


 

 

 Serwach Spółka Jawna to rodzinna firma z Goleniowa, założona przez 
Stanisława Serwach w 1996 r. i od początku działalności koncentrująca się na 
produkcji opakowań z tektury falistej. Obecnie ponad 1/3 zamówień trafia 
do odbiorców zagranicznych. Sukcesywny rozwój pozwala nam oferować – 
oprócz zwykłych opakowań klapowych – także opakowania fasonowe z 
nadrukiem w technice flekso, offsetowej (stosowanej w produkcji opakowań 
kaszerowanych – laminowanych), klejone liniowo i wielopunktowo. Spółka 
oferuje także standy i displaye, kompletacje i materiały promocyjne, a dzięki 
powiązaniu z własną drukarnią – również opakowania lite. Dostarcza też 
systemy zamykania i formowania opakowań. Realizacja zleceń odbywa się w 
oparciu o własny dział projektowy. Pozwala to spełniać oczekiwania klientów 
i znajdować dla nich optymalne rozwiązania. Jakość produktów jest poparta 
certyfikatem ISO 9001; obecnie wdrażamy również kolejne systemy jakości. 
Posiadamy także certyfikat FSC. 



 
 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa SERWACH Sp. J. Poprzez zakup innowacyjnej wykrawarki 

płaskiej automatycznej oraz innowacyjnego plotera do wycinania prototypów.                             

 Nr.  Umowy: UDA-RPZP.01.01.02-32-082/09-00                

 Dofinansowanie do 1002573.50 PLN  

 Wdrożenie w firmie Serwach Sp. j. w Goleniowie innowacyjnej technologii sklejania wielopunktowego 
opakowań tektury w celu rozszerzenia zakresu oferty.                                                        

 WND-RPZP.01.01.03-32-030/12                                  

 Dofinansowanie do 500 000.00PLN 

 Inne: Wdrożenie w firmie Serwach Sp. j. w Goleniowie innowacyjnej technologii produkcji stopek z 
tektury falistej do palet całkowicie i łatwo recyklingowalnych.  

 Dofinansowanie do 2 000 000.00PLN 

 Wcześniej ISO 9001 



 

 

 Wybór kluczowych obszarów inwestycyjnych 
w spółce, 

 (wybraliśmy najsłabsze obszary w których mamy największe braki – w 

przypadku naszej spółki to zautomatyzowane wycinanie, braki w klejeniu,  

 Przegląd rynku pod względem dostawców, czy mieli nowości, rozwiązania 
patentowe 

 Kierunki zmian na rynku 



 samodzielne zaprojektowanie 
 zamówienie nowej maszyny z dodatkowymi 

funkcjami z własnego projektu  
 np. linia która rozlewa mleko sama może wklejać znaczniki 

temperatury przchowywania,  
 wykorzystanie patentów innych firm i 

ośrodków w zastosowaniu nowych 
materiałów 
 

 Czyli można zlecić zaprojektowanie, wyprodukowanie, przetestowania 
na zewnątrz… 

 



 Wybrany obszar – słabości wykrawania 
Poprawa tego obszaru dała nowe produkty, lepsze produkty, 
zwiększenie wydajności. 

Parametry – definiowanie, rozpoznanie. 

Dziś nasuwa się pytanie do każdego obszaru: co w nim może 
być nowoczesnego, innowacyjnego, przełomowego…. 

 

 Wniosek – kto napisze  
Można napisać samemu, ale może ktoś to zrobi lepiej. Kwestia 
wartości projektu i momentu wypłaty środków. Czy część kwoty 
może być wypłacona po rozliczeniu raportowania… jaka kwota 
dofinasowania się opłaca… skala firmy. 



 To na czym zależy nam – nie zależy firmie 
piszącej wniosek.. 

Jeżeli firma ma płacone tylko za złożony wniosek, nie ma dla 
niej znaczenia co w nim jest… zrobi go tak aby było dużo 
punktów, np. będzie sugerować rozwiązania dające wysoką 
punktację – np. zatrudnienie… to my musimy zdrowo oceniać 
kwoty, terminy, 

Dobrze aby firma opracowująca przygotowała harmonogram 
wszystkich czynności (przetargi, rozliczenia roczne, itp….) 

 

 

Wniosek wygrał i co dalej…. 



 Przetarg, umowy – nie tylko www….  
Udokumentować przetarg – jasność ogłoszenia i zapytania, 
określenie ważności punktów… 

 

Umieścić w umowie z wybranym dostawcą wszystkie niezbędne 
informacje techniczne ale i także drobiazgi….  

Nie zawsze np. dostawa, wyraźnie zaznaczona w ofercie może 
być zaliczona jako koszt kwalifikowany, podobnie narzędzia do 
ustawiania maszyny – czy one są integralnym wyposażeniem 
maszyny..? 

 

Dlatego potrzebna jest sprawna firma doradzająca która będzie 
czerpać korzyści także w trakcie trwania projektu. 



 Faktury, płatności… czy 1 grosz może 
kosztować 0,5mln?  

Faktury muszą być zgodne z wymaganiami, opisane, właściwie 
dekretowane na osobnych kontach…. Zapłacone w całości. 
Potwierdzone przelewy. 

Nasz przypadek z 1 groszem….  

 

Dlatego ponownie potrzebna jest sprawna firma doradzająca 
która będzie czerpać korzyści także w trakcie trwania projektu. 

 



 Kontrole, wypłaty oraz trwałość projektu  

 
Zakończenie projektu i zgłoszenie wg harmonogramu do 
wypłaty (nie zawsze jest możliwe zmienienie harmonogramu). 

100 % kontrola – jest łatwiejsza jak wszystko wpięte jest do 1-3 
segregatorów… skraca to kontrolę, księgowość musi o tym 
wiedzieć i być dyspozycyjna. 

Wypłata wymaga cierpliwości – nie można zakładać daty wypłaty 
i napinać przepływów do granic 

Przez cały okres trzeba pamiętać o realizacji wskaźników (warto 
je rozsądnie wybierać) i pamiętać, że projekt wymaga trwałości i 
nie zawsze pozwala na duże zmiany w spółce. 



◦ Jak efekt motyla – przyśpieszyła rozwój, choć my i 
tak stawialiśmy na rozwój – to był dodatek, 
premia…  to także motywacja bo o ile więcej 
myślimy o inwestycjach, które nas nakręcają do 
rozwoju…. 

◦ Oczywiście to także obowiązki, trwałość projektu, zobowiązania wobec instytucji…. 



◦ Najlepiej świadczy sprzedaż w ujęciu miesiąca: 
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◦ Współpraca z ośrodkiem naukowym – 
Stowarzyszenie Zielona Chemia, 

◦ Rozważamy budowę wraz z projektem własnego 
urządzenia 

◦ Analizujemy branżowe rozwiązania celem wyboru 
rozwoju. 

 


