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1. Aktualna sytuacja przedsiębiorstwa 

1.1. Podstawowe informacje na temat przedsiębiorstwa 

 

Działalność spółki A&G opiera się na zabezpieczeniu prac podwodnych do głębokości 50 m w 
oparciu o wynajem infrastruktury - Mobilnego Kontenerowego Kompleksu Nurkowego. 
Mobilny Kontenerowy Kompleks Nurkowy jest oferowany firmom prowadzącym prace 
podwodne i roboty hydrotechniczne oraz szkolenia dla nurków zawodowych.  

MKKN składa się z 3 mobilnych modułów:  

1. komory dekompresyjnej,  

2. punktu kierowania oraz  

3. platformy opuszczającej nurka L.A.R.S. 

Moduły mogą pracować razem, bądź niezależnie. Kompleks przystosowany jest do 
transportu lądowego i morskiego. 

Spółka działa głownie na rynku krajowym. Podstawowe pola eksploatacji MKKN to 
wykonywanie prac podwodnych na głębokości do 50 m, szkolenia nurków III i II klasy, 
kierowników prac podwodnych, operatorów systemów nurkowych oraz świadczenie usług 
związanych z mobilnym dostępem do komory dekompresyjnej.  

Prace podwodne, nazywane zwyczajowo nurkowaniem zawodowym mają w Polsce i Europie 
rangę zawodu regulowanego. Podstawą prawną jest Ustawa o wykonywaniu prac 
podwodnych z dnia 17 października 2003 roku wraz z kompletem aktów wykonawczych. Jest 
to także działalność w pewien sposób koncesjonowana - organizatorem prac podwodnych 
może być tylko firma posiadająca wdrożony i potwierdzony certyfikatem system zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy w pracach podwodnych.  

Kompleks wyposażony jest zgodnie ze standardami IMCA, Dopuszczony do pracy 
Certyfikatem Lloyd’s Register, całkowita powierzchnia to  18m². Kompleks obsługiwany jest 
przez Operatorów Systemów Nurkowych. 

Usługa najmu świadczona jest kompleksowo tj. zawiera obsługę urządzenia, transport, 
serwis techniczny oraz zabezpieczenie w czynnik oddechowy.  

Spółka posiada certyfikaty, pozwolenia, licencje, zgłoszenia i koncesje, niezbędne do 
sprzedaży usługi standardy IMCA, Certyfikat Lloyd Register, Karta Bezpieczeństwa 
Państwowej Inspekcji Pracy i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

Przedstawiciele firmy posługują się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym, 
umożliwiającym współpracę z ekspertem zagranicznym. 

 

 

 



 

 

1.2. Organizacja przedsiębiorstwa 

Udziałowcy spółki: Anita Gniwkiewicz, Grzegorz Gniwkiewicz 

Prezes Zarządu: Grzegorz Gniwkiewicz 

Operatorzy systemów nurkowych: zatrudniani na bazie umów podwykonawczych 

Sprzedaż: podwykonawstwo 

 

1.3. Analiza SWOT przedsiębiorstwa 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

unikatowość produktu: czas, rozmiar, 
mobilność;  

dostępność; 

bezpieczeństwo przy realizacji prac 

kluczowe umiejętności 

zaplecze specjalistów merytorycznych  

 

bardzo wąska linia usług; 

brak znajomości zachowania się firmy na 
rynku norweskim;  

brak uprawnień do wykonywania prac 
podwodnych (oferta ograniczona do 
wynajmu - dla firm wykonujących prace 
podwodne/szkolenia) 

SZANSE ZAGROŻENIA 

duży potencjał inwestycji w Norwegii; 

wysoki koszt najmu tego typu 
infrastruktury (brak na rynku firm 
oferujących wynajem komory 
dekompresyjnej, tablice nurkowe 
zabezpieczające prace podwodne;  

zapotrzebowanie na usługę wynajmu 
kompleksu – wysoki koszt produkcji 
podobnej infrastruktury; 

brak w ofercie na rynkach europejskich 
sprzętu tego typu (mobilność); 

jasno sprecyzowana grupa odbiorców;  

hermetyczny rynek  

wejście na rynek produktów 
substytucyjnych;  

wolniejszy wzrost rynku;  

niekorzystne zmiany w wymianie 
zagranicznej i polityce handlowej; 

 

 

1.4. Trendy w branży i miejsce przedsiębiorstwa 

 

Długa linia brzegowa oraz wysoki poziom rozwoju gospodarczego spowodowały, że 
Norwegia ma bardzo mocno rozwiniętą infrastrukturę w zakresie budowli 
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hydrotechnicznych, jednostek pływających i innych aktywów związanych z wodą. Trudne 
warunki pogodowe powodują, że w legislacji norweskiej duży nacisk położony jest na 
aspekty bezpieczeństwa pracy i przestrzeganie standardów sektorowych. Z uwagi na te 
uwarunkowania Norwegia jest również liderem w zakresie rozwoju technologii używanych 
na morzach i wodach śródlądowych. 

Jednym z podstawowych sektorów, które rozwinęły się u brzegów Norwegii jest sektor 
petrochemiczny. Po wielu latach z wyzwaniami w zakresie rozwoju specjaliści w branży coraz 
optymistyczniej podchodzą do realizacji nowych inwestycji, które są bazą do prac 
podwodnych. Inwestycje w tym sektorze przyspieszyły szczególnie w roku 2019 a związane 
to jest z rozwojem pól naftowych Johan Sverdrup i Johan Castberg. W roku 2020 oczekuje 
się jeszcze większej liczby inwestycji. 

Ponadto realizuje się wiele inwestycji podwodnych związanych z transportem takich jak: 
budowa szlaków transportowych (również tunele), rozbudowa portów, rozbudowa 
nabrzeży.  

Kluczowe czynniki sukcesu dla spółek działających w branży to: 

1. Zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dla osób wykonujących prace 
podwodne, 

2. Ograniczenie czasu do przygotowania bazy nurkowej dla wykonania prac 
podwodnych, 

3. Działania zgodnie z obwiązującym prawem i standardami, 

4. Zrozumienie specyfiki sektora prac podwodnych i referencje. 

  

Z uwagi na bogatą infrastrukturę i dużą ilość realizowanych inwestycji w sektorze zgłaszane 
jest duże zapotrzebowanie na prace podwodne. W związku z dobrym rynkiem na tego typu 
usługi w Norwegii funkcjonuje wiele spółek świadczących tego typu usługi. Naszym celem 
jest zbudowanie pozycji dostawcy infrastruktury do zabezpieczenia prac podwodnych do 
głębokości 50 m. 

1.5. Pozycja przedsiębiorstwa 

Wynajem infrastruktury dla liderów wśród wykonawców prac podwodnych na rynku 
krajowym.  

 

2. Opis celów przedsiębiorstwa i zasobów niezbędnych do ich 
realizacji 

2.1 Cele strategiczne przedsiębiorstwa  

1. Zabezpieczenie prac podwodnych do głębokości 50 m w postaci wynajmu Mobilnego 
Kontenerowego Kompleksu Nurkowego na rynku norweskim; 

2. Wykonywanie prac podwodnych w Norwegii. 

3. Osiągnięcie zyskowności. 



 

 

2.2. Cele planowanej ekspansji zagranicznej  

1. Zdobycie nowego rynku (Norwegia) – pozyskanie nowych klientów – zwiększenie obrotów 
firmy 

2. Rozszerzenie oferty firmy 

2.3. Kluczowe zasoby i przewagi konkurencyjne przedsiębiorstwa  

MKKN (Modułowy Kontenerowy Kompleksy Nurkowy) jest innowacyjnym rozwiązaniem na 
skalę europejską, w którym zastosowane zostały technologie wykorzystywane w 
kompleksach nurkowych o dużych gabarytach. Podlega on szeregom norm prawnych i 
certyfikacji międzynarodowych, definiujących jego funkcjonalności, zastosowane materiały i 
technologie.  

1. Miniaturyzacja i mobilność 

Unikatowość kompleksu polega na zmniejszonych gabarytach oraz zmniejszonej wadze, 
moduły umieszczone są w standardowych kontenerach ISO 10 i 20 stopowych stosowanych 
w ogólnoświatowym transporcie, a tym samym zwiększona jest jego mobilność w 
transporcie drogowym i morskim. Wymiary kompleksu umożliwiają zmniejszenie 
powierzchni niezbędnej na przygotowanie bazy nurkowej (na jednostce pływającej czy 
nadbrzeżu).  

 

2. Bezpieczeństwo 

 Kompleks zabezpiecza prace 3 nurków równocześnie;  

 System zasilania nurka - wysokociśnieniowy i niskociśnieniowy;  

 System CCTV;  

 Komora dekompresyjna z przedsionkiem. 

 

3. Czas na przygotowanie bazy nurkowej  

Czas przygotowania kompleksu do pracy to 1h – przy dostępnej na rynku infrastrukturze jest 
to od 3 do 7 dni. 

 

4. Dostępność 

Brak na rynku europejskim podobnej usługi.  

2.4. Stopień umiędzynarodowienia  

Spółka do tej pory prowadziła prace związane z wdrożeniem produktu na rynek i nie posiada 
dużego doświadczenia w działalności eksportowej. Doświadczenie ogranicza się do wynajmu 
jednego z elementów kompleksu - komory dekompresyjnej. Firmy, które skorzystały z najmu 
komory to Adventure Gear s.r.o. – Praha oraz LLC AquaBalt Kaliningrad. Spółka współpracuje 
z polskimi firmami, które wynajmują kompleks do prowadzenia prac podwodnych zarówno 
w kraju jak i za granicą. 
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2.5. Specyfika asortymentu przedsiębiorstwa  

Spółka posiada następujące elementy infrastruktury: 

KOMORA DEKOMPRESYJNA 

 Jednoprzedziałowa z przedsionkiem do zabezpieczenia prac podwodnych i 
kesonowych na lądzie i akwenach wodnych do głębokości 50 m, przystosowana do 
transportu lądowego i morskiego; 

 Wyposażona w system zasilania tlenem, zapis audio-video, bank gazów, czujniki 
pomiaru składu atmosfery i inne zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 Obsługa w postaci wykwalifikowanego personelu posiadającego Świadectwo 
Operatora Systemów Nurkowych i uprawnienia eksploatacyjne. 

 

RUCHOMY PODEST OPUSZCZANIA NURKA  L.A.R.S. 

 Wyposażenie zgodne ze standardami IMCA: stalowy kosz dla 2 nurków, wciągarki 
hydrauliczne, 80 metrowe liny; 

 Certyfikat Lloyd’s Register; 

 Prosty montaż i obsługa; 

 Przystosowany do transportu lądowego i morskiego w 10’ kontenerze ISO. 

 

PUNKT KIEROWANIA  

 Służy do zabezpieczenia zawodowych prac podwodnych równocześnie 3 nurków; 

 Wyposażenie zgodne ze standardami IMCA: systemy zasilania w czytnik oddechowy, 
komunikacji oraz video, wiązki nurkowe, klimatyzacja, agregat; 

 Obsługa w postaci wykwalifikowanego personelu;  

 Przystosowany do transportu lądowego i morskiego w 10’ kontenerze ISO. 

 

2.6. Zasoby ludzkie w kontekście planowanej strategii 

Grzegorz Gniwkiewicz: Instruktor PSAI, nurek bojowy JW GROM, Kierownik prac 
podwodnych MON, nurek zawodowy, Kierownik Prac Podwodnych, Dyrektor OSNZ FROG, 
właściciel firmy prowadzącej prace podwodne, od 2014 r. doktor, Ekspert Państwowej 
Komisji Badania Wypadków Morskich. Znajomość języka angielskiego dobra. Grzegorz 
Gniwkiewicz działa w branży prac podwodnych już kilkanaście lat. Prowadzi A&G od 2016 
roku, Frog Sp. z o.o. od 2015 i Ośrodek Szkolenia Nurków Zawodowych Frog od 2015 roku. 
Posiada doświadczenie i kontakty w branży, trwałe relacje z kluczowymi klientami, osobami 
odpowiedzialnymi za realizację prac podwodnych wynikające z poprzednich zakończonych 
sukcesem projektów; posiada wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania 
przedsiębiorstwem i finansami, zarządzania zasobami ludzkimi, skutecznej sprzedaży usług 
związanych z nurkowaniem oraz kilkuletnie doświadczenie w skutecznym prowadzeniu 



 

 

przedsiębiorstwa, doświadczenie z prowadzonych dotychczas prac podwodnych we 
współpracy z zespołem specjalistów.  

Maja Żołędziewska - 20 letnie doświadczenie zawodowe, zarządzanie projektami, 
doświadczenie w realizacji projektów innowacyjnych oraz projektów B+R w branży prac 
podwodnych, specjalista ds. marketingu oraz PR. Znajomość języka angielskiego biegła.  

Operatorzy systemów nurkowych – osoby posiadające uprawnienia do obsługi kompleksu - 
zainstalowane w bazie prac podwodnych urządzenia i wyposażenie techniczne, osoby 
posiadające  Świadectwo operatora systemów nurkowych, zgodnie z Ustawą z dnia 17 
października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych oraz doświadczenie w obsłudze 
Kompleksu, osoby biegle posługujące się językiem angielskim. 

Spółka współpracuje na stałe z grupą specjalistów: dr. inż. o specjalności budowa i 
eksploatacja kompleksów hiperbarycznych, dr o specjalności historia techniki nurkowej, 
kierownik prac podwodnych, dr inż. o specjalności bezpieczeństwo prac podwodnych - 
audytor wiodący towarzystwa kwalifikacyjnego, dr. n. med. o specjalności fizjopatologia 
nurkowania.  

Spółka A&G pomimo małego doświadczenia w eksporcie z racji niedawnego wdrożenia 
innowacyjnego produktu posiada potencjał - osób zaangażowanych w projekt posiadających 
kilkuletnie doświadczenie działalności na rynkach zagranicznych w krajach Niemcy, Holandia, 
Belgia, w branży prac podwodnych. 

3. Opis produktu, z którą firma planuje wejść na dany rynek 
zagraniczny 

3.1. Jaką nową użyteczną wartość daje konsumentowi dany produkt  

 Na rynku podobne usługi nie są jeszcze dostępne. Główne przewagi naszego rozwiązania to: 
dostępność, zapewnienie większego bezpieczeństwa, mobilność, oszczędność czasu i kosztu. 

3.2. Pozycjonowanie produktu na danym rynku i regionie świata, kluczowe 
działania do wytworzenia i dostarczenia wartości.  

Produkt jest gotowy do sprzedaży. W Europie jesteśmy jedyni. 

Zamierzamy docierać do klientów o następującym profilu – firmy posiadająca doświadczenie 
branży podwodnej, obsługujące duże inwestycje. 

Kluczowe elementy komunikacji marketingowej to: 

 Maksymalizacja bezpieczeństwa prac, 

 Rozwiązanie oszczędzające koszty, 

 Wysoka dostępność, 

 Duża mobilność. 

Akcent powinien być położony na zapewnienie potencjalnych klientów o zgodności ze 
wszystkimi standardami oraz komunikowanie posiadanych certyfikatów. Kluczowe powinno 
być pozyskanie pierwszych klientów referencyjnych więc należy rozpatrzyć agresywną 
politykę cenową (konkurencyjne ceny) dla pierwszych kontraktów. Ważne jest również 
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przygotowanie dokumentacji w odpowiednich wersjach językowych (preferowany 
norweski). 

 

W działaniach marketingowych zamierzamy stale akcentować naszą koncentrację na 
bezpieczeństwie (w każdym wymiarze) i integracji nowoczesnych technologii w naszych 
rozwiązaniach. Ważne będzie też zaangażowanie w kadrze zarządzającej osób z bogatym 
doświadczeniem w zakresie prac podwodnych i innych zadań związanych z nurkowaniem. 

 

3.3. Decyzje dotyczące produktu - określenie specyfiki produktu. 
Kształtowanie znaku firmowego i marki.  

Jedyna marka w procesie sprzedaży A&G. Naszym produktem jest wynajem kompleksu wraz 
z obsługą. Produkt i usługa są gotowe do oferty na rynku norweskim i są one już 
dostosowane do specyfiki rynku norweskiego. Zakładamy kształtowanie marki pod kątem 
głównych cech produktu: bezpieczeństwo, mobilność, jakość i efektywność kosztowa. 

3.4. Cechy opakowania produktu  

Kontenery ISO 20 stopowe i 10 stopowe, w których znajdują się moduły kompleksu. 
Opakowanie – kontenery w których umieszczone są komora, podnośnik i punkt kierowania 
zapewniają cechę unikalna dla produktu czyli mobilność.   

3.5. Usługi związane z produktem i gwarancje  

Zakładamy następujące usługi dodatkowe: 

 Transport,  

 Operator systemów nurkowych,  

 Serwis techniczny,  

 Czynnik oddechowy i materiały eksploatacyjne. 

 

Zakładamy również wcześniejsze przygotowanie wzoru umowy z uwzględnieniem wszystkich 
krytycznych klauzul w dwóch wersjach językowych (angielski i norweski). 

 

4. Opis rynku docelowego i jego charakterystyka 

4.1. Charakterystyka branży, wyzwania i różnice kulturowe. Wielkość, 
dynamika i potencjał rynku docelowego. 

Norwegia posiada jedną z najdłuższych linii brzegowych na świecie (25 tys. km na 
kontynencie, a z wyspami ponad 83 tys. km). Trwa budowa pionierskiego podwodnego 
tunelu, który ma połączyć brzegi Boknafjorden i Kvitsøyfjorden na północ od Stavanger. 
Będzie to najdłuższy i najgłębiej położony tunel pod powierzchnią na świecie – będzie miał 



 

 

26,7 km długości i sięgnie aż 390 metrów poniżej poziomu morza. Planowany termin 
oddania tunelu do użytku to 2025/2026 rok. Platformy na Morzu Północnym – wydobycie 
ropy i gazu – koncern Equinor. Norwegia ma pierwszą podwodną restaurację w Europie –
Under. W Fagerstrand działa jeden z największych i najbardziej profesjonalnych ośrodków 
szkoleniowych nadających uprawnienia międzynarodowe Norwegian School of Commercial 
Diving (NYD). Norweskie inwestycje podwodne oraz infrastruktura nadmorska stawia 
Norwegię na czele europejskiego rynku prac podwodnych. Głównym odbiorcą usługi 
wynajmu kompleksu są firmy zajmujące się prowadzeniem prac podwodnych, oraz norweski 
ośrodek szkoleniowy nurków zawodowych: Norwegian School of Commercial Diving (NYD). 

Dla spółek realizujących prace podwodne w Norwegii obowiązują następujące regulacje i 
standardy zdefiniowane w wielu dokumentach legislacyjnych. Wymagania są zróżnicowane i 
zależą od sektora oraz od specyficznych wymagań spółek zamawiających usługi w zakresie 
pracy pod wodą. 

Wymagania pogrupowane są w następujących obszarach 

 Wymagania administracyjne, 

 Wymagania związane z BHP, 

 Wymagania związane z kwalifikacjami pracowników, 

 Wymagania techniczne, 

 Wymagania operacyjne, 

 Wymagania związane z przygotowaniem do sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa. 

 

Podstawowym wymaganiem jest posiadanie dokumentacji, która demonstruje że prace pod 
wodą są realizowane przy pomocy sprzętu i w sposób zdefiniowany przez standard NORSOK. 
Pracownicy realizujący prace muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje a prace prowadzone 
są zgodnie z wymaganiami BHP i na bazie procedur zgodnych z wymaganiami. Przed 
rozpoczęciem prac wykonawca usług powinien zapewnić powyższą dokumentację oraz 
certyfikaty dla systemu nurkowego i wszystkich komponentów pomocniczych wraz z 
wyposażeniem ewakuacyjnym. 

 

Następujące regulacje i standardy są uwzględnienia w definiowanych wymaganiach przez 
zamawiających usług w zakresie prac pod wodą: 

 CEN/TR 15321 Guidelines on the selection, use, care and maintenance of protective 
clothing 

 EN 482 Workplace exposure – General requirements for the performance of 
procedures for the 

 measurement of chemical agents 
 EN 689 Workplace atmospheres – Guidance for the assessment of exposure by 

inhalation to 
 chemical agents for comparison with limit values and measurement strategy 
 EN 1089-3 Transportable gas cylinders – Gas cylinder identification (excluding LPG) – 

Part 3: Colour 



 
St

ro
na

12
 

 coding 
 EN 13921 Personal protective equipment – Ergonomic principles 
 EN 14042 Workplace atmospheres – Guide for the application and use of procedures 

for the 
 assessment of exposure to chemical and biological agents 
 HSE-MA1 The medical examination and assessment of divers (MA1) 
 IMCA D 045 Code of practice for the safe use of electricity underwater 
 IMO 808E Code of safety for diving systems (resolution A.536(13) as amended by 

resolution 
 A.831(19)) and any further amendments. As printed in ISBN 978-92-801-14324 (Sales 
 number IMO 808E, London: IMO,1997) or later edition 
 ISO 9001 Quality management systems – Requirements 
 ISO 19901-7 Petroleum and natural gas industries – Specific requirements for 

offshore structures – 
 Part 7: Stationkeeping systems for floating offshore structures and mobile offshore 

units 
 NBH IK-2708 The Norwegian Board of Health IK-2708. Norwegian guidelines for 

medical examination 
 of occupational divers. (Statens helsetilsyns veiledningsserie; vol 2000;1-00. Oslo, 

2000 
 or any later edition) 
 NORSOK R-002 Lifting equipment 
 NORSOK R-003 Safe use of lifting equipment 
 NORSO U-100 
 NORSOK U-101 Diving respiratory equipment 
 NORSOK U-102 Remotely operated vehicle (ROV) services 
 NORSOK U-103 Petroleum related manned underwater operations inshore 
 NORSOK Z-008 Risk based maintenance and consequence classification 
 NORSOK Z-013 Risk and emergency preparedness assessment 

 

Wymagania odnośnie potrzebnych certyfikatów definiowane są przez zamawiających i są 
specyficzne dla poszczególnych sektorów (na przykład sektor petrochemiczny, statki, 
budowle hydrotechniczne). Jednym z podstawowych wymagań jest zgodność ze 
standardami NORSOK. Dodatkowo wielu zamawiających wymaga wypełnienia 
poszczególnych norm ISO oraz zgodności z innymi standardami używanymi na rynku 
norweskim w zależności od zakresu prac, okresu umowy, ryzyk i innych. W celu 
poświadczenia zgodności ze standardami wymagane są certyfikaty. 

 

Najwięksi gracze w zakresie certyfikacji to: 

 DNV GL, 

 LLOYD’S REGISTER, 

 BUREAU VERITAS, 

 ABS, 



 

 

 NKK. 

Wiarygodność poszczególnych certyfikacji będzie zróżnicowana i zdarza się, że zamawiający 
w Norwegii wymaga certyfikacji konkretnego biura (na przykład DNV GL). 

 

Jeden z naszych potencjalnych klientów w następujący sposób opisuje posiadane przez 
spółkę certyfikaty: 

“Nasza działalność w zakresie prowadzenia prac pod wodą jest realizowana zgodnie z 
regulacjami definiowanymi przez organa w zakresie inspekcji pracy. Działamy zgodnie ze 
standardami NORSOK i w tym zakresie jesteśmy certyfikowani przez DNV-GL Veritas, 
Sellicha, StartBank i Nexans. Nasi nurkowi są doświadczonymi profesjonalistami z 
certyfikatami w zakresie prowadzenia prac pod wodą” 

 

Inny potencjalny klient definiuje posiadane certyfikaty w następujący sposób: 

„Realizujemy usługi zgodnie z: 

 Regulacjami norweskiego sektora petrochemicznego, 

 IMCA D014, 

 NORSOK U-100, 

 NORSOK U-103, 

 Regulacjami w zakresie nurkowania 1997, ACOP, UK. 

Posiadamy następujące certyfikaty co dowodzi, że możemy planować i realizować prace pod 
wodą w bezpieczny sposób: International Maritime Contractor Association, ISO 9001:2015 
Quality Management System, ISO 14001:2015 Environmental Management systems, ISO 
45001:2018 Occupational health and safety management systems, EPIM JQS Pre-qualified 
supplier, Achilles JQS Pre-qualified supplier” 

 

4.2. Analiza rynku  

Poniżej przedstawiamy długą listę potencjalnych partnerów do współpracy 
zidentyfikowanych na bazie posiadanych certyfikatów do prowadzenia prac pod wodą: 

 

Nazwa spółki Zakres usług Rozmiar 
 

Andersen Arbeidsdykking AS Profesjonalne nurkowanie Mały 

VUVI AS Inspekcje i naprawy (statki, 
nabrzeża, budowle) 

Średni 
 

Olav Erik Hagen AS Profesjonalne nurkowanie, 
wypożyczanie sprzętu 

Mały 
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Akva Marine Services AS Profesjonalne nurkowanie - usługi 
dla farm rybnych, obsługa nabrzeży, 
wieże wiertnicze 

Średni 

NUI AS 
 

Profesjonalne nurkowanie, 
wypożyczanie sprzętu 

Duży 

Techno Dive AS Profesjonalne nurkowanie, gracz 
międzynarodowy, wiele sektorów 

Duży  

EB Marine AS Profesjonalne nurkowanie, wiele 
sektorów (statki, rury, nabrzeża i 
inne) 

Średni 

Røkenes AS Profesjonalne nurkowanie, 
konstrukcje podwodne, statki 

Mały 

FAGDYKK AS Profesjonalne nurkowanie Mały  

Northern Subsea and Diving 
Agency 

Profesjonalne nurkowanie, wiele 
sektorów (utrzymanie, remonty) 

Średni 

IMC Diving A/S (Fyllingen) Profesjonalne nurkowanie, wiele 
sektorów (utrzymanie, remonty) 

Średni 

Solid Offshore Technology AS 
(SolidTech) 

Utrzymanie i remonty dla sektora 
petrochemicznego 

Średni 

CAN AS Inspekcje i operacje - budowle 
hydrotechniczne i urządzenia 

Średni 

Westcon Løfteteknikk AS Inspekcje i otrzymanie dla wielu 
sektorów w tym dla wież 
wiertniczych 

Średni 

Oceaneering Asset Integrity 
AS 

Profesjonalne nurkowanie, wiele 
sektorów (utrzymanie, remonty) 

Duży  

K.A.J. Dykkertjeneste Profesjonalne nurkowanie, 
inspekcje 

Mały  

Frøy Vest AS Usługi dla akwakultury, 
profesjonalne nurkowanie 

Mały  

SubseaPartner AS Profesjonalne nurkowanie, wiele 
usług realizowanych pod wodą dla 
wielu sektorów 

Duży  

Agder Dykk AS Usługi podwodne, układania kabli, 
mapowanie dna 

Mały  

Abyss Subsea AS Profesjonalne nurkowanie, wiele 
usług realizowanych pod wodą dla 
wielu sektorów, wypożyczanie 
sprzętu 

Średni 



 

 

Rexor Marine AS Profesjonalne nurkowanie, wiele 
usług realizowanych pod wodą  

Średni 

AQS AS Profesjonalne nurkowanie, wiele 
usług realizowanych pod wodą  

Średni 

Axess AS Profesjonalne nurkowanie, wiele 
sektorów (utrzymanie, remonty) 

Duży  

IKM Inspection AS Profesjonalne nurkowanie, wiele 
sektorów (utrzymanie, remonty) 

Duży  

 

4.3. Profil klienta i potencjalni konkurenci 

Firmy z branży prac podwodnych: Abyss Group AS, KB Dykk AS, Norwegian School of 
Commercial Diving (NYD), Rexor Marine AS, AQS AS, Falck Dykkertjeneste AS, IMC-DIVING 
AS, Norsk Havservice AS, O.E.Hagen as dykkerfirma.  

Nasze usługi będą oferowane spółkom realizującym prace podwodne na akwenach 
śródlądowych (onshore) i na morzu (offshore). Krytyczne w tym zakresie jest posiadanie 
przez te spółki wszystkich wymaganych atestów i certyfikatów. 

Nasze urządzenia mogą być pomocne spółkom realizującym zadania w zakresie: 

 Badania statków i urządzeń podwodnych, 

 Inwestycji i konstrukcji pod wodą, 

 Utrzymania i remontów jednostek pływających oraz konstrukcji hydrotechnicznych, 

 Inspekcji urządzeń podwodnych i budowli hydrotechnicznych, 

 Mapowania dna, 

 Obsługi farm rybnych, 

 Układania kabli, 

 Utrzymania i remontów infrastruktury petrochemicznej na morzu, 

 Inne. 

Na dzień dzisiejszy brak jest firm oferujących identyczną usługę. Istnieje natomiast wiele 
firm oferujących usługi przy wykorzystaniu urządzeń wspierających prace podwodne. 
Zakładamy, że spółki, które świadczą potencjalnie konkurencyjne usługi mogą być naszym 
partnerem biznesowym do wspólnej realizacji usług przy wykorzystaniu naszego sprzętu. 

Na rynku norweskim funkcjonują natomiast już spółki oferujące podobne usługi: spółka NUI 
AS z Bergen (prace nurkowe posiadają komorę dekompresyjną) oraz holenderska Unique 
Group wynajmująca komory dekompresyjne. 

Spółka NUI dostarcza szeroki zakres produktów i usług począwszy od prowadzenia prac 
badawczo-rozwojowych poprzez szkolenia, testy a skończywszy na wynajmie sprzęt a w tym 
komory dekompresyjne. Siedziba NUI mieści się w Bergen a spółka od 30 lat świadczy usługi 
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dla klientów norweskich i międzynarodowych. Wizja spółki jest zapewnienie bezpieczeństwa 
po przy konkurencyjnym koszcie dla prac podwodnych przy wykorzystaniu wiedzy 
specjalistów i zaawansowanej technologii. 

Unique Group jest międzynarodową spółką pochodzącą z Holandii, która dostarcza usługi 
inżynieryjne oraz sprzedaje i wypożycza sprzęt dla sektorów związanych z wodą w tym do 
prowadzenia prac podwodnych. Spółka zatrudnia 500 specjalistów z czego 200 specjalizuje 
się w pracach dla sektora petrochemicznego dla spółek na całym świecie w tym duży zespół 
w Norwegii. 

 

4.4. Sposoby budowania relacji z klientami 

Zakładamy budowanie relacji z klientem na bazie kontaktów bezpośrednich przez 
dedykowane osoby zajmujące się rozwojem biznesu. W pierwszym kroku zakładamy 
przegotowanie ogólnej oferty dla rynku norweskiego. Następnie nawiążemy wstępny 
kontakt ze spółkami świadczącymi usługi pod wodą na bazie listy przedstawionej w rozdziale 
4.4. Dla spółek zainteresowanych współpracą zostanie przygotowana prezentacja naszych 
rozwiązań. Przewidujemy również możliwość wypożyczenia naszego sprzętu na testy. 

4.5. Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa wchodzącego na rynek 
oraz możliwości zdobycia tej przewagi  

Kompleks podlega szeregom norm prawnych i certyfikacji międzynarodowych, definiujących 
jego funkcjonalności, materiały i technologie. Unikatowość kompleksu polega na 
zmniejszonych gabarytach oraz zmniejszonej wadze, moduły umieszczone są w 
standardowych kontenerach 10 i 20 stopowych stosowanych w ogólnoświatowym 
transporcie, a tym samym zwiększona jest jego mobilność w transporcie drogowym i 
morskim 

 

5. Określenie form wejścia na rynek zagraniczny i wybór formy 
odpowiedniej dla danego przedsiębiorstwa 

5.1. Kanały dystrybucji (sposoby dotarcia i komunikacji). Kluczowi 
partnerzy biznesowi 

Kontakty będą nawiązywane na bazie budowania relacji bezpośrednio z potencjalnymi 
klientami oraz poprzez biuro handlowe PAIH (organizacja spotkań). 

Uwzględniamy również udział w konferencjach branżowych: 

 Underwater Technology Conference Bergen 17-18 czerwca 2020 

 National conference for Diving Professionals: Yrkesdykkerkonferansen 2020 – 10 – 
11 listopada 2020 w Bergen 

 SUBSEA VALLEY CONFERENCE 2020 – kwiecień 2020 

 



 

 

Zakładamy również wynajem stoiska na konferencji branżowej w celu prezentacji naszego 
sprzętu i usług. 

5.2. Metody ekspansji 

Ekspansja będzie realizowana na bazie sprzedaży bezpośredniej do spółek realizujących 
prace podwodne w Norwegii. 

Zakładamy następujące elementy modelu ekspansji: 

 Identyfikacja potencjalnych partnerów do współpracy, 

 Przygotowanie propozycji wartości dla poszczególnych segmentów klientów, 

 Nawiązanie kontaktu z potencjalnymi klientami i umówienie spotkań, 

 Przedstawienie oferty na spotkaniach, 

 Przygotowanie projektów testowych, 

 Podpisanie i realizacja umów. 

 

6. Analiza kosztów i przychodów 

6.1. Model uzyskiwania przychodów  

A&G Sp. z o.o. oferuje wynajem poszczególnych elementów Kompleksu oraz dodatkowo 
wynajem komory wraz z realizacją testów ciśnieniowych. Przewidywane są 2 modele 
wynajmu: obsługowy i samoobsługowy 

Wynajem Obsługowy zakłada wynajem kompleksu wraz z pełną obsługą urządzenia (przez 
Operatorów Systemów Nurkowych), transportem oraz zabezpieczenie w czynnik 
oddechowy. Wynajem Samoobsługowy zakłada wynajem kompleksu + usługa transportu. 

 

Zakładamy następujący model uzyskiwania przychodów: 

KOMORA DEKOMPRESYJNA 

WYNAJEM 

CENA:  2 000,00 zł netto za 10 h 

    4 000,00 zł netto za 24 h  

 

TESTY CIŚNIENIOWE 

w komorze dekompresyjnej jednoprzedziałowej z przedsionkiem 

8 h pracy (4 testy po 2 osoby) 

CENA:  2 500,00 zł netto z obsługą 

4 000,00 zł netto z obsługą i lekarzem 
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RUCHOMY PODEST OPUSZCZANIA NURKA  L.A.R.S. 

WYNAJEM 

CENA:  2 800,00 zł netto za 10 h 

 

PUNKT KIEROWANIA  

WYNAJEM 

CENA:  2 800,00 zł netto za 10 h 

 

CENA ZA WYNAJEM MOBILNEGO KONTENEROWEGO KOMPLEKSU NURKOWEGO 

7 800,00 zł netto za 10 h 

 

Ceny nie zawierają: 

 Transportu, 

 Dostępu do energii elektrycznej 230 i 400 V, 24 A, 50 Hz, 

 Zabezpieczenia socjalnego obsługi (nocleg i posiłek regeneracyjny)  

 

6.2. Koszty 

Przy realizacji strategii zakładamy następujące pozycje kosztowe: 

 Amortyzacja: 232.000 złotych rocznie. 

 Koszty operacyjne: 15.000 złotych rocznie (tel, domena, księgowa...) 

 Serwis: (sprzęt na gwarancji płatny od 2021) 10.000 złotych 

 Ubezpieczenie sprzętu: 3.000 złotych rocznie 

 Koszty certyfikacji – 25.000 złotych 

 Operator systemów nurkowych: 50 zł netto za godzinę 

 Transport z HDS: 4zł/1 km + opłaty za promy (wyceniane indywidualnie, zależne od 
terminarza, rodzaju samochodu)  

 Koszty materiałów eksploatacyjnych: 5.000 złotych rocznie 

 Koszty podróży do Norwegii – 5.000 złotych za wyjazd na osobę (kilka dni) 

 Koszty uczestnictwa w konferencjach i działań promocyjno-informacyjnych (1rok) - 
(100.000 złotych z uwzględnieniem stanowiska) 

 Koszty doradztwa (1 rok) – 60000 złotych 

 Koszty tłumaczeń (1 rok)– 10000 złotych  



 

 

 

7. Plan wdrożenia 

7.1. Harmonogram wdrażania 

Poniżej przedstawiamy harmonogram ramowy dla działań związanych z ekspansją na rynek 
norweski (pierwszy rok ekspansji) 

 Realizacja prac doradczych związanych z ekspansją – Q1 

 Tłumaczenia przygotowanych strategii ekspansji oraz innych dokumentów – Q1 

 Uczestnictwo w konferencjach branżowych, imprezach targowo – 
wystawienniczych, etc – Q2 – Q3 

 Działania promocyjno-informacyjne Q2 – Q3 

 Identyfikacja potencjalnych partnerów do współpracy – Q2 – Q3 

 Przygotowanie propozycji wartości dla poszczególnych segmentów klientów – Q3 

 Nawiązanie kontaktu z potencjalnymi klientami i umówienie spotkań – Q3 – Q4 

 Przedstawienie oferty na spotkaniach – Q3 – Q4 

 Przygotowanie projektów testowych – Q4 

 Podpisanie i realizacja umów – Q3 – Q4 

 Doradztwo związane z przygotowaniem do certyfikacji celem rozszerzenia usług 
oferowanych na rynek norweski – Q3 – Q4 

 

8. Szanse i ryzyka ekspansji 

8.1. Szanse 

 Możliwość dalszej ekspansji na pozostałe rynki skandynawskie.  

 Zdobycie nowych referencji z rynku norweskiego, które można wykorzystać w 
rozwoju biznesu na rynku polskim i innych rynkach zagranicznych. 

 Możliwość rozwoju oferty produktowej. 

 Możliwość doskonalenia technologii. 

 Zwiększenie atrakcyjności pracy dla zespołów projektów poprzez możliwość realizacji 
nowych i ciekawych projektów zagranicznych. 

8.2. Ryzyka  

 Ryzyko małego zainteresowania naszymi usługami  

 Ryzyko zbyt dużych kosztów ekspansji i braku pokrycia kosztów inwestycja przez 
przychody 
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 Ryzyko zbyt silnej konkurencji - może się okazać, że konkurencja na nowych 
segmentach rynku będzie tak silna, że przebicie się będzie zbyt trudne – w celu 
ograniczenia wpływu tego ryzyka zakładamy dużą elastyczność cenową w celu 
zaoferowania atrakcyjnych warunków przy wejście na rynek 

 Ryzyko przesunięć w czasie w realizacji zadań planie 

 

9. Skuteczne zarządzenie procesem. 

Postęp prac będzie monitorowany na bazie procedur comiesięcznego raportowania 
postępów prac na spotkaniach zarządu. W ramach raportowania będzie śledzony postęp 
prac, stopień realizacji budżetu a w razie potrzeby będą dostosowywane zaangażowane 
zasoby. 

 


