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12 lutego 2019 
Galeria Porczyńskich 
Warszawa

Gala Finałowa



Organizator: Partner Strategiczny:: Partner Główny: Partner Społeczny: Partner Międzynarodowy:
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Osoby między 20 a 35 rokiem życia, 

które intensywnie pracują nad 

swoją ścieżką rozwoju i pomysłami 

na własną działalność.

Edukacja
przez wyzwania

Mentoring  
peer-to-peer

Personalny
plan rozwoju

Prowadzenie
przez praktyków

Szkolenia 
w Cambridge

Klub Pionierów

• rozwój kompetencji biznesowych

• technologiczny know-how  

w wybranych sektorach

• zdolność do innowacyjnego 

i społecznego myślenia

• możliwość budowy międzynaro-

dowych sieci  

tygodnie warsztatów  

biznesowych we współpracy 

z partnerami 

 

tygodniowe szkolenie  

w University of Cambridge

Aleksandra Przegalińska

MIT / Akademia Leona  

Kozmińskiego

Bartosz Michałek

iniJOB

Eliza Kruczkowska

Polski Fundusz Rozwoju

Natalia Hatalska

infuture hatalska foresight 

Olaf Żylicz

Uniwersytet SWPS

Damian Zapłata

Allegro.pl

Filip Granek

XT PL

Alexander Nawrocki

Airspeed Equity

Oliwia Kwiatkowska

TDJ Foundation

Rada programowa

Uczestnicy Wartości dla uczestników 3-28 września 2018

Szkoła Pionierów PFR

Międzynarodowy program edukacyjny  
dla przyszłych polskich przedsiębiorców  
technologicznych i wizjonerów
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Agenda wydarzenia

14:30 - 15:00 Rejestracja gości

15:00 - 15:10 Rozpoczęcie wydarzenia i powitanie gości

15:10 - 15:20 Podsumowanie programu – Paweł Borys, Prezes PFR  

 i Eliza Kruczkowska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji PFR

15:20 - 15:30 Przemówienie Damiana Zapłaty, Członka Zarządu ds. Komercyjnych Allegro

15:30 - 15:35 Brytyjska perspektywa na rozwój innowacyjności wśród młodych  

 przedsiębiorców – Shirley Jamieson, Cambridge Enterprise

15:35 - 15:55 Wręczenie dyplomów ukończenia programu oraz zdjęcie pamiątkowe

15:55 - 16:00 Przedstawienie zasad konkursu

16:00 - 16:25 Konkurs na najlepszy projekt, cz. 1

16:25 - 16:40  Przerwa

16:40 - 16:50 Przemówienie Oliwii Kwiatkowskiej, Prezes Zarządu Fundacji TDJ

16:50 - 17:15 Konkurs na najlepszy projekt, cz. 2

17:15 - 17:25 Przemówienie Filipa Granka, CEO XTPL oraz członka Rady Programowej Szkoły Pionierów

17:25 - 17:50 Konkurs na najlepszy projekt, cz. 3

17:50 - 18:05 Przerwa

18:05 - 18:25 Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród

18:25 - 20:00 Przyjęcie koktajlowe
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Projekty uczestników  
Szkoły Pionierów PFR

W trakcie konkursu na najlepszy projekt uczestnicy 
programu Szkoła Pionierów PFR mają przedstawić 
swoje rozwiązanie podczas 3-minutowej prezentacji. 
Oceny projektów dokonywać będzie Jury w składzie: 

Zofia Szewczuk - PFR S.A.

Michał Bonarowski - Allegro

Daniel Star - TDJ Pitango

Agata Nałęcz - Fundacja PFR
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Broomee

Etap rozwoju

Prototyp  

Branża

Transport

ZESPÓŁ / KONTAKT

Stefan Cylwik

Rafał Ferenc

Krzysztof Łysy

Paweł Gora

www.broomee.com

Broomee to dynamiczny ridepooling na żądanie. 

Przejazd może kosztować nawet 3 do 5 razy taniej 

niż taksówką/uber’em, a przy uruchomieniu usługi, 

jako część komunikacji miejskiej jeszcze taniej. 

System matchuje ludzi jadących w tym samym 

kierunku i w czasie rzeczywistym optymalizuje 

trasy wykorzystując samouczące się algorytmy 

i elementy sztucznej inteligencji. Punkt odbioru i 

końca przejazdu znajduje się w odległości do 300 

metrów od lokalizacji aktualnej/docelowej. Możliwe 

jest optymalizowanie tras zarówno przy 2-3 pasaże-

rach, jak również przy 15 i więcej (per pojazd). 

AI Doubler
Etap rozwoju

Prototyp 

Branża

Sztuczna inteligencja  
i robotyka 

ZESPÓŁ / KONTAKT

Ewa Drygalska

Igor Sawczuk

Tomasz Horecki

Robert Grudziński

AI Doubler to rozwiązanie wkraczające  

na wschodzący rynek sztucznej inteligencji.  

To kompleksowy ekosystem produktów i usług 

dla firm, które chcą budować swoje rozwiązania 

biznesowe w oparciu o AI. Nasz produkt drama-

tycznie skraca czas i koszt budowania modelu sieci 

neuronowych w oparciu o model hybrydowy: łącząc 

crowdsourcing i uczenie maszynowe, oferujemy 

usługi czyszczenia danych, wytrenowane modele 

AI lub ich budowę AI zapewniając bezpieczeństwo 

danych oraz weryfikację skuteczności modelu.
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CODE:ME

Etap rozwoju

Prototyp 

Branża

Edukacja

ZESPÓŁ / KONTAKT

Marcin Młyński CEO

Naszym celem jest stworzenie nowego, efek-

tywniejszego modelu edukacji w procesie nauki 

programowania łączącego: szkolenia online, kursy 

offline oraz wsparcie technologicznej społeczności.

Tworzymy e-platformę i angażujemy naszą społecz-

ność do budowania bazy kursów i rozwoju  

w modelu b-learning. Chcemy sprostać potrzebom 

biznesu i ludziom, którzy chcą rozpocząć pracę 

w IT. CODE:ME jest obecnie jedną z najszybciej 

rozwijających się szkół programowania. Jesteśmy 

także założycielami największej technologicznej 

społeczności w Północnej Polsce – Hackerspace 

Trójmiasto.

Curie One

Etap rozwoju

Pomysł 

Branża

Transport

ZESPÓŁ / KONTAKT

Mateusz Tomiczek 

Paweł Narolski 

Mariusz Trzeciak

Robert Grudziński

info@curie.one

www.curie.one

Curie one – to interdyscyplinarna grupa specjali-

stów pragnąca dostarczać rozwiązania z zakresu

mobilności, sztucznej inteligencji oraz projekto-

wania doświadczeń. Pracujemy nad stworzeniem

prototyp pierwszego Polskiego samochodu elek-

trycznego, w kooperacji z zachodnimi partnerami

celem współdzielenia platformy, rozwiązań techno-

logicznych oraz know-how. Dodatkowo rozwijamy

innowacje technologiczne które będą implemento-

wane w naszych samochodach: moduł jazdy

autonomicznej, systemy magazynowania i zasilani 

w oparciu o OZE oraz inne typologie pojazdów.
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Hilo Solutions 

Etap rozwoju

Prototyp  

Branża

Energetyka

ZESPÓŁ / KONTAKT

Maciej Grunt  
CEO, co-founder

Marcin Krak  
architekt rozwiązania

Jesteśmy grupą doświadczonych inżynierów, 

programistów i menedżerów z branży ICT.  Rozwi-

jamy system zarządzania zapasowymi źródłami 

energii na potrzeby redukcji mocy. Chcemy 

zapewnić przedsiębiorstwom posiadającym  

zapasowe źródła zasilania dostęp do rynku redukcji 

mocy na żądanie oraz obniżyć koszty utrzymania 

tych źródeł.

Goldies

Etap rozwoju

Pierwsza sprzedaż

Branża

Innowacje społeczne  
/ Rzemiosło

ZESPÓŁ / KONTAKT

Katarzyna Bazylczyk 
Jacek Pawelczyk 
Jakub Kaczmarski 
Martyna Hrankowska

info@wearegoldies.com

www.wearegoldies.com

Goldies to marka społeczna tworząca wysokiej 

jakości akcesoria modowe, wykonane  

na zamówienie technikami rzemieślniczymi przez 

Seniorki. Poprzez włączenie osób starszych do 

takiej działalności, oprócz ich oczywistych korzyści 

finansowych, zwiększamy również ich aktywność 

społeczną. Współpraca projektantów z seniorkami 

– mistrzyniami fachu – pozwala na opracowanie 

ponadczasowych i modnych wzorów. Pozwala  

to kierować produkty Goldies do szerokiego  

grona odbiorców.
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Mediprintic

Etap rozwoju

Pomysł 

Branża

Zdrowie i Medtech

ZESPÓŁ / KONTAKT

Andrzej Zakręcki

Maciej Królikowski

mediprintic@gmail.com

www.mediprintic.com

Projekt Mediprintic polega na dostarczeniu do 

pacjentów, którzy ulegli urazowi przedramienia 

spersonalizowanych ortez, które to zastąpią  

w użytkowaniu tradycyjny gips. Zaproponowany 

produkt rozwiązuje dotychczasowe problemy  

tradycyjnego gipsu takie jak utrudniona higiena, 

brak oddychania skóry, brak możliwości jego 

zdjęcia w celu rehabilitacji. W ramach projektu 

docelowo będzie dostarczane rozwiązanie  

w postaci dedykowanego skanera medycznego, 

nastawiacza do urazów przedramienia, oprogramo-

wania do przetwarzania danych ze skanera  

do modelu ortezy oraz spersonalizowanej ortezy  

dla pacjenta.

Metis

Etap rozwoju

Pierwsza sprzedaż

Branża

Meblarstwo / E-commerce 
/ Sztuka i projektowanie

ZESPÓŁ / KONTAKT

Maciej Leszczyński 
Paulina Miecznikowska 
Daria Kaźmierczak 
Justyna Karczewska

www.metis.space

METIS to marka meblarska online. Główne wyróż-

niki to tworzenie własnych wzorów, w przystępnej 

cenie w porównaniu do innych marek design  

i skrócenie czasu dostawy produktów. Wartościami 

dodanymi dla klienta są: produkty zorientowane na 

małe przestrzenie mieszkalne, well-being w domu 

oraz zrównoważony rozwój (użycie materiałów eko). 

Grupą docelową są millennialsi z dużych miast  

w Europie. Firma na starcie działa w Polsce 

i Niemczech.



8

Skillfortress

Motolove

Etap rozwoju

Prototyp 

Branża

Edukacja

ZESPÓŁ / KONTAKT

Bartosz Piskadło 
Emil Łodygowski 
Mateusz Szymański 
Marcin Młyński

www.skillfortress.com

Etap rozwoju

Prototyp  

Branża

Motoryzacja

ZESPÓŁ / KONTAKT

Piotr Korczak 
Szymon Łabądź 
Kamil Łątka

www.motolove.eu

Skillfortress to trener personalny dla programistów, 

skierowany zarówno do osób rozpoczynających 

swoją przygodę z programowaniem, jak i profesjo-

nalistów zainteresowanych poszerzaniem swoich 

kompetencji. Aplikacja buduje logiczną ścieżkę 

rozwoju umiejętności zawodowych, sugerując 

czego i w jakiej kolejności należy się uczyć. Każde 

z zagadnień zawiera listę pytań umożliwiających 

weryfikację poziomu wiedzy użytkownika oraz listę 

materiałów edukacyjnych opisujących kluczowe 

kwestie.

Motolove jest kompleksowym rozwiązaniem  

dla wszystkich pasjonatów motocyklowej jazdy.  

Aplikacja wspiera motocyklistów w planowaniu 

podróży, informując o najciekawszych miejscach  

na trasie przejazdu, ułatwiając znalezienie noclegu  

i wyznaczenie optymalnej drogi. Dzięki geolokali-

zacji i danym telemetrycznym platforma umożliwia 

dzielenie się wrażeniami z jazdy i istotnymi informa-

cjami w dowolnych sieciach społecznościowych. 
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SureCapture

Etap rozwoju

Prototyp  

Branża

Nauki biomedyczne  
/ Chemia

ZESPÓŁ / KONTAKT

Celina Wierzbicka

Börje Sellergren

SureCapture Technologies ma na celu  

komercjalizację technologii wdrukowania moleku-

larnego i jej zastosowań w obszarze badań nad 

nowymi lekami oraz nowymi biomarkerami chorób. 

Nasza technologia pozwala na ‘’zaprogramowanie’’  

selektywności materiałów polimerowych dzięki 

czemu wykazują one właściwości analogiczne 

do przeciwciał, są to tzw. sztuczne przeciwciała. 

Projekt powstał na bazie >15 lat badań 

naukowych w obszarze technologii 

wdrukowania molekularnego. 

Symphobia

Etap rozwoju

Pomysł

Branża

Zdrowie i Medtech

ZESPÓŁ / KONTAKT

Agata Kozłowska

Bartosz Chajdecki

SYMPHOBIA to rozwiązanie wykorzystujące 

synergię wirtualnej rzeczywistości, metody 

biofeedback oraz gamifikacji. SYMPHOBIA jest 

propozycją dla osób borykającymi się z różnymi 

fobiami. Według badań 10% osób na całym świecie 

przynajmniej raz w życiu doświadcza problemów 

związanych z nadmiernym lękiem przed pająkami, 

otwartą przestrzenią czy podróżą samolotem. Aktu-

alnie jedynym dostępnym rozwiązaniem są częste 

wizyty u psychoterapeuty. Dzięki SYMPHOBII każdy 

we własnym domu będzie mógł w bezpieczny  

i atrakcyjny sposób pokonywać swoje ograniczenia. 
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Use RODO

System do autonomicznego 
transportu pacjentów  
w szpitalach

Etap rozwoju

Prototyp 

Branża

Zarządzanie danymi 

ZESPÓŁ / KONTAKT

Sandra Ejsymont  
Strategia, zarządzanie

Wojtek Kaźmierczak  
Kontakty, strategia, budowanie zespołu

www.userodo.pl 

Etap rozwoju

Pomysł  

Branża

Zdrowie i Medtech

ZESPÓŁ / KONTAKT

Emilian Łyga

Use RODO to usługa polegająca na masowym 

usuwaniu danych osobowych przez użytkownika 

z wybranych stron i aplikacji. Po zalogowaniu na 

stronę Use RODO użytkownik dostaje raport doty-

czący tego, gdzie znajdują się jego dane osobowe 

i jednym kliknięciem może zadecydować skąd 

chce je usunąć. Usługa jest dedykowana zarówno 

do sektora B2C jak i B2B. Obecnie oferujemy 

rozwiązanie dla sektora e-commerce i stopniowo 

będziemy rozszerzać nasze kompetencje na kolejne 

obszary i podmioty. 

Celem projektu jest rewolucja w obecnie funkcjonu-

jącym systemie transportu łóżek szpitalnych przez 

automatyzację. Osiągniemy to tworząc autonomicz-

nego robota do transportu łózek, noszy szpitalnych 

i urządzeń przenośnych z punktu A do punktu B 

– efektywnie i bezpiecznie – działając w różnych 

środowiskach. Wygeneruje to nie tylko oszczęd-

ności dla prywatnych sieci szpitali w Stanach 

Zjednoczonych, ale przede wszystkim wpłynie  

na komfort pracy personelu medycznego. 
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VibroView 

Etap rozwoju

Prototyp  

Branża

Sprzęt i oprogramowanie 
dla niewidomych

ZESPÓŁ / KONTAKT

Łukasz Taraszka

Maciej Pająk 

Agata Kozłowska 

www.vibroview.com

Vibroview jest urządzeniem typu smartcane umoż-

liwiającym osobom niewidomym poznawanie 

świata na kilkukrotnie większy dystans niż długość 

standardowej białej laski. Vibroview wykorzy-

stuje technologię Lidar do tworzenia tzw. chmury 

punktów, którą osoba niewidoma interpretuje za 

pomocą wibracji. W naszym rozwiązaniu stawiamy 

na niezawodność, użyteczność i szybkość dzia-

łania, a każdy pomysł konsultujemy z osobami 

niewidomymi.

Etap rozwoju

Pomysł  

Branża

Sport

ZESPÓŁ / KONTAKT

Mateusz Trawiński 

Rafał Zakrzewski

Tomasz Krzeszowski

Małgorzata Szałucka

www.mysportstat.com

MySportStat to rewolucja w amatorskich sportach 

drużynowych. Zasada działania jest prosta –

mecz lub trening kręcimy za pomocą dwóch 

telefonów komórkowych. Inteligentna analityka

obrazu dostarcza danych o m.in. liczbie przebie-

gniętych kilometrów, podań, asyst, odbiorów

i zajętych strefach boiska. Grupą docelową są 

zawodnicy, trenerzy, kluby, ligi amatorskie oraz

federacje. Aplikacja jest skalowana na wszystkie 

sporty wykorzystujące piłkę – od footballu, przez

koszykówkę i siatkówkę po tenis.

MySportStat 
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Uczestnicy Szkoły Pionierów PFR

Adam Janczewski

Agata Kozłowska

Aleksandra Kempińska

Aleksandra Pedraszewska

Andrzej Lewicki

Andrzej Zakręcki

Bartosz Piskadło

Bartosz Dec

Bartosz Jankowski

Celina Wierzbicka

Dominika Janicka

Emilian Łyga

Ewa Drygalska

Gabriela Bratkowska

Jacek Pawełczyk

Jakub Kaczmarski

Jakub Zowczak

Karolina Wojtas

Katarzyna Bazylczyk

Krzysztof Sielewicz

Łukasz Taraszka

Maciej Grunt

Maciej Królikowski

Maciej Leszczyński

Marcin Gorączko

Marcin Lelit

Marcin Młyński

Marcin Trzciński

Martyna Hrankowska

Mateusz Lubiński

Mateusz Tomiczek

Mateusz Trawiński

Mikołaj Kaniewski

Mikołaj Mitka

Monika Sznel

Olga Borkowska

Paweł Narolski

Piotr Jacobson-Ostrowski

Sandra Ejsymont

Stefan Cylwik

Szymon Łabądź

Tomasz Gąsiewski

Tomasz Korbak

Tomasz Mazur

Włodek Bielski

Wojciech Bączyk

Wojciech Kaźmierczak

Wojciech Rydlewicz



Więcej informacji o projekcie na: 
startup.pfr.pl/szkola-pionierow

Organizator: Partner Strategiczny:: Partner Główny: Partner Społeczny: Partner Międzynarodowy:
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