  z  zachwytem pisał o  nim 
Jerzy Ostrowski w  zbiorze reportaży pt.: „Widły Wisły i  Sanu” 
(Warszawa, TW „Rój”), uznając talenty chłopskiego wynalazcy za 
fenomenalne. W 1933 roku Ostrowski był dyrektorem II Gimna-
zjum w Rzeszowie, publicystą i pisarzem, który zetknął się oso-
biście z  Cuprysiem, a  zatem doskonale zdawał sobie sprawę, 
z kim ma do czynienia. Może już wtedy i on wiedział, że Cupryś  
od wielu lat pracował nad prototypem wyrzutni rakietowej (wraz 
z  modelem konstrukcji i  rysunkami swoich dociekań), a  także 
i to, iż w przyzagrodowej stodole miał swoją pracownię, w któ-
rej skonstruował i  zbudował prototyp samolotu własnego po-
mysłu i  rozwiązań technicznych. Niestety – w wyniku jakiegoś 
popełnionego błędu albo, co bliższe jest prawdy, haniebnego 
czynu kogoś nienawistnego wobec zainteresowań i pasji młode-
go przecież jeszcze wynalazcy i konstruktora – stodoła Cupry-
siów spłonęła prawie doszczętnie wraz ze wszystkim, nad czym 
Antoni pracował. To wtedy najprawdopodobniej chyba po raz 
pierwszy zrodziła się w nim myśl opuszczenia wioski i szukania 
w świecie dla siebie miejsca. Tym bardziej że wieść o jego pra-
cach i zdolnościach dotarła do Warszawy. Otrzymał propozycję 
przeniesienia się do stolicy.

Dziwni panowie z zagranicy
Wśród namawiających go specjalistów byli również wojskowi, 
których intrygowały specyficzne i,  co tu kryć, nieco zadziwia-
jące u chłopskiego samouka zainteresowania technikami woj-
skowymi i lotniczymi. Tym wojskowym przedstawicielom Cupryś 
całkiem nieznany nie był, gdyż od lat współpracował z  fabry-
kami zbrojeniowymi, produkując we własnym warsztacie tzw. 
sztufty, drewniane kolby do karabinów metodą chałupniczą. Na 
własnoręcznie przez siebie skonstruowanej tokarce do drewna 
i  szlifierce. Wyroby musiały mieć wysoką jakość, skoro współ-
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praca trwała przez lata. Wizyta panów z Warszawy oraz woj-
skowych miała jeszcze jedną szczególną przyczynę. Otóż, 
jak wieść gminna niosła (choć nie tylko, bo pisał o  tym też 
„Zew Rzeszowa”), odwiedzili Cuprysia również „dziwni pa-
nowie z  zagranicy”. On sam twierdził, że byli to goście aż 
z Berlina, z Niemiec. Pytali go o  jego dociekania i pomysły 
związane z konstrukcją wyrzutni rakietowej pocisków prze-
ciwlotniczych, bo najprawdopodobniej wieść o  tym dotar-
ła również do wywiadu niemieckiego. Nie było to w  owym 
czasie takie dziwne, gdyż w  drugiej połowie lat 30. Niem-
cy interesowali się wszystkim, co miało jakikolwiek związek 
z wojskiem i zbrojeniami. Nawet tymi rodzącymi się w głowie 
domorosłego samouka w  dalekim i  zabitym deskami Stra-
szydlu. Według opowieści samego Cuprysia proponowano 
mu pracę w Niemczech, twierdząc, że tu, w Polsce, niczego 
nie osiągnie i do niczego nie dojdzie. Pooglądali jego rysunki 
i projekty. Obiecano dostarczyć paszport i niezbędne doku-
menty, a także środki finansowe na podróż. Przekazano też 
zaliczkę pieniężną i… czekano na jego decyzję. Wizyta gości 
z Warszawy i Berlina, artykuły w gazetach, spalenie stodoły 
i prototypów wyrzutni oraz samolotu, a także państwowych 
patentów na wynalazki zbiegły się mniej więcej w  latach 
1936–37. Niewątpliwie dla Antoniego Cuprysia były to wyda-
rzenia, które legły u podstaw podjęcia decyzji o wyjeździe 
do Warszawy. Nie wiedział wtedy jednak Cupryś, że przepo-
wiednia, a właściwie realne przewidywanie gości z Berlina, 
rychło się spełni i dla samego „Edisona ze Straszydla” stanie 
się powodem głębokiego rozczarowania, zgryzoty, zawie-
dzionych nadziei, a w konsekwencji całkowitego rozbratu ze 
światem swoich pasji, pomysłów, talentów i możliwości. Ale 
o tym za chwilę.

Dziewczyny lubił najbardziej
Przyjeżdżając do Warszawy, podjął natychmiast obiecaną 
pracę w  jednej z  najnowocześniejszych fabryk w  Polsce: 
Państwowych Zakładach Inżynierii i  Fabryce Samochodów 
„Polski Fiat”. Pracował jako mechanik i konstruktor. Material-
nie miał się doskonale. Bez problemów mógł się utrzymać 
w stolicy, choć i wcześniej, będąc jeszcze w Straszydlu, na 
brak dochodów nie narzekał, gdyż ze swojej pracy „w sztu-
ftach” i  technicznych umiejętności czerpał niemałe docho-
dy. Przeszkodą nie do przejścia stał się dla niego tzw. wielki 
świat. Oderwany od rodzinnej wioski, a zwłaszcza od domu, 
w  którym było wszystko swojskie, nie potrafił się odnaleźć 
psychicznie, społecznie. Pochodzenie, kompleksy, a  być 
może nawet i charakter (tzw. chłopski upór i naiwność, a przy 
tym naturalna u niego nieufność wobec innych) sprawiły, że 
wyrafinowani i biegli w konstrukcji własnych karier opiekuno-
wie „geniusza spod słomianej strzechy” bezlitośnie wykorzy-
stywali jego zdolności i możliwości na własny użytek. Ponoć 

Fot.: „Nasza Praca” – tygodnik wydawany we Lwowie. 
Nr 47. 22 listopada 1936 r.

Fot.: Straszydle, kościół parafialny z XVII w. (drewniany), przy którego 
przeniesieniu z Lubeni w 1929 roku i rekonstrukcji młody Cupryś  

(miał zaledwie 14 lat) wprowadzał swoje innowacje techniczne  
dotyczące gontowania dachu 
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ograbiono go z  jego pomysłów i  projektów, pominięto przy 
przydzielaniu kolejnych patentów, nie pozwolono się rozwi-
nąć wszechstronniej niezwykłemu umysłowi i  zdolnościom, 
potencjałowi intelektualnemu, który Cupryś bez wątpienia 
miał olbrzymi. Rozczarowany i zniechęcony z Warszawy wró-
cił jeszcze przed wybuchem wojny do Straszydla, do matki 
(ojciec nie żył). Na czas wojny całkowicie zamilkł. Zamknął się 
w sobie. Z  ludźmi nie przestawał zanadto. Niektórzy z nich 
pokpiwali nawet z niego, a i wyśmiewali się z jego „warszaw-
skiej kariery”. Antoni Cupryś odsunął się od świata tak jak 
świat od niego. Uznano go za dziwaka, człowieka niezdatne-
go do normalnego życia, a przecież był to czas wojny i oku-
pacji. O normalnym życiu nie tylko on nie mógł nawet myśleć. 
W  tym trudnym czasie wspominał pewnie chwile, gdy jako 
młokos, kawaler oprócz naukowej i wynalazczej pasji oddawał 
się także jakże ulubionym przez siebie rozrywkom. Zabawom 
wiejskim zwłaszcza. Sam je organizował u siebie na przydo-
mowym wzgórzu bądź w ogrodzie. Schodziła się wtedy ga-
wiedź z całej wsi. Dziewczyny lubił najbardziej. Podobały mu 
się. W ich towarzystwie czuł się dobrze. Imponował, bo miał 
swoje pieniądze. Niektórzy nawet mówili, że Cupryś prowa-
dził hulaszczy tryb życia, a jego wyjazdy zawsze kończyły się 
utratą sporych pieniędzy. Na dziewczyny, kobiety właśnie. To 
prawda, że miał gest. W gospodach i knajpach wiejskich po-
trafił wszystkim obecnym stawiać podwójne kolejki gorzałki 
lub piwa. Lubił się bawić, ale szczęścia do dziewcząt nie miał. 
Podobnie jak ci z Warszawy, wiele z nich wykorzystywało jego 
naiwność, zaufanie i  nieprawdopodobną przy jego umyśle 
i inteligencji lekkomyślność. Ale to może przyrodzona cecha 
ludzi wyjątkowych? Pewnie nie u wszystkich, ale u Cuprysia 
tak się zdarzyło. 

Przykrywał się pierzyną lub kocem i myślał
Czas wojny przesiedział w Straszydlu, ale z chwilą jej zakoń-
czenia wyjechał na Śląsk w poszukiwaniu szczęścia, a może 
też nowych możliwości. Pracował w miejscowych fabrykach, 
usprawniał i odnawiał maszyny potrzebne do produkcji. Dał 
się poznać jako znakomity fachowiec, ale nic nam nie wia-
domo, czy podejmował próby wymyślania nowych wynalaz-
ków i konstrukcji. Zapewne zniechęcenie i niewiara, a także 
brak zaufania co do możliwości pozostawania przy swoich 
pasjach skutecznie go odrzuciły od tego rodzaju przedsię-
wzięć. W 1948 roku został członkiem Kasy Zapomogowo-Po-
życzkowej w Sosnowcu, jak podaje „Monitor Polski” z  tego 
roku. Wkrótce potem całkowicie zmienia kierunek wędrówki 
do swojego miejsca na ziemi. Do Straszydla wraca tylko raz, 
po matkę. Sprzedaje rodzinną gospodarkę i  dom. Zabiera  
z sobą najbliższą mu osobę, bo to matka chroniła Antka 
wtedy, gdy chodził do szkoły i pracy. Ale też wtedy, gdy syna 

ogarniał geniusz odkrywcy i wynalazcy. Zdarzało się bowiem 
często, że Antek, gdy przyszedł mu do głowy jakiś pomysł, 
zamykał się w  izbie, całkowicie izolując się od otoczenia. 
Przykrywał się pierzyną lub kocem i myślał. Prosił wtedy ro-
dzicielkę, by nikogo nie wpuszczała do izby, Bywało, że to 
Antkowe myślenie trwało dzień cały albo nawet dwa. Nie 
jadł, nie pił. Myślał i  myślał… nie do wiary jak bardzo. Wy-
chodząc spod pierzyny, wyglądał na wyczerpanego, zmę-
czonego. Brał notatnik i  kartki papieru, rozrysowując swo-
je pomysły i projekty. Gdzie się one podziały? Czy je sam 
zniszczył? A może ktoś w Warszawie, wtedy gdy spotkało 
go tam tyle rozgoryczenia i  niespełnionych nadziei, zajął 
się w wiadomym celu jego spuścizną naukową, badawczą, 
inżynierską, techniczną, wynalazczą i Bóg jeden wie czym 
jeszcze? 
Osiadł ostatecznie „Edison spod strzechy” w Dobrzycy, nie-
wielkiej wiosce w  gminie Będzino na Pomorzu. Pomiędzy 
Kołobrzegiem a  Koszalinem. Kupił tam zrujnowany ponie-
miecki stary młyn. Ponaprawiał maszyny i udoskonalił. Znał 
się bowiem na tym jak nikt. Założył rodzinę, a jego wybran-
ką została panna z Pomorza, Zenona Duraj. Miał trójkę dzie-
ci: dwóch synów i córkę. Rozpoczął zwyczajne życie. Wiodło 
mu się materialnie całkiem przyzwoicie, ale… nie o wszyst-
kim możemy tu jeszcze dziś powiedzieć. Na razie cicho 
sza! Do Straszydla nigdy więcej nie przyjechał, ale więzi 
z rodzinną wsią nie zerwał, gdyż odwiedzali go w Dobrzycy 
dalsi i bliżsi krewni, ziomkowie i znajomi. Pomagał im, a nie-
których zatrudniał u siebie we młynie. „To był fajny gość, to-
warzyski, lubiany, świetny organizator, no i na maszynach 
znał się jak mało kto” – tak o nim mówiono. Dożył sędziwego 
wieku. Zmarł 21 kwietnia 1992 roku w Dobrzycy. Miał 90 lat. 
Nikt z uczestników pogrzebu nie miał zielonego pojęcia, że 
odszedł na wieczność człowiek, którego niegdyś mianowa-
no „Edisonem ze Straszydla” i  „geniuszem spod słomianej 
strzechy”. Bo też i na co komu było to wtedy wiedzieć. 

Autor: Aleksander Bielenda 

PS Nad życiem i dokonaniami Antoniego Cuprysia trwają na-
dal prace badawcze. W tym artykule wykorzystane zostały 
archiwa Muzeum Regionalnego w Sołonce oraz wspomnie-
nia mieszkańców Straszydla: rodziny Przybyłów (krewnych 
Cuprysia), Walentego Cuprysia (nie krewny), Władysława 
Dudy z  Lubeni oraz mieszkańców Dobrzycy: Mieczysława 
Dodziana i  innych. Autor dziękuje wszystkim i  wyraża na-
dzieję, iż to nie koniec historii o  „Edisonie ze Straszydla”, 
gdyż nawiązany został niedawno kontakt z synem Antonie-
go – Stanisławem Cuprysiem. Zaczyna więc być ciekawiej.  
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Spotkanie członków 
Podkarpackiego Klubu Biznesu 

Arłamów 12–13 maja 2017 r. 
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Podkarpacki Klub Biznesu od 16 już lat organizuje spotkania integracyjne dla zrze-
szonych w nim przedsiębiorców – w tym roku, już po raz trzeci, spotkanie miało 
miejsce w pięknie położonym Hotelu ARŁAMÓW SA. 

Celem tego dwudniowego eventu była wspólna integra-
cja, wzajemne poznanie się oraz przedstawienie przez 
każdą z  firm swojej oferty handlowej podczas targów 

wystawienniczych.
Podczas takich spotkań wiele firm nawiązuje nowe relacje 
biznesowe z potencjalnymi klientami i korzysta z doskonałej 
okazji, aby wymienić doświadczenia, uzyskać dostęp do ma-
teriałów informacyjnych i reklamowych.
Uroczysty wieczór rozpoczęto wręczeniem certyfikatów 
członkowskich kilkunastu nowym członkom PKB. Certyfikaty 
zostały wręczone przez Adam Górala, założyciela PKB, prze-
wodniczącego Rady Nadzorczej klubu, oraz Małgorzatę Ku-
charską, prezesa PKB.
Jednym z ważnych punktów wieczoru była aukcja charyta-
tywna, w trakcie której licytowano prace artystów plastyków 

oraz niespodzianki sportowe. Klub Asseco Resovia przekazał 
na licytację medal za drugie miejsce zdobyty przez drużynę 
podczas turnieju Final Four Ligi Mistrzów (Berlin 2015) oraz 
koszulkę zaprojektowaną na rozgrywki Ligi Mistrzów sezonu 
2016/2017. Zlicytowane zostały również pałeczka sztafetowa 
i klaser z Pekinu przekazane przez Roberta Korzeniowskiego, 
wielokrotnego mistrza olimpijskiego świata i  Europy w  cho-
dzie sportowym
Dzięki hojności naszych Gości udało się zebrać imponującą 
kwotę 83 tys. złotych. Dochód z aukcji przeznaczony zosta-
nie na wakacyjny wypoczynek dla najuboższej młodzieży 
z  naszego województwa, zakup sprzętu rehabilitacyjnego 
dla niepełnosprawnej młodzieży oraz zakup wyprawek szkol-
nych dla potrzebujących dzieci ze szkół podstawowych.
Gwiazdą wieczoru był zespół Golec uOrkiestra. 
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na targach w Łodzi. Tam nawiąza-
łyśmy kontakty z  producentami 
dzianin, których nie widziałam 
w sklepach. Owszem, były też 
dużo tańsze oferty, ale wią-
zały się ze zdecydowa-
nie gorszą jakością. 

Różnicę widać, jeśli nie na pierwszy rzut 
oka, to wystarczy dotyk dłonią. Kupiłam wte-
dy kawałek fajnego materiału, z którego mama, 
świetna krawcowa, uszyła mi sukienkę. Właśnie 
Kasia namówiła mnie, żeby ją wystawić na sprzedaż. 
Szybko znalazł się nabywca, potem była następna su-
kienka i następna…

Nie miała Pani wątpliwości, że ma to być sprzedaż in
ternetowa?
Nie, a powód był prozaiczny. Nie miałam środków, aby otworzyć 
sklep. Poza tym tak naprawdę niewiele ryzykowałam, bo były 
dwie możliwości: albo się uda, albo nie. Miałam gotowe, uszy-
te produkty, wystarczyło wystawiać i sprawdzać odzew. Wtedy 
znów nieoceniona była Kasia. Doskonale porusza się w świecie 
wirtualnym i to ona znalazła portal dla młodych projektantów, 
taką internetową platformę z unikalnymi produktami handmade 
i designerskimi. I ruszyło!

Zygzakiem  
do dzianiny

YG
AK

Maria Kornaga: Od medycyny, po
przez „budowlankę” do firmy odzie
żowej… Pani droga zawodowa wy
gląda dość oryginalnie, nie chcę 
powiedzieć: karkołomnie. Dlaczego 
zostawiła Pani branżę budowlaną?
Elżbieta Bober:  Nie udało mi się, bo je-
stem kobietą. Niestety, prawda jest taka i chyba nie jest to tyl-
ko moje doświadczenie, że klienci nie traktują kobiety budow-
lańca poważnie. Zawsze musiał mi towarzyszyć mężczyzna, 
który stał ze mną i potwierdzał moje słowa. Nie było istotne, 
kto wie o produkcie czy ofercie więcej. Najzwyczajniej w świe-
cie miałam dość...

Jak zaczęła się Pani przygoda z modą?
Trochę przez przypadek i też z pobudek czysto egoistycznych. 
Jako osoba raczej energiczna i  przeważnie zabiegana lubię 
ubierać się na sportowo, wygodnie, ale nie tandetnie. I  tu za-
wsze miałam problem. Szukając czegoś w galeriach, trafiałam 
albo na zbyt wygórowane ceny, albo fatalną jakość, zarówno 
materiału, jak i wykonania. Uświadomiłam to sobie ze zdwojo-
ną siłą wtedy, gdy miałam więcej czasu. Nie chciałam wkładać 
na siebie byle czego albo przepłacać. I wtedy na mojej drodze 
zawodowej pojawiła się Kasia – moja bratowa. To z nią szuka-
łam pomysłu na nowy biznes. Momentem zwrotnym była wizyta 

Z wykształcenia jest pielęgniarką, ale nie udało jej się znaleźć pracy w wyuczonym 
zawodzie. Przekwalifikowała się więc na przedstawiciela handlowego w branży bu-
dowlanej. Tak minęło dziesięć lat. Potem zajmowała się montażem kominków. Aż  
w końcu po czterdziestce postanowiła zmienić coś w swoim życiu. Pochodzi z Lu-
baczowa. Od dwudziestu lat mieszka i pracuje w Rzeszowie. Ma piętnastoletniego 
syna. Z Elżbietą Bober, właścicielką marki Zygzak, rozmawia Maria Kornaga. 
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Dlaczego 
Zygzak ?
Bo kojarzy się  
z krawiectwem, z szy-
ciem. Poza tym jest to 
nazwa prosta i  łatwa do 
zapamiętania. I  jeszcze jedno. 
Chcę mieć polską nazwę, bo mam 
polską firmę, rodzime materiały, pol-
skie, podkarpackie krawcowe. A wystarczy 
rozejrzeć się dokoła – wszędzie widzimy obco 
brzmiące szyldy.

Kto jest odbiorcą? Też tylko polskie kobiety?
Moje sukienki trafiają przeważnie do mieszkanek dużych 
miast: Warszawy, Krakowa, Wrocławia. Około 7–8 procent wysy-
łamy za granicę, w tym co drugą do Niemiec. Zdarzają się zamówie-
nia z Francji, Włoch, Hiszpanii, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Czy potrafi Pani sama szyć?
Jestem amatorką w tej dziedzinie. Chcąc nie chcąc, przy mamie-krawcowej musia-
łam się nauczyć. Pierwszą specjalistyczną maszynę kupiłyśmy wspólnie z mamą 
i razem uczyłyśmy się ją obsługiwać. To było we wrześniu 2014 roku, to wtedy po-
wstała pierwsza sprzedana sukienka. Wracając do tamtego okresu... myślę, że spra-
wy szczęśliwie wymknęły mi się spod kontroli i mimo braku wiary w powodzenie  
to rynek uznał, że powinnam spróbować.

Rynek to kobiety. Dla kogo konkretnie Pani projektuje?
Kobieta pracująca, tak precyzyjniej to w „kwiecie pracy”, czyli typo-
wa bizneswoman w przedziale od 30 do 60 lat. Chociaż mamy 
sygnały, że nasze sukienki wybierają też córki klientek. To do-
wód na to, że 20-latkom też się podobają. To na pewno 
nie jest oferta dla nastolatek. One wybierają sieciówki.

Jak Zygzak radzi sobie z konkurencją w Interne
cie? Jak się Pani promuje i  przekonuje do swoich 

propozycji?
Dużą rolę odegrał portal, o  którym wspominałam. Małymi krokami 

uczyłam się sprzedaży internetowej i po kilku miesiącach okazało się, 
że jesteśmy rozpoznawalne. Właściwie nie wiadomo, kiedy Zygzak stał się 

marką odzieżową.

Po pierwsze wygoda, po drugie dobry materiał i… ?
To, że nie wchodzimy w wielobarwność. Uważam że zarówno do pracy, jak i na zakupy, 

a tym bardziej na wieczorne okolicznościowe wyjście nie jest stosowna pstrokatość, ale 
jednolitość, bez nadruków i szaleństwa, wzorów. Czyli klasyka z fajnym akcentem. Jest 

nim w moich sukienkach krój. To jest to coś, co je wyróżnia, wciąż wymyślam nowe 
wzory, na pewno stylowe, często zaczepne i niespotykane na ulicy.

Jak powstają?
Przeważnie najpierw rysuję, pokazuję mojej pani od szycia form 

projektowych, która najpierw mówi, że się nie da…, ale  za chwilę 
zaczyna korygować. To trwa do momentu osiągnięcia poro-

zumienia. W praktyce wygląda to tak, że po prostu stwier-
dzam: OK, mogłabym się tak ubrać, to jest mój styl: 

luźny, sportowo-wygodny, najlepiej przed kolano, 
bardzo często z kieszeniami.



  
  

 

Elżbieta Bober,
właścicielka 

firmy Zygzak

Sukienka i kieszenie?
Wszystko jest kwestią dobrania odpowiedniego kroju, materiału 
i koloru. Prawie wszystkie moje kolekcje są z kieszeniami, może 
to taki mój znak szczególny. Uwielbiam trzymać ręce w kiesze-
niach.

… w  kieszeniach sukienki wykonanej z  materiału do
brej jakości, czyli? 
To dziadzina, czyli bawełna z domieszką elastanu. Dzięki temu 
tkanina jest wygodniejsza, nie deformuje się, a  jednocześnie 
układa odpowiednio do figury. Warunek jest jeden, to musi być 
jakościowo dobra mieszanka, co sprawia, że sukienka wielokrot-
nie prana w pralce nie traci ani kształtu, ani koloru.

Ma Pani stałych dostawców tkanin?
Tak, tych sprawdzonych. Przyznam, próbowałam różnych, tak-
że tych tańszych na łódzkim najbardziej różnorodnym w Polsce 
rynku tekstyliów. Niestety, wielu nie spełniło standardów. Nie 
mogę sobie pozwolić na obniżenie poprzeczki, wolę płacić wię-
cej i mieć to, co chcę.

Szyjecie na każdą miarę?
Tak, i to ma swoje plusy i minusy. Nie ma problemu z dostoso-
waniem się do kobiety, która potrzebuje więcej w biuście, mniej 
w biodrach czy w talii. Jest jednak jedno ale…  Nie mamy sta-
nów magazynowych. Jesteśmy zakładem krawieckim, który 
szyje każdą sukienkę czy spódnicę pod zamówienie, stąd mi-
nus w postaci terminu realizacji. Teraz to około siedmiu dni ro-
boczych. Musiałam się jednak na coś zdecydować i wybrałam 
klienta, który docenia, że szyje się specjalnie dla niego. Mamy 
panie, które potrafią czekać tygodniami, bo wiedzą, co dostaną. 
Dla tych co chcą „tu i teraz”, czyli zamawiasz, płacisz i masz na 
drugi dzień – nie jesteśmy atrakcyjne. Nie mamy jednak zamiaru 
tego zmieniać.

Pani wymyśla, ktoś koryguje, jest wykrój, który trzeba 
wiernie odtworzyć. Jak powstał zespół firmy Zygzak?
Bardzo cenię sobie dokładne szycie, ładne wykończenie. Próbo-
wałam kiedyś wspierać się małymi zakładami krawieckimi. Także 
w  tej dziedzinie pójście na skróty, czyli na ilość, a  nie jakość, 
mi nie wyszło. Teraz mam sprawdzony zespół, panie w różnym 
przedziale wiekowym. Kasia jest w naszym zespole najmłodsza 
i niezastąpiona, bo potrzebuję osoby kreatywnej, która zajmuje 
się reklamą. Mam, co chciałam, dzięki niej nie wyrabiamy z reali-
zacją zamówień.

Otrzymuje Pani zwroty od niezadowolonych klientek?
Przy sprzedaży internetowej zwroty bez podania przyczyny 
wynoszą średnio 10 procent. U  nas to 2–3 procent, a  takich 
typowych jest jeszcze mniej, bo na dziesięć sztuk jest osiem 

wymian, przeważnie na inny kolor. Jest coraz więcej pań  
z Rzeszowa, które chcą przyjść, przymierzyć i  tu pojawia się 
problem – na razie nie mamy takich możliwości.

Na razie?
Mam plan. Chcę stworzyć atelier, jakiego nie ma w Rzeszowie. 
To będzie takie miejsce, w którym klientki będą się czuły jak na 
przymiarce, a jednocześnie na plotkach u znajomej krawcowej. 
Każda wyjdzie zadowolona, w dobrze skrojonej sukience, w któ-
rej pobiegnie do pracy albo na spotkanie. Wierzę, że to się uda 
jeszcze w tym roku. Ale spokojnie… sprzedaż internetowa po-
zostanie priorytetem. Jesteśmy otwarte na całą Polskę, Europę, 
co tam… na cały świat!

Czy wie już Pani jak smakuje sukces?
Sukces? Chyba jest dla mnie wciąż czymś nieznanym.  
Nie wiem, czy go odnoszę. Na pewno czuję satysfakcję, 
gdy dzwoni ktoś bardzo zadowolony, że nas znalazł. 
Chcę się rozwijać. Mam w ofercie przede wszystkim 
sukienki, także spódnice i bluzki. Próbuję ze spodnia-
mi. Bez względu na wszystko wiem na pewno, że pozo-
stanę wierna indywidualnemu podejściu do klienta, że nie 
skończę w butiku w centrum handlowym. Przynajmniej do koń-
ca roku zostanę przy dziadzinach. Od zawsze lubiłam projekto-
wać, a teraz tak naprawdę dopiero rozpościeram skrzy-
dła. Mam tyle pomysłów… Chcę więcej, więcej... 
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Na ladzie 
stoją dziwne 
urządzenia, 
trochę jak  
w laboratorium. 
Jest z pozoru 
staroświecki 
blaszany imbryk 
i coś w rodzaju 
wielkiej probówki. 
Z niej zaś 
wypływa płyn 
o jasnobrązowej 
barwie, 
z wyglądu 
przypominający 
raczej herbatę, 
ale zapach nie 
pozostawia 
wątpliwości. 
Zanim jednak 
zaryzykuję, 
pytam 
właścicielkę 
kawiarni,  
Urszulę Zych…
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Ewa Koch: …co jest w tej filiżance?
Urszula Zych: Kawa, ale najwyższej jakości. To 100 procent arabiki, wyselekcjonowane ziarna z niedużych plantacji, świeże, jasno palone. 
Propagujemy metody alternatywnego parzenia. Różnią się od tradycyjnego ekspresu tym, że nie parzymy pod ciśnieniem, tylko za po-
mocą przelewania wodą drobinek kawy, używając różnych narzędzi, takich jak chemex czy drip. To są rzeczywiście sprzęty laboratoryjne, 
wymyślone i skonstruowane w taki sposób, by parzenie kawy uwydatniało różnorodność smaków. Skupiamy się na wydobywaniu aroma-
tów ziaren z wielu regionów świata. Bo przecież kawa to owoc. Możemy się więc delektować i rozpoznawać smaki cytrusów, czekolady, 
toffi czy jaśminu. To już jest trochę inny stopień wtajemniczenia.

Jako zupełny laik wyczuwam aromat śliwki…
To akurat czerwone owoce… Z każdą kolejną kawą z innego regionu język się wprawia i przyzwyczaja do aromatów. Jesteś na dobrej 
drodze.

Kawa z probówki 

czyli wizyta w Powoli Cafe
sernik z kaszy,

&
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A jak poproszę o biały cukier do tej kawy?
Nie ma, jest tylko brązowy i jego nie zakazujemy. Zresztą jeśli ktoś się świadomie decyduje na kawę parzoną me-
todą alternatywną, to nie prosi o cukier. Podajemy filiżankę bez łyżeczki. A jeśli ktoś nie jest wtajemniczony i prosi 
o cukier, to obsługa zawsze sugeruje, by spróbować bez niego. To są inne aromaty niż jesteśmy przyzwyczajeni. 
Warto poczuć oryginalny smak kawy i ewentualnie zmniejszać dawki cukru. Podobnie jest z mlekiem. Do „alterna-
tywy” nie powinno się go używać. To mija się z celem smakowania kawy i rozpoznawania smaków. Jeśli dolejemy 
mleka, nie wyczujemy czy to śliwka, czy truskawka.

Dlaczego jeszcze nie ma białego cukru?
To co jemy, wpływa na naszą kondycję i samopoczucie. Rezygnujemy z białego cukru, ponieważ uważamy, że cu-
kier przyczynia się do niszczenia naszego zdrowia. Doświadczamy niesamowitego pędu codziennego życia. W któ-
rymś momencie chyba każdy wcześniej czy później dochodzi do wniosku, że trzeba się zatrzymać i zastanowić nad 
tym, jak żyjemy, w tym nad naszymi nawykami żywieniowymi. Też nie o to chodzi, by być bardzo skrajnym w tych 
tendencjach. Dlatego nie rezygnujemy całkiem z cukru. Wybieramy jednak wyższą jakość niż ta standardowa.

W Twoim życiu zawsze tak było?
Taki moment przyszedł, kiedy założyłam rodzinę i urodziłam córkę, jak się okazało, z dużym AZS, czyli nietolerancją 
pokarmową i alergią. Musieliśmy się z mężem zastanowić, co zmienić, by dziecko zaczęło normalnie funkcjonować. 
To był pierwszy krok, kiedy zainteresowaliśmy się dietą dziecka. To weszło nam w nawyk i zaczęliśmy też sami jeść 
inaczej. Cała nasza rodzina zmieniła styl życia i jedzenia.

Co zniknęło z Twojej lodówki?
Po pierwsze ograniczyłam gluten. Gluten niszczy nam jelita, gdzie jest aż 80 procent odporności, zwłaszcza u ma-
łych dzieci. Nie trzeba go jednak eliminować, chyba że ktoś ma całkowitą nietolerancję. Wiem, że dieta bezgluteno-
wa jest obecnie modna, ale moim zdaniem nawet jeśli ktoś go nie je, kierując się tylko modą, to i tak ograniczenie 
go jest korzystne dla zdrowia. Po drugie: nabiał. Piłam kiedyś chętnie kawę z mlekiem. Potem zrobiłam badania… Ze 
względu na nietolerancję laktozy i kazeiny odrzuciłam wszystkie produkty mleczne, podobnie jak cała moja rodzina. 
Po trzecie: sięgamy po produkty bio, wyeliminowaliśmy produkty przetworzone, staramy się kupować te z naszego 
regionu.  Ograniczyliśmy również słodycze, zastępując je suszonymi owocami, gorzką czekoladą czy własnymi 
wypiekami z produktów nieprzetworzonych.

Ale jak tu żyć, kiedy większość produktów jednak zawiera i gluten, i laktozę?
To nie jest łatwy krok, bo totalnie zmienia się nasza codzienna kuchnia. Wymaga to poświęcenia czasu i poznania 
nowych przepisów. Pojawia się pytanie: co teraz zamiast tradycyjnej kromki lub mleka z płatkami dla dziecka? 
To jest wyzwanie… ale warto je podjąć, gdyż przyniesie to dużo korzyści w naszym życiu. Z perspektywy czasu 
mogę powiedzieć, że nasza dieta jest o wiele bardziej urozmaicona niż kiedyś. Eksperymentujemy, są nowe posiłki, 
owsianki, omlety, placuszki czy zapiekanki warzywne z różnymi składnikami. Jedno z naszych ulubionych dań to 
kasza jaglana z pieczonymi batatami, pietruszką, marchewką, kapustą pak choi i groszkiem cukrowym.
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Jak poznawałaś nowe przepisy?
Korzystałam z blogów kulinarnych specjalizujących się w kuchniach roślinnych czy z pominięciem alergenów. Autorki tych 
blogów często już wydały swoje książki z przepisami, które też kupowałam. Lubimy też jeździć z mężem do różnych lokali, 
gdzie jest świadoma kuchnia. Inspirujemy się, jak nam się spodoba, to próbujemy w domu. Zawsze byłam osobą, która pie-
kła czy gotowała z przepisów. Teraz  mam większą odwagę, by eksperymentować. Nie mam bariery, że nie wiem, ile czegoś 
dodać. Mam np. różne składniki w domu i ochotę na coś… więc łączę, doprawiam, posypuję ziarnami i wychodzi pyszne. Pu-
ste talerze świadczą o tym, że jest dobre. Nie ma tak, że nie wychodzi. To jest właśnie ta duża blokada u ludzi, którzy chcą 
spróbować, ale boją się, że nie mają czasu i może nie wyjść. Tylko z ciastami wegańskimi czy bezglutenowymi jest trochę 
inaczej, bo trzeba się wprawić. Ale z daniami na śniadanie, obiad czy kolację nie ma obaw, że coś nie wyjdzie. A często są 
to dania jednogarnkowe, więc zajmuje to mniej czasu niż przygotowanie schabowego czy mielonych kotlecików.

Kiedy postanowiłaś założyć kawiarnię?
To był czas, kiedy zdecydowałam się z mężem wrócić do Rzeszowa. Założyliśmy rodzinę i po pierwszych miesiącach życia 
córki pojawiła się choroba. Przyzwyczajeni do jedzenia w  mieście nie mogliśmy znaleźć takiego miejsca, gdzie również 
córka mogłaby zjeść coś bez obaw o składniki potraw. To mąż podjął decyzję, że jak nie ma takiego miejsca, to my je otwo-
rzymy, bo na pewno nie jesteśmy jedyni z tym problemem. A ja wsparłam go w tym pomyśle.

Nie obawiałaś się, że skoro nie ma takiego miejsca, to może nie ma też takiej potrzeby?
Nie, nie mieliśmy takich obaw. Coraz częściej spotykaliśmy się z problemami alergicznymi czy nietolerancją wśród znajo-
mych. To nam dodało odwagi. Uznaliśmy, że Rzeszów potrzebuje takiego miejsca. Czuliśmy, że jakość i wiarygodność się 
przyjmą. To nie jest wciskanie produktów gotowych, sklepowych, co już jest na każdym rogu. To są rzeczy zdrowe i praw-
dziwe. Zrezygnowałam z pracy i w ciągu 2–3 miesięcy otworzyliśmy Powoli. My tak już mamy, że jak się na coś decydujemy, 
to jest to kwestia chwili. Sama decyzja była jednak po stronie męża, bo u mnie to było w świecie marzeń, a nie celu... Jesz-
cze na studiach marzyłam o kawiarni, w której by było wiele wydarzeń kulinarnych i kulturalnych. To Michał urzeczywistnił 
moje marzenie.

Gdzie wcześniej pracowałaś?
W marketingu. Zajmowałam się kampaniami reklamowymi dla znanych marek. W Rzeszowie kierowałam marketingiem kilku 
redakcji ogólnopolskich portali dla kobiet. 

I zostawiłaś to bezpieczne miejsce zatrudnienia, by zaryzykować… 
 Zawsze wybierałam pracę, w której się dobrze czułam i lubiłam to, co robię. Ważna była też ekipa, z którą się pracowało, 
bo z  tymi ludźmi spędza się naprawdę sporą część swojego życia. W  Rzeszowie obawiałam się, czy znajdę takie miej-
sce. Udało się. Obowiązki były dla mnie satysfakcjonujące i przede mną stanęło wyzwanie rebrandingu dotychczasowej 
strategii marketingowej firmy. Przepracowałam na swoim stanowisku ponad cztery lata. Ale zmienił się właściciel i razem 
z nim wszystko. Wkradł się styl zarządzania, który mi kompletnie nie odpowiadał. Nowy właściciel nie brał pod uwagę ani 
doświadczenia ludzi na stanowisku, ani nie była dla niego ważna komunikacja. Były tylko realizacje własnych pomysłów 
i nakazy. Wystarczył miesiąc i zrezygnowałam.
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Czy jako osoba kierująca tym miejscem masz czas, by żyć powoli?
To marzenie każdego, by zwolnić. Nie powiem, że żyję powoli, bo tego wymaga biznes, że się żyje 
w morzu obowiązków, dodatkowo mając rodzinę i różne inne plany. Ale ważne, by były momenty spo-
wolnienia i zatrzymania się. Trzeba mieć z tyłu głowy lampkę, która zapali się, kiedy brakuje oddechu. 
Wtedy trzeba go wziąć, zatrzymać się, a potem wrócić do obowiązków. To nie musi być urlop, bo nie 
chodzi o to, by uciekać od problemów i wyjeżdżać, kiedy tylko się zmęczymy. Dobrze, by takie „zatrzy-
manie” weszło nam w  codzienny nawyk. Trzeba znaleźć czas na podsumowanie swojego dnia: czy 
wszystko był OK, czy czegoś mogłam uniknąć, czy był to czas dobrze wykorzystany, czy zadbałam 
o relacje z bliskimi i poświęciłam też sobie czas, czy zrobiłam coś dobrego. Taki sposób myślenia powo-
duje, że nie kumulują się w nas złe emocje i przewlekłe zmęczenie, które widać coraz częściej u ludzi.

Lepsze jedzenie to lepsze relacje?
Czasem zmiana zaczyna się od pożywienia, czasem od relacji z samym sobą bądź ludźmi. Zależy cze-
go danej osobie brakowało i co postanowiła zmienić. Nie unikniemy pędu życia, ale możemy zadbać 
o jakość naszego życia: bycia szczęśliwym z samym sobą, z ludźmi, z którymi przebywamy na co dzień, 
i o to, czym się karmimy. Stąd idee slow life i slow food, które przenikają się wzajemnie i wskazują na to, 
by każdy z nas wziął odpowiedzialność za własne zdrowie i kondycję, a wtedy unikniemy tak rozprze-
strzeniających się chorób cywilizacyjnych.

Co Tobie dała zmiana?
Komfort, że robię to, co chcę i co było moim marzeniem. Daje mi też radość z tego, że mogę propago-
wać zdrowy styl życia. Pokazuję alternatywę i wprowadzam uśmiech do codzienności ludzi…

… zawsze to uśmiech? Nie zdarza się, że przychodzi ktoś z zewnątrz, dostaje sernik z ka
szy lub lody z marchewki i wychodzi niezadowolony, bo oczekiwał czegoś innego? 
Nie, nie było chyba takiej sytuacji. Podobnie jak z kawą bez mleka… Wiele osób na początku uważa, 
że tak się nie da, ale przekonują się, że można inaczej. Nikt nie mówi, że jest niedobre. Jest po prostu 
inne. Wiele osób próbuje tych rzeczy z zaciekawieniem. 
A lody marchewkowe? Nie… w życiu nie słyszałam, żeby były niedobre...

Czy prowadzenie takiego niszowego miejsca jest wyzwaniem?
To jest wyzwanie przede wszystkim pod względem zarządzania, by nie było strat. Mamy tylko świeże 
produkty, nie mamy mrożonek, nie odgrzewamy w mikrofalach itp. Robimy codziennie świeże rzeczy. 
Jednocześnie jestem przeciwna zamawianiu na zapas, bo na świecie coraz więcej marnuje się po-
żywienia. Czasami, jak się zdarzy, że coś się skończyło, wolę powiedzieć naszym gościom, że dziś 
było dużo chętnych na konkretne danie niż wyrzucać żywność. Dla mnie to nie wstyd oświadczyć, że 
wszystko zostało zjedzone…   

Fot. Waldek Sosnowski
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