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Jesteśmy polskim software housem 
z niemalże 25 letnim doświadczeniem. 
Mamy blisko 200 ekspertów różnych 
specjalizacji, pracujących dla klientów 
z całego świata. Współtworzymy 
_RST Group które skupia spółki 
technologiczne tworzące i inwestujące 
w innowacyjne produkty, jesteśmy 
partnerem Camunda oraz AWS.

Z pasji do technologii tworzymy 
użyteczne rzeczy, ponieważ 
wierzymy, że to właśnie technologią 
możemy polepszyć świat. Do tej 
pory zrealizowaliśmy ponad 100 
projektów IT – polskich i zagranicznych. 
Jednocześnie rozwijamy własne 
produkty, wspierające efektywne 
tworzenie oprogramowania. Naszym 
kluczem do sukcesu są ludzie 
kochający technologię.

https://www.rst.software
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Nasza historia
Powstanie Rising Sun 
Technologies

NetTur

Komunikator i giełda 
ładunkowa dla branży TSL

Osiemnastoletni Szymon Podgórski 
zakłada swoją pierwszą firmę. Zaczyna 
od kafejki internetowej w Świdnicy 
i tworzenia stron www w garażu.

Pierwsze próby budowania platform 
informatycznych wspierających 
różne branże. NetTur był wygodnym 
rozwiązaniem dla touroperatorów. Różnił 
się od konkurencyjnych rozwiązań tym, że 
miał komunikator.

Drugie, a zarazem zupełnie inne podejście 
do pierwotnego pomysłu. Tym razem 
aplikacja została zbudowana na lekkiej 
infrastrukturze sieciowej i oparta na 
komunikatorze.

Wydanie gry FireZone

Giełda transportowa Cefte

Zwieńczenie projektu rozpoczętego 
kilka lat wcześniej przez Szymona 
i jego niewielki zespół. Stworzyli 
nowoczesną — jak na tamte 
czasy — produkcję, która została 
wydana w wersji pudełkowej. Gra 
zebrała dobre recenzje i do dziś jest 
poszukiwana przez kolekcjonerów.

Wspólna wizja z partnerami 
biznesowymi owocuje pierwszym 
podejściem do tzw. giełdy 
transportowej. Była to próba 
zbudowania kompletnej aplikacji dla 
logistyki i spedycji.

1998

1999

2000

2001

2003
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Rozwijamy System Trans.eu

Początek Grupy RST

Nowa platforma Trans.eu

Funkcjonalności giełdy transportowej 
zostają rozbudowane o narzędzia dla 
spedytorów, logistyków i kierowców. 
Powstaje kompletny ekosystem TSL pod 
nazwą System Trans.eu.

Kolejnym etapem w rozwoju 
było stworzenie grupy spółek 
technologicznych. Do RST dołączył 
software house RST-IT (kiedyś Software 
Brothers) oraz akcelerator 
start-upów RST Lift Off.

Rozpoczynamy pracę nad nową 
platformą Trans.eu. Dzięki nowoczesnej 
architekturze i automatyzacji procesów 
platforma jeszcze lepiej odpowiada na 
potrzeby związane z branżą trasportową.

Nasz pierwszy start-up

RST Meethub

W oparciu o nasze doświadczenia 
w tworzeniu systemów łączących 
użytkowników, powstaje wygodne 
narzędzie dla niewielkich hoteli 
i pensjonatów – BedBooking.

Tworzymy specjalną przestrzeń 
sprzyjającą budowaniu wzajemnych

relacji. Tu wspólnie jemy śniadania, 
planujemy strategiczne spotkania, 
organizujemy warsztaty i prelekcje dla 
branży IT.

2012

2013

2014

2016

2017

Powstanie Logintrans

Dotychczasowi wspólnicy podzielili 
swoje role – RST wytwarzało 
oprogramowanie, a Logintrans zajął 
się jego promocją i sprzedażą.

Oddział we Wrocławiu

Naturalnym krokiem w rozwoju firmy 
było otwarcie biura we Wrocławiu. Duże 
miasto zapewniało większy dostęp do 
specjalistów IT oraz dawało nam nowe 
możliwości biznesowe.

2009 – Wprowadzamy Scrum

2010 – 50 pracowników

2014 – 100 pracowników

2016 – Agility Path

2017 – Wprowadzamy SAFe

2017 – 150 pracowników

2005

2004
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Praca zdalna

Nowa wizja i wartości

Otwieramy się na pracę zdalną. 
Poszerzamy nasze grono specjalistów 
o ludzi z całej Polski, dostosowujemy 
nasze procesy do nowej 
rzeczywistości.

Wprowadzamy nową wizję, 
wspólnie wypracowujemy nasze 
wartości: otwartość, współdziałanie, 
efektywność i zaangażowanie.

Nowa oferta

To be continued

Poszerzamy naszą ofertę i realizujemy 
innowacyjne projekty, m.in. z USA 
i Arabii Saudyjskiej (nowoczesne 
systemy e-commerce, platformy do 
zarządzania social media czy pracą 
hybrydową, aplikacje do zamawiania 
usług transportowych premium, a nawet 
wsparcie procesów spawalniczych 
z użyciem kamer termowizyjnych).

2020

2021

2022

2023

Partnerstwo AWS i Camunda

Zwiększamy swoje kompetencje wobec

zmieniających się oczekiwań rynku 
i nowych technologii.

Ventures for EarthZmiana strategii

Powstaje fundusz wspierający 
innowacyjne rozwiązania 
technologiczne na rzecz czystej Ziemi 
i środowiska naturalnego. Inwestuje 
on w projekty przyczyniające się do 
poprawy warunków życia i pracy.

Otwieramy się na nowe rynki, klientów, 
projekty w Polsce i za granicą.

2019

2018
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Taki cel nam przyświeca, dlatego decydując się na transformację w firmę 
produktową wypracowaliśmy wizję, która w całości obrazuje nasze zaangażowanie 
i chęć do tworzenia produktów dla osób takich jak my, pasjonatów technologii. 
Część z nich udostępniamy na zasadach open source i w ten sposób tworzymy 
społeczność łączącą naszych developerów z developerami z całego świata.

Naszą siłą są fajni ludzie – zaangażowani 
i uważni na otaczający nas świat i innych 
ludzi. W pracy dbamy o dobre relacje 
i atmosferę. Łączą nas wspólne wartości – 
otwartość, współdziałanie, efektywność 
i zaangażowanie. Dzięki nim mamy 
pewność, że zmierzamy w tym samym 
kierunku.

W co wierzymy

Tworząc własne produkty rozwijamy społeczność technologiczną.

Krzysztof Habowski, President, CEO i Katarzyna Pachocka-Nowok, Vice President, COO

https://www.rst.software


8

Współtworzymy miejsce pracy, które daje nam możliwość rozwoju w obszarze 
kompetencji technologicznych, biznesowych oraz wspierających rozwój inteligencji 
emocjonalnej.

RST jest tak wyjątkowe, jak różnorodni i wyjątkowi są nasi ludzie. Tworzymy zgrany 
zespół specjalistów z różnych miejsc Polski. Wykonując swoje zadania jesteśmy 
samodzielni, odpowiedzialni, skupieni na celach całej firmy, a naszą pracę wspierają 
liderzy technologii. Tryb pracy dostosowujemy do naszych indywidualnych potrzeb. 

Wiemy, że każdy ma wpływ na wzrost 
wartości naszej całej organizacji.
Dzięki metodyce Agile, szybciej 
dostarczamy korzyści naszym klientom 
na całym świecie. Każdą współpracę 
opieramy na wzajemnym szacunku, 
otwartości i kulturze feedbacku. 
Wspieramy realizowanie własnych 
pomysłów, to napędza rozwój naszych 
produktów technologicznych, 
wzmacnia naszą społeczność, 
pozwala wymieniać się wiedzą, 
eksperymentować i szybko sprawdzać 
wyniki naszych działań.

To wszystko sprawia, że wspólnie 
tworzymy RST wyjątkowym 
miejscem pracy, z atmosferą i kulturą 
organizacyjną, które wyróżnia nas tle 
innych firm.

Jak pracujemy

https://www.rst.software
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Każdy z nas ma wpływ na to, w jaki sposób rozwija swoje kompetencje 
technologiczne i miękkie. Rozwój jest nieodłączną częścią naszej pracy. 
Możemy na siebie liczyć, pracujemy w bezpiecznej atmosferze, gdzie nasza 
wiedza i umiejętności rosną w naturalnym tempie, bez zbędnego pośpiechu 
i presji. Wspieramy się w podejmowaniu złożonych zadań, we wprowadzaniu 
nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań.

Chętni zdobywania nowej wiedzy mogą korzystać z technologicznych 
communities lub pomocy mentora. Stale zachęcamy do korzystania z budżetu 
szkoleniowego, wymiany wiedzy i udziału w życiu społeczności technologicznej. 
Chcemy aktywnie korzystać z możliwości, które zapewnia nam organizacja.

W RST mamy realną różnorodność 
rozwoju. Możemy próbować swoich 
sił w zupełnie innej roli i technologii, 
nie jesteśmy przywiązani do 
jednej ścieżki, przy jednoczesnym 
wsparciu i zaangażowanie wielu 
doświadczonych liderów i architektów. 

Łukasz Wróbel, Vice President, CTO

W 2017 zorganizowaliśmy pierwsze 
publiczne wydarzenie dla branży IT – 
CodeMeetings, gdzie nasi developerzy 
dzielą się swoimi doświadczeniami, 
hobby, czy odkryciami w świecie 
frameworków i narzędzi developerskich. 
Dzięki wysokiemu poziomowi naszych 
spotkań Codemeetings wpisało się 
na stałe do kalendarza wydarzeń IT 
w Polsce. Oprócz spotkania na żywo 
w naszym biurze, dostępna jest także 
transmisja online.

Nasze podejście do rozwoju

Tomasz Banasiak, Software Dev, 
założyciel CodeMeetings

https://www.rst.software
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Charakter i atmosfera RST to suma różnorodności naszych temperamentów, 
zainteresowań i umiejętności. Każdy z nas ma super moce – technologiczne 
i osobowościowe! Praca stanowi dużą część naszego życia, stąd pomagamy 
sobie, dbamy o nasze relacje i o to, by było przyjaźnie i komfortowo, niezależnie czy 
pracujemy stacjonarnie, czy online.

Wśród nas są ludzie, którzy mają 
niesamowite zainteresowania, stąd też 
powstały lifestyle’owe communities, 
które łączą nas także po pracy: 
Bookworms, Plants, Kinoteka, Rowery, 
Góry, Koty, Psy itd. Spotykamy się 
na kajakach, rowerach, SUP’ach 
i innych aktywnościach. Dzielimy 
się naszymi pasjami i zachęcamy 
innych do spróbowania czegoś 
nowego. Wychodzimy po pracy 
zjeść, porozmawiać, pograć w kręgle, 
pościgać się gokartami, rowerami, 
chcemy po prostu lepiej się poznać. Co 
roku spotykamy się podczas naszych 
imprez firmowych, gdzie panuje luźna 
i fajna atmosfera. Stawiamy na relacje 
między nami, bo one budują atmosferę 
i zbliżają do siebie ludzi.

W naszych Meethub’ach we Wrocławiu 
i Świdnicy mamy pyszne śniadania, 
które każdego dnia dają nam energię 
i okazję do spotkania się na żywo. To 
tutaj nie raz rodziły się najciekawsze 
pomysły i dyskusje.

RST po godzinach

https://www.rst.software
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To, co nas wyróżnia, to uważność 
i troska o otaczający nas świat – ten 
bliski i ten trochę bardziej odległy. 
Naszą uwagę skupiamy głównie na 
rozwoju edukacji informatycznej 
umożliwiając praktyki zawodowe, 
wspieramy młodych pasjonatów 
IT w ramach RST Newbies i mamy 
klasę patronacką RST w Zespole 
Szkół Budowlano-Elektrycznych 
w Świdnicy. Dbamy też o środowisko 
naturalne – korzystamy z odnawialnej 
energii, a dzięki naszym rozwiązaniom 
przyczyniliśmy się do redukcji emisji 
CO2, eliminując, na przykład, powroty 
pustych ciężarówek z miejsc dostawy 
towarów. 

Angażujemy się  w pomoc 
naszemu otoczeniu. Przy okazji 
wyjazdów integracyjnych staramy 
się zrobić coś, co pomoże lokalnemu 
środowisku albo ludziom, którzy tam 
mieszkają. Pomagamy odtworzyć 
przyrodę, budujemy ule, pomagamy 
w remontach organizacjom i ludziom, 
którzy tego potrzebują. Promujemy 
zdrowy tryb życia i aktywność sportową 
– wędrujemy, jeździmy na rowerach 
i rolkach, pływamy kajakami lub 
żeglujemy. Od lat jesteśmy Sponsorem 
Tytularnym Półmaratonu Świdnickiego 
– jednej z większych imprez biegowych 
w regionie i co roku startuje w niej nasz 
RST Sport Team.

Wiele z naszych działań prospołecznych realizują spółki z _RST Group. Nasze 
zobowiązanie, to rozwój oprogramowania wysokiej jakości, wspieranie postępu 
i myślenia proekologicznego.

Pomaganie mamy w kodzie

https://www.rst.software
https://www.rstgroup.eu
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Napisz lub zadzwoń do nas,
z chęcią odpowiemy na Twoje pytania.

+48 533 901 627

rekrutacja@rst.com.pl

Obserwuj nas na:

https://www.rst.software
https://www.facebook.com/RSTkariera/
https://www.linkedin.com/company/rst-software-masters/
https://www.youtube.com/channel/UCr-ho6sg5ZQcd0YenCLWoiQ
https://www.instagram.com/rstkariera/
https://twitter.com/rst_software
https://dribbble.com/rst_software

