






































Michałowice, dnia 31.03.2019 r. 

 

 

 

Sprawozdanie Zarządu  
z działalności  

Spółki One2tribe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Michałowicach 

za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 rok 
 

Podstawowe informacje o Spółce 

Nazwa:  one2tribe Sp. z o.o. 

Forma prawna:  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba spółki:  ul. Bodycha 77, 05-816 Michałowice 

Numer w KRS:  0000177042 

Osoby zarządzające i nadzorujące: 

Imię i nazwisko Funkcja 

Wojciech Ozimek Członek Zarządu 

 
Rada Nadzorcza 

Spółka nie posiada Rady Nadzorczej. 

 

Działalność gospodarcza Spółki w okresie sprawozdawczym 

Główne obszary działalności Spółki w okresie 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 

roku to: 

• Usługa wdrażania platformy motywacyjnej dla pracowników, współpracowników i 

partnerów firm (Platforma Tribeware) 

• Udostępnianie katalogu nagród dla konkursów świadczony dla pracowników, 

współpracowników i partnerów firm (Katalog Nagród) 

• Działalność badawczo-rozwojowa w zakresie systemów sztucznej inteligencji 

wspierających motywację pracowników/współpracowników firm (Platforma 

Tribeware) i organizacji oraz szeroko-rozumianą motywację w obszarze terapii 

medycznych (Platforma Tribeware Healthcare) 

• Działalność handlowa mająca na celu pozyskanie zamówień na realizację 

projektów informatycznych w latach 2018 – 2019. 

 
Przewidywany rozwój spółki. 

Od momentu zmiany strategii i wprowadzenia do Spółki nowego inwestora Spółka 



rośnie w tempie ponad 50% rocznie (przychody r/d/r w latach 2016, 2017, 2018). W 

roku 2019 planujemy wzrost o podobnej skali. Planowane jest także wprowadzenie 

usług one2tribe na rynki zagraniczne.  

 

Prace badawczo rozwojowe. 

Spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze motywacji i psychologii 

behawioralnej oraz połączenia tych dziedzin ze Sztuczną Inteligencją (SI/AI). Prace 

są prowadzone wspólnie z jednostkami naukowymi (Instytut Matematyki PAN) i będą 

kontynuowane. W obszarze B+R Spółka została wyróżniona w konkursach 

międzynarodowych: 

- IBM Watson XPRIZE (z ponad 680 firm, do drugiego etapu zakwalifkowało się 

jedynie 59, w tym one2tribe – jako jedna z 11 firm z Europy i jedna z Polski) 

- Vivatech Challenge (Francja), gdzie z pośród 400 startupów firma Sanofi wybrała 40 

(w tym one2tribe), którym sfinansowała pobyt i pokazy dla inwestorów  

 

Pozostałe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym Spółki 




