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Skriware to polska firma będąca producentem innowacyjnego pakietu edukacyjnego SkriLab, 
pozwalającego na realizację zajęć zgodnych z podstawą programową ośmiu przedmiotów 
lekcyjnych. SkriLab jest kompleksowym rozwiązaniem dla szkół chcących wdrożyć edukację w 
duchu STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), łącząc nowoczesne 
technologie, rozwijając kreatywność i wspierając krytyczne myślenie. SkriLab łączy druk 3D, 
robotykę, programowanie oraz bazę materiałów dla nauczycieli, tak aby mogli oni prowadzić lekcje 
w ciekawy i jednocześnie komfortowy dla siebie sposób. Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu 
SkriLab doskonale przygotowuje uczniów na wyzwania dorosłego życia, także w zakresie 
oczekiwań przyszłego rynku pracy. SkriLab może być wykorzystywany zarówno w klasie, jak i w 
edukacji zdalnej. 

 
Pełna nazwa spółki Skriware Sp. z o.o. 

Rok założenia 2015 

Sektor działalności EdTech 

Strategia rozwoju  Spółka skupia się na ciągłym rozwoju palety produktowej 
oferowanej do sektora edukacji oraz na sprzedaży swoich 
produktów w Polsce i zagranicą w modelu B2B i B2G. 
Sprzedaż realizowana jest w modelu mieszanym.  Obecnie 
Skriware przygotowuje pilotaż produktu i modelu 
sprzedaży ukierunkowanych na rodziny z dziećmi w wieku 
6-12, wykorzystując synergie produktowe i produkcyjne. 

Władze spółki  Karol Górnowicz CEO, Maciej Mazurkiewicz COO, Stefan 
Stankiewicz CTO 

Liczba pracowników 40 

Runda finansowania Spółka zamknęła Rundę Bridge z Aniołami Biznesu na 400k  
PLN w sierpniu 2020 r. i przygotowuje się do pełnej Rundy 
A z funduszami VC z Europy / inwestorami strategicznymi, 
która jest planowana na Q2-Q3 2021 (kwota: 2.5-3.0m 
EUR). 

Udział w programach 
mentoringowych/akceleracyjnych 

6-cio miesięczny udział w Akceleratorze InvestHorizon 
UK-Chinese IoT accelerator wspierany przez TUS Holding 
DoT Forge 

Nagrody/wyróżnienia CES Awards - Polski zwycięzca CES Awards (best IoT 
startup) 
Kairos K50 - wyróżnienie wśród 50 najbardziej 
innowacyjnych startupów na świecie 
European Innovation Summit - Wśród 50 najlepszych 
europejskich Startupów podczas 9. szczytu European 
Innovation odbywającego się w Parlamencie Europejskim 
Orzeł Innowacji Startup 2019 - nagroda główna “Startup z 
potencjałem Polska - Świat”, nagroda specjalna InCredible 
Inspirations 
Bridge to Mass Challenge - W dziesiątce finalistów CEE 



 

 

Bridge To MassChallenge Warsaw 2018 
GESA 2017 - W dziesiątce finalistów etapu europejskiego 
GESA 2017 (Global Education Startup Awards) 

Dane firmy (pełny adres, www, NIP, 
REGON, KRS) 

www.skriware.com/pl 
Kolejowa 19/21 01-217 Warszawa 
NIP: 5213687934 
KRS: 0000540128  
REGON: 360721812 
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