
 
 

              

 
 

Szkolenie „Przeskaluj swój biznes” 
19 marca 2013 r. 

 
 
Polska Fundacja Przedsiębiorczości,  
ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, Sala Toronto 
 

 

 

 

Już 19 marca br zapraszamy na jedyne w swoim rodzaju szkolenie dla firm. Jak 

zawsze Sieć Aniołów Biznesu AMBER zaprosiła ekspertów zarządzających firmami, 

które osiągnęły sukces do podzielenia się swoimi doświadczeniami. 

Na szkoleniu dowiesz się m.in.: 

• jak zarządzać dynamicznym rozwojem firmy? 

• jakie wyzwania i decyzje trzeba podjąć, aby firmę rodzinną przekształcić w 

rynkowego lidera? 

• jak zbudować skalę na przykładzie franczyzy? 

• dlaczego inwestor jest dobrym źródłem finansowania dla startup'ów z 

ambicjami? 

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 18 marca 2013 poprzez formularz na 
stronie www.amberinvest.org 

 
Szkolenie jest bezpłatne. 

 

 
 

 



Program 

 
9.30 – 10.00   Rejestracja – kawa 
 
10.00 – 11.00     Inwestor jako sposób na dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa 

Tomasz Łasecki, Menedżer ds. Projektów Inwestycyjnych 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości 

 

11.00 – 12.00  Zarządzanie dynamicznym rozwojem przedsiębiorstwa cz.1  
Tomasz Partyka, Przedsiębiorca 

 
12.00 – 12.30          Przerwa kawowa 
 
12.30 – 13.30   Zarządzanie dynamicznym rozwojem przedsiębiorstwa cz.2 

Tomasz Partyka, Przedsiębiorca 

 

13.30 – 14.30   Zbudowanie skali na przykładzie sieci franczyzowej  
Przemysław Olewnik, Prezes Zarządu Socatots Polska Sp.z o.o. 

 

14.30 – 15.30   Lunch 
 
 
 

Sylwetki prelegentów 

 

Tomasz Partyka (47 lat), mgr inżynier elektronik, absolwent Wydziału 

Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej, MBA w Zachodniopomorskiej 

Szkole Biznesu. Praktyk, doradca z zakresu zarządzania, mentor, coach. 

Po studiach pracował 5 lat jako projektant/konstruktor w szczecińskiej 

firmie elektronicznej Autopomp Electronic, a następnie jako kierownik 

produkcji w firmie produkującej telewizory Royal-Lux w Lubieszynie (2 

lata). W latach 1998-2008 był dyrektorem, a następnie prezesem (od 2001 roku) duńskiej 

spółki Sonion w Mierzynie. W latach 2008 - 2010 pracował jako dyrektor/prezes w spółkach 

norweskiej grupy Genfer a w latach 2010-2012 jako dyrektor/prezes w spółce Asprod. Od 

2012 roku prowadzi własną firmę doradczą THP Tomasz Partyka. Z rekomendacji BCC i PIG 

w 2004 roku otrzymał tytuł Menager Pomorza 2004. Jest laureatem konkursu Perły Biznesu 

2006 (otrzymał wyróżnienie w kategorii Osobowość Biznesu) organizowanego przez redakcję 

Świata Biznesu.  



Przemek Olewnik - Założyciel i Prezes Zarządu Socatots Polska 

Sp. z o.o, największej w Polsce szkoły piłkarskiej dla małych dzieci, 

która w ciągu zaledwie trzech lat rozrosła się do prawie dwustu 

placówek w ponad siedemdziesięciu miastach. 

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego gdzie studiował na 

kierunku Zarządzanie i Marketing. Szlify biznesowe zdobywał 

zarządzając lokalnym oddziałem organizacji studenckiej AIESEC oraz pracując kilka lat w 

Malezji i Niemczech jako doradca biznesowy i marketingowy. Obecnie współzarządza 

kilkoma biznesami wciąż szukając pomysłów na nowe w czym pomaga mu członkostwo w 

prestiżowej sieci AMBER Business Angels Network. Prywatnie, jest biegaczem 

długodystansowym, na swoim koncie ma siedem pełnowymiarowych maratonów. 
 

Tomasz Łasecki - Menedżer ds. Projektów Inwestycyjnych  

w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.  

Od 8 lat zaangażowany we współpracę z autorami projektów 

innowacyjnych, w tym z sektora nauki i B+R, a także doradztwo dla 

mikro, małych i średnich firm. Zarządza operacyjnie Siecią 

Aniołów Biznesu AMBER, uczestniczy w pozyskiwaniu 

i przygotowaniu zespołów/firm innowacyjnych do kontaktu 

 z inwestorami. Zarządza również relacjami z inwestorami w Sieci. Ponadto uczestniczy 

w pracach Zespołu Inwestycyjnego Funduszu Kapitału Zalążkowego Pomeranus SEED. 

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego z zakresu Zarządzania i Marketingu, a także 

Wyceny Przedsiębiorstw oraz Efektywności Inwestycji.  


