
            

 

 

Grupa Żabka i Kozminski Business Hub wyłonili zwycięzców 
2. edycji Startup Impact Program  

 
E-ice, Seasoil,  Vermico, to laureaci 2. edycji Startup Impact Program. Wyróżnione w konkursie 
startupy, przez kolejne miesiące, będą rozwijać się pod okiem ekspertów z Grupy Żabka i 
Kozminski Business Hub. Udział w akceleracji to także szansa na współpracę z podmiotami Grupy 
oraz możliwość przetestowania swoich rozwiązań w najszybciej rozwijającej się sieci sklepów 
convenience w Polsce.  
 
Grupa Żabka nieustannie poszukuje innowacyjnych rozwiązań, których wdrożenie ma na celu 
przyspieszenie rozwoju ekosystemu convenience. Robi to poprzez Venture Studio, którego 
zadaniem jest wyszukiwanie i przyciąganie do organizacji nowoczesnych rozwiązań dających nową 
perspektywę dla całej Grupy. Przedsięwzięcia są wybierane w zależności od bieżących potrzeb 
biznesowych, z uwzględnieniem najbardziej istotnych trendów, które stymulują rozwój branży retail 
nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Istotne wsparcie w tym procesie stanowią programy 
akceleracyjne prowadzone przez Grupę Żabka – Foodtech Lab, Startup Impact Program i Żabka 
Future Lab.  
 
Rozwojowe przyspieszenie dla zwycięskich startupów 
Startup Impact Program skupia się na udzieleniu wsparcia młodym przedsiębiorstwom, które 
działają na rzecz pozytywnej zmiany. Po raz drugi w rekrutacji wzięły udział startupy, których 
działalność realizuje wybrane Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.                                              
 
Projekty, które zwyciężyły w drugiej edycji konkursu dotyczą: opracowania technologii szybkiego 
schładzania napojów bez użycia prądu (E-ice); produkcji biopolimerów (Seasoil); opracowania 
inteligentnych kompostowników nadających się do użycia w warunkach miejskich, a nawet 
biurowych (Vermico). 
 

– Dla trzech zwycięskich startupów rozpoczyna się etap akceleracji – laureaci programu otrzymają 
merytoryczne wsparcie ekspertów Kozminski Business Hub oraz możliwość przetestowania swoich 
rozwiązań w środowisku Grupy Żabka. Ścieżka testowania zostanie dostosowana do indywidualnych  
potrzeb poszczególnych projektów. Dzięki temu każde z młodych przedsiębiorstw będzie mogło 
maksymalnie rozwinąć potencjał swojego  biznesu – mówi Karol Gajewicz, Head of Venture Studio, 
Grupa Żabka. 
 
Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorców  
Organizatorzy poszukiwali rozwiązań z zakresu: zmniejszenia śladu węglowego, m.in. poprzez  
realizację projektów innowacyjnego i niskoemisyjnego schładzania żywności; opakowań przyszłości, 
przystosowanych do recyklingu lub kompostowania. Kolejna grupa projektów dotyczyła: rozwoju 
przedsiębiorczości – umiejętności i kompetencji ułatwiających przedsiębiorcom działalność w 
nowoczesnej gospodarce. Zwrócono uwagę także na przedsięwzięcia, mające na celu polepszenie 
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dobrostanu dzieci i młodzieży oraz ułatwienie im usamodzielniania się i startu na rynku pracy, ze 
szczególnym uwzględnieniem młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. 
 
W ramach Startup Impact Program oceniano prototypy produktów czy też koncepty usług. Brano 
pod uwagę również MVP, tzn. minimalną wersję produktu, którą można poddać testom. 
 
Więcej o laureatach 2. edycji Startup Impact Program   
E-ice to startup odpowiadający za ekologiczne rozwiązanie, które pozwala schłodzić dowolny napój 
w bardzo krótkim czasie, przy wykorzystaniu dwutlenku węgla i bez użycia prądu. Firma Seasoil, 
zajmuje się produkcją biopolimerów, z których powstają opakowania, ale nie tylko. Nowatorskie 
biopolimery umożliwiają rozkład opakowań w każdych warunkach środowiskowych. Vermico 
tworzy inteligentne kompostowniki nadające się do użycia w warunkach miejskich, a nawet 
biurowych. Kompostowniki oparte na pracy dżdżownic kalifornijskich zawierają systemy, które 
monitorują i wspomagają przebieg rozkładu.  
 
Laureaci 1. edycji Startup Impact Program  
Zakończony niedawno Startup Impact Program jest już drugą edycją programu akceleracyjnego 
organizowanego przez Grupę Żabka wspólnie z Kozminski Business Hub. Laureatami pierwszej edycji 
zostali: Hempeat – startup produkujący zamienniki mięsa na bazie ziaren z konopi włóknistych; 
Epicer – twórca aplikacji wykorzystującej sztuczną inteligencję do tworzenia spersonalizowanych 
przepisów, pozwalającej ograniczyć marnowanie żywności; Res Solution – system umożliwiający 
efektywne zarządzanie zużyciem energii, wody, gazu, ciepła oraz automatyzację procesów i pracy 
urządzeń. 
___________________________ 
 
Grupa Żabka została utworzona na początku 2021 roku i w jej obrębie funkcjonują: Żabka Polska – największa jednostka 
biznesowa, skupiająca obszar handlowy, Żabka Future – odpowiedzialna za nowe inwestycje, rozwój biznesu i narzędzi 
technologicznych oraz Przywództwo Strategiczne – trzy zespoły odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków rozwoju całej 
Grupy poprzez budowanie strategii konsumenckich, personalnych i finansowych. W skład Grupy Żabka wchodzą także 
firma Maczfit, lider rynku cateringu dietetycznego w Polsce oraz Dietly.pl, wiodąca platforma e-commerce w tym 
segmencie. Celem Grupy jest tworzenie i łączenie wygodnych i odpowiedzialnych rozwiązań w obszarze convenience, 
które ułatwiają klientom codzienne życie. Działania w obszarze społecznej i środowiskowej odpowiedzialności Grupa 
rozwija w sposób strategiczny, integrując czynniki środowiskowe, społeczne i z obszaru ładu korporacyjnego (z ang. ESG) 
ze strategią biznesową. W ramach strategii odpowiedzialności Grupa Żabka podjęła się zobowiązań m.in. w zakresie 
dobrego żywienia, usług ułatwiających zrównoważone życie, rozwoju przedsiębiorczości, różnorodności i włączającej 
kultury organizacyjnej, ładu korporacyjnego oraz dekarbonizacji i cyrkularności. Link do Raportu Odpowiedzialności za 
rok 2021: Raport Odpowiedzialności Grupy Żabka 2021 
____________________________ 
 
Kontakt dla mediów: 
Biuro Prasowe 
e-mail: biuro.prasowe@zabka.pl  
tel. +48 514 877 509 


