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FUNDACJA
STARTUP
POLAND

Kim jesteśmy?
Jesteśmy grupą młodych przedsiębiorców, którzy chcą
być motorem wzrostu polskiej gospodarki. Łączy nas
entuzjazm i zapał do pracy. Wielu z nas stworzyło od
postaw firmy, które odniosły sukces w Polsce i za granicą.
Sukces zawdzięczamy twórczym i innowacyjnym
pomysłom, a także wykorzystaniu nowoczesnych
technologii. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób
kształtujemy przyszłość gospodarki naszego kraju.

Nasz cel:
Identyfikacja i likwidacja barier, które ograniczają szybki
rozwój młodych firm oraz rekomendowanie działań
stymulujących przedsiębiorczość technologiczną.
Dobre regulacje wspierające startupy przyspieszą
wzrost PKB, przyczynią się do stworzenia tysięcy
miejsc pracy i zahamują proces drenażu talentów,
czyli emigracji najzdolniejszych obywateli. Dzięki
twórczej współpracy nowoczesnych przedsiębiorców
ze środowiskiem administracji publicznej, Polska ma
szansę stać się krajem innowacji.
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Nasza wizja
Uważamy, że Polska ma nieograniczony potencjał
innowacyjności, który trzeba wykorzystać.
Dlatego tak ważne są startupy – nowe firmy
z ogromnymi perspektywami. Technologia pozwala
zamienić innowacyjne pomysły młodych Polaków
w przedsięwzięcia o światowym zasięgu. Aby w pełni
wykorzystać wszystkie szanse i możliwości potrzebny
jest ekosystem wspierający ich rozwój.

Jak to chcemy osiągnąć?
Dlatego powołaliśmy Fundację Startup Poland,
reprezentującą nasze środowisko – innowacyjnych
przedsiębiorców. Naszym celem jest budowanie
świadomości wielkiego potencjału startupów wśród
decydentów, polityków i samorządowców. Jesteśmy
gotowi być partnerem do rozmów z wszystkimi,
którym – tak, jak nam – zależy na tym, aby Polska
budowała swoją światową pozycję na innowacyjnej
gospodarce, którą będą tworzyć utalentowani
i twórczy młodzi przedsiębiorcy.
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STATUS QUO
POLSKIEJ
GOSPODARKI

JAKO MŁODZI, INNOWACYJNI PRZEDSIĘBIORCY
STAWIAMY PYTANIE:
Jak trwałe są fundamenty polskiej gospodarki?
O konkurencyjności gospodarki naszego kraju decydowały
do tej pory przede wszystkim niskie koszty i elastyczny kurs
waluty. Pomogły Polsce przejść przez światowy kryzys bez
recesji i zapewnić stały wzrost gospodarczy. To jednak za mało,
aby wejść do grupy najbardziej dynamicznych gospodarek
świata. Raport Banku Światowego „Europe 2020 Poland”1 wątpi,
czy Polska wróci do ponad 5-proc. wzrostu PKB, kontynuując
obecną politykę ekonomiczną.
Tymczasem, jak zaleca Innovation Union Scoreboard 20132,
przed wejściem do strefy euro, Polska powinna podnieść
konkurencyjność gospodarki. Można to osiągnąć poprzez
zwiększanie efektywności i innowacyjności. Będą to fundamenty
nowej przewagi konkurencyjnej. Poprzednia, wynikająca z niskich
kosztów wytwarzania, sprawdzała się przez 25 lat od 1989 roku,
lecz obecnie wyczerpuje się.

Europe 2020 Poland. Fueling Growth and Competitiveness in Poland Through Employment, Skills, and Innovation.
Overview. World Bank Human Development and Private and Financial Sector Development Departments, 2011
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/09/21/000386194_201209
21031745/Rendered PDF/728150WP0Europ00Box371919B00PUBLIC0.pdf
2
Innovation Union Scoreboard 2013, European Commission,
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf
1
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JESTEŚMY PRZEKONANI, ŻE...
Potrzebujemy nowego napędu
Należy działać zdecydowanie i skutecznie, ponieważ gospodarki,
które postawiły już na innowacje, zaczynają nas wyprzedzać.
Tymczasem odsetek polskich firm przemysłowych i usługowych,
w szczególności małych i mikro, inwestujących w innowacje
jest dramatycznie niski i spada od lat – wynika z danych GUS.
Polska jest na 24 miejscu wśród 27 krajów UE, według rankingu
Innovation Union Scoreboard 2013.

Co jest przeszkodą w uwolnieniu potencjału innowacji?
•

Czynniki kulturowe oraz instytucjonalne.
Polskie firmy często nie widzą korzyści z inwestowania
w innowacje, a ramy instytucjonalne nie skłaniają do
takiej działalności. Zwiększenie innowacyjności naszej
gospodarki umożliwi podniesienie wydajności pracy.
(Innovation Union Scoreboard 2013)

•

Środowisko regulacyjne i strukturalne blokujące
przedsiębiorczość i kreatywność. Bez innowacyjności,
obecny model wzrostu gospodarczego wyczerpie się
w latach 2020-2025 (Instytut Badań Strukturalnych3)

M. Bukowski, A. Szpor, A. Śniegocki, Drzemiący tygrys, spętany orzeł. Dylematy polskiej debaty o polityce
innowacyjnej, 2012 http://ibs.org.pl/files/ibs_wp3_ekoinnowacje_120912_2.pdf

3
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DLACZEGO
STARTUPY?

NASZYM ZDANIEM
Startupy to esencja polskiej przedsiębiorczości, pracowitości,
niezależności i zaradności XXI wieku. Tej samej, która podniosła
Polską gospodarkę w okresie transformacji po roku 1989.
Coraz więcej dojrzałych firm innowacyjnych wzmacnia i rozwija
polski ekosystem startupów.
Startupy zrobią różnicę, ponieważ:

Dają pracę
Polska potrzebuje nowych, stabilnych miejsc pracy – takie
stwierdzenie pojawia się często w debacie publicznej oraz
wśród priorytetów rządowych strategii rozwojowych.
Największy potencjał tworzenia nowych miejsc pracy – mają
właśnie polscy przedsiębiorcy z branż innowacyjnych. To wysokiej
jakości etaty, odporne na wahania koniunktury (future-proof).
Wbrew powszechnym wyobrażeniom, startupy nie zatrudniają
wyłącznie informatyków, lecz także specjalistów z innych dziedzin:
prawników, designerów (projektantów), analityków, marketerów
etc. Każde nowe miejsce pracy w sektorze wysokich technologii
przekłada się na 4 dodatkowe miejsca pracy w lokalnej gospodarce
(spill-over effect)4. Rozbudzenie na dużą skalę charakterystycznej
dla Polaków przedsiębiorczości może obniżyć poziom
strukturalnego bezrobocia w naszym kraju.
M. Goos, I. Hathaway, J. Konings, M. Vandeweyer, High-Technology Employment in the European Union, 2013,
http://engine.is/wp-content/uploads/FINALEUTECH.pdf

4
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Zatrzymają i pozyskają talenty
Polska zmaga się od lat z problemem tzw. drenażu talentów, czyli
emigracji najzdolniejszych obywateli – z potencjałem do tworzenia
startupów i w efekcie – zatrudniania utalentowanych specjalistów.
Aby ich zatrzymać, należy stworzyć w Polsce warunki zakładania
i prowadzenia firmy co najmniej tak korzystne, jak w innych krajach
UE, często wybieranych przez młodych przedsiębiorców. Warto
pamiętać, że przeniesienie działalności do państwa o bardziej
sprzyjających warunkach to kwestia naprawdę kilku dni.
Fundamentem sukcesu startupów jest umiejętne zastosowanie
dobrodziejstw nowoczesnej technologii. Potrzebni są wysokiej
klasy specjaliści, przede wszystkim programiści, o których na rynku
co raz trudniej. Jednym z powodów jest istotny wzrost kosztów ich
pracy. Aby wspierać innowacyjny i przedsiębiorczy duch twórców
polskich startupów, należy pochylić się nad polityką imigracyjną,
która ułatwi ściągnięcie do Polski pracowników z innych krajów
o konkurencyjnych oczekiwaniach płacowych.
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Zmienią polską gospodarkę
Chcemy, aby Polska wykorzystała swój ogromny potencjał
innowacyjności i stała się narodem startupów. Startupy są esencją
przedsiębiorczości, a Polska może być krajem, który eksportuje
patenty i innowacje, a nie tylko siłę roboczą. Sukcesy w takich
branżach, jak biotechnologia czy programowanie dowodzą
niespożytego potencjału polskich talentów.
Jednak aby w pełni wykorzystać ten potencjał, potrzebny
jest ekosystem wspierający wytwarzanie innowacji w Polsce.

Osią działalności Fundacji Startup Poland
będzie twórcze działanie na rzecz zmian, które
pozwolą polskim startupom rozwinąć pełen
potencjał. Będziemy wspierać inicjatywy prawne
i rynkowe, krajowe i europejskie, na rzecz
rozwoju przedsiębiorczości technologicznej
i rozwoju infrastruktury finansowania startupów.
Zapraszamy do współpracy administrację
centralną i samorządową oraz innych partnerów
ze świata nauki i biznesu.

15
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NASZE
POSTULATY

FUNDACJA STARTUP POLAND POSTULUJE:
1. Promowanie kultury inwestowania w startupy.
2. 	Konsultacje z sektorem publicznym na temat zmian legislacyjnych
wspierających rozwój ekosystemu startupowego.
3. 	Zwiększenie dostępności danych gromadzonych
w urzędach publicznych.
4. 	Stworzenie stanowiska Chief Technology Officer (CTO) na różnych
poziomach administracji – od rządu do samorządu.
5. Zwiększenie atrakcyjności Polski dla specjalistów spoza UE.
6. 	Naukę przedsiebiorczości w szkołach od najwcześniejszych lat,
prowadzoną przez wyszkolonych nauczycieli przy wsparciu praktyków.
7. 	Lepsze i skuteczniejsze zachęty do tworzenia „szkół dla startupów”.
8. Proste procedury przekazywania środków publicznych.
9. Korzystne mechanizmy dla aniołów biznesu.
10. S
 tworzenie systemu wsparcia i procedur dla inwestujących w startupy.

17
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CO UWOLNI
POTENCJAŁ
POLSKICH
STARTUPÓW?

SPRZYJAJĄCE REGULACJE I PODATKI
Więcej zachęt podatkowych dla aniołów biznesu
Na początku życia startupów rola aniołów biznesu jest kluczowa.
Dzięki ich wsparciu, młode przedsiębiorstwa mają szansę na
pozyskanie funduszy, najczęściej większych niż początkowy
własny wkład na rozpoczęcie działalności. Na tym etapie
nie mają jeszcze dostępu do finansowania venture capital.
Aniołowe biznesu podejmują znaczące ryzyko – inwestują
własne fundusze bez żadnej gwarancji sukcesu dofinansowanego
przedsięwzięcia. Niezbędne są rozwiązania prawne, które
zachęcą aniołów biznesu do większej aktywności w Polsce.
Dziś jest niestety minimalna.
Aniołowie biznesu są najbardziej aktywni w krajach, które
wprowadziły systemy zachęt podatkowych. W Unii Europejskiej
na takie rozwiązania zdecydowały się: Belgia, Francja, Irlandia,
Włochy, Niemcy, Luksemburg, Portugalia i Wielka Brytania5.
Postulujemy wprowadzenie mechanizmów podatkowych, które
znacznie zwiększą zainteresowanie aniołów biznesu inwestycjami
w młode, innowacyjne przedsiębiorstwa w Polsce.

Zachęty fiskalne dla Aniołów Biznesu, Amber
http://www.amberinvest.org/pl/wydarzenia/zachety-fiskalne-dla-aniolow-biznesu/

5
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W Wielkiej Brytanii mechanizm Enterprise
Investment Scheme (EIS) oferuje inwestorowi
objęcie ulgą podatkową udziałów w firmie, w którą
zainwestował. Inwestycje dotyczą małych firm
tworzących projekty wysokiego ryzyka. EIS jest
skierowane do większych inwestorów, którzy mogą
otrzymać 30-proc. ulgę podatkową do maksymalnej
kwoty miliona funtów.
Z kolei Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS) –
derywatywa EIS została wprowadzona w celu
zachęcenia do inwestycji seedowych w firmy na
wczesnym etapie rozwoju. Inwestorzy otrzymują
ulgę podatkową w wysokości 50% inwestycji, do
maksymalnej kwoty 100 tys. funtów i zwolnienie
udziałów SEIS z podatku Capital Gains Tax (CGT).
Maksymalna kwota zainwestowana w firmę może
wynieść 150 tys. funtów.
Badania z 2008 r.6 potwierdzają pozytywny wpływ
EIS na rozwój startupów, szczególnie w zakresie
zwiększania potencjału młodych przedsiębiorstw.
Study of the Impact of Enterprise Investment Scheme (EIS) and Venture Capital Trusts (VCT) on Company
Performance, Cowling M, Bates P, Jagger N, Murray G (SOBE, University of Exeter). Research Report HMRC 44, HM
Revenue & Customs, 2008
https://ore.exeter.ac.uk/repository/bitstream/handle/10036/67875/hmrc44.pdf?sequence=1

6
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Więcej nowoczesnych mechanizmów inwestycyjnych
Zachowanie przejrzystości i tworzenie prostych instrumentów
inwestycyjnych powinno być priorytetem zmian odpowiednich
przepisów. Dobrym przykładem są rozwiązania stosowane
w Stanach Zjednoczonych:
•

•

90% amerykańskich startupów korzysta z mechanizmu
convertible debt. To pożyczka udzielana przez inwestora,
najczęściej anioła biznesu albo fundusz seed capital,
z możliwością konwersji na udziały przy spełnieniu
konkretnych warunków. Popularność tego mechanizmu wynika
z faktu, że convertible debt jest transparentnym dokumentem,
którego warunki mieszczą się zazwyczaj na jednej stronie
A4, umożliwiając szybki przelew środków.
Drugi bardzo popularny mechanizm to option pool (pula
opcji). W Polsce istnieje w formie tzw. phantom shares.
Jest to imitacja amerykańskiego mechanizmu option pool,
który umożliwia istnienie nieprzypisanych do nikogo udziałów.
W Polsce takie rozwiązanie jest niemożliwe do zrealizowania
w spółce z o.o., a także bardzo utrudnione w spółce akcyjnej.

Postulujemy wprowadzenie mechanizmu na wzór convertible
debt, a także umożliwienie stosowania option pool w spółce
z o.o. i w spółce akcyjnej. Ponadto postulujemy promowanie
standardowych, przejrzystych umów inwestycyjnych
umocowanych w polskim prawie.
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Proste procedury dla zagranicznych inwestorów
Zagranicznych inwestorów do inwestowania w polskie startupy
mogą zniechęcać zbyt rozbudowane przepisy. Jeżeli zagraniczny
inwestor nie może osobiście złożyć podpisu pod podwyższeniem
kapitału polskiej spółki z o.o., co zdarza się bardzo często, musi
dostarczyć następujące dokumenty:
•
•
•
•

Pełnomocnictwo
Oryginał wyciągu z instytucji odpowiadającej naszemu KRS
Poświadczenie w formie aktu notarialnego
Apostille wydaną przez Ministerstwo
Spraw Zagranicznych

Podobna sytuacja występuje w przypadku każdego
zgromadzenia wspólników, po którym dokument zostaje
wysłany do Krajowego Rejestru Sądowego. To zdecydowanie
utrudnia i znacznie przedłuża proces finalizowania inwestycji
oraz przelewu środków, co może skończyć się całkowitym
zablokowaniem rozwoju startupu.
Postulujemy, aby maksymalnie uprościć procedury przewidziane dla
zagranicznych inwestorów m.in. poprzez likwidację konieczności
posiadania notarialnie potwierdzonego apostille oraz umożliwienie
elektronicznego składania wniosków do Krajowego Rejestru
Sądowego, bez konieczności posiadania przez wszystkie strony
bezpiecznego podpisu elektronicznego.
22

LEPSZY DOSTĘP DO FINANSOWANIA
Łatwy dostęp do tzw. smart money
Łatwy dostęp do różnych źródeł finansowania jest niezbędny
do rozwoju każdej działalności gospodarczej, a w szczególności
dla startupów. Natychmiastowej zmiany wymaga, wspomniana
wcześniej, minimalna aktywność inwestycyjna prywatnych
aniołów biznesu, wynikająca głównie z braku zachęt podatkowych
oraz niewielka liczba inwestorów, którzy poza pieniędzmi
oferują niezbędną wartość dodaną – wiedzę, kontakty czy
pomoc w prowadzeniu działalności.
Ponadto wielu inwestorów w Polsce nie posiada niezbędnego
doświadczenia i zajmuje się przede wszystkim zarządzaniem
środkami z Unii Europejskiej, nierzadko bez rzeczywistej dbałości
i motywacji, aby spółki, w które zainwestują, odniosły sukces.
Komercyjne fundusze venture capital zarabiają natomiast tylko
wtedy, gdy wsparty przez nie startup, osiągnie rynkowy sukces
i spłaci się swoim inwestorom.
Postulujemy stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu
silnych startupów, co przełoży się na aktywność solidnych
inwestorów, oferujących oprócz pieniędzy, także wiedzę
i doświadczenie. Należy edukować i zachęcać ich, aby inwestowali
również w startupy, a nie tylko w instrumenty finansowe. Ponadto
postulujemy opracowanie lepszego mechanizmu dystrybuowania
środków finansowych z Unii Europejskiej, aby wspierać tych
inwestorów, którzy oferują wsparcie nie tylko finansowe,
ale także merytoryczne.
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Większa skuteczność i dostępność pomocy finansowej
z Unii Europejskiej
Wiele unijnych pieniędzy wydaje się na wsparcie
przedsiębiorczości. Skuteczność mierzy się jednak wyłącznie liczbą
założonych małych firm zamiast okresem ich przetrwania na rynku
i rozwojem do poziomu średnich lub dużych firm. Ponadto środki
przekazywane są przede wszystkim na wsparcie „innowacji”,
pojmowanej jako coś nowego i spektakularnego, wykluczając tym
samym udoskonalanie metodą małych kroków. Warto podkreślić,
że w ten sposób przez lata skutecznie wdrażano innowacje np.
w Japonii.
Co więcej, nie powinno się powierzać kluczowych decyzji
„komu” i „na co” przyznawane są środki publiczne – wybieranym
przez urzędników „ekspertom”. Wyniki7 pokazują bowiem niską
skuteczność tak wyselekcjonowanych projektów i brak trafności
podjętych decyzji – skala sukcesu wynosi zaledwie 3-10% przy
wielomilionowych nakładach.
Wymagania europejskie nie mogą być dodatkowo ograniczane
lokalnymi. Zamiast nakładania kolejnych wymagań, potrzebna
jest swoboda i zaufanie do przedsiębiorców ze strony organizacji
dysponującymi funduszami. Dobrym przykładem jest działalność
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który dokumentację
rozliczającą w programie GO_ GLOBAL sprowadził do
niezbędnego minimum.
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Postulujemy wprowadzenie interaktywnych konsultacji nad
wyborem najbardziej przydatnych i skalowalnych projektów,
które będą miały szansę się rozwijać i pozytywnie wpływać na
rozwój innych pomysłów. Pozwólmy na uzasadnioną elastyczność
prowadzącą do osiągnięcia celów biznesowych. Postrzegajmy
innowację poprzez efekty, a nie źródło pochodzenia – innowacje
pojawiają się nie tylko na uczelniach, ale także w firmach.

Przepisy o equity crowdfundingu
Crowdfunding jest alternatywną formą finansowania projektów
startupowych. Wsparcia udzielają osoby zainteresowane
konkretnymi pomysłami, poprzez najczęściej jednorazowe
wpłaty. Obecnie istnieje wiele platform internetowych, dzięki
którym pomysłodawcy mogą spotkać się w jednym miejscu
z potencjalnymi donatorami. Niestety, w Polsce udziały
w spółkach mogą być sprzedawane tylko u notariusza, co
uniemożliwia ich sprzedaż w Internecie będącym podstawą
działalności crowdfundingowej.
Postulujemy zmiany w przepisach spółki akcyjnej i spółki
komandytowo-akcyjnej. Są to formy prawne idealnie dopasowane
do prowadzenia sprzedaży ich udziałów w ramach equity
crowdfundingu. Ponadto konieczne jest prawne uregulowanie
crowdfundingu w sposób pozwalający na pełne korzystanie
z korzyści tego sposobu finansowania.
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ŁATWIEJSZY DOSTĘP DO TALENTÓW
Przepisy sprzyjające zatrudnianiu specjalistów
spoza Unii Europejskiej
Popyt na specjalistów m.in. programistów, analityków lub
marketerów internetowych przewyższa podaż nie tylko w Polsce,
ale również w większości krajów zachodnich. W ciągu najbliższych
lat deficyt zatrudnienia będzie się zwiększać. Polskie startupy
i większe firmy programistyczne skorzystałyby z liberalizacji
przyznawania polskich wiz specjalistom spoza UE, w szczególności
z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto niezbędna jest
promocja Polski jako kraju przyjaznego dla specjalistów spoza UE.
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Przepisy zachęcające przedsiębiorców spoza
Polski do zakładania startupów w naszym kraju
Polska ma szansę stać się startupowym centrum – krajem
innowacyjnych przedsięwzięć kreatywnych osób z całej Europy.
Bardzo realne jest przyciągnięcie do Polski założycieli startupów
z Europy Środkowo-Wschodniej. W realizacji tego celu wsparcie
administracji publicznej będzie niezbędne. Warto wzorować się
na najlepszych przykładach z zagranicy. Na szczególną uwagę
zasługują: Startup Chile – w wyniku programu wsparcia, w Chile
powstało ponad tysiąc innowacyjnych projektów stworzonych
przez przedsiębiorców z całego świata; TechPeaks – inkubator
przyciągający europejskich przedsiębiorców do włoskiego Trento;
Startup Visa z Kanady – wymierne efekty z uproszczenia procedur
wizowych dla przedsiębiorców.
Postulujemy stworzenie prostego i przejrzystego systemu
przyznawania wiz dla przedsiębiorców i specjalistów spoza Polski.
W ten sposób osoby, które myślą o przybyciu do Polski w celu
prowadzenia biznesu lub pracy dla startupów, będą czuły się mile
widziane i pożądane w naszym kraju.
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EDUKACJA PROMUJĄCA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
I UMIEJĘTNOŚĆ PROGRAMOWANIA
Więcej renomowanych inkubatorów/akceleratorów
„wychowujących” startupy
Wspieranie startupów nie ogranicza się do zapewnienia im
pierwszych funduszy na rozwój. Aby przedsięwzięcie przetrwało
na rynku, niezbędne są profesjonalne akceleratory i inkubatory dla
młodych firm. Akceleratory oferują o wiele więcej niż finansowe
wsparcie. Przekazują wiedzę, jak wcielić pomysł w życie, założyć
własny biznes, wprowadzić go na rynek i osiągnąć sukces.
Najlepsi młodzi przedsiębiorcy z Polski, wybierają niestety
akceleratory w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej –
ze względu na ich ograniczony wybór w kraju. Przyczyną jest,
niestety, niska opłacalność prowadzenia tego typu szkół.
Postulujemy wprowadzenie lepszych i skuteczniejszych zachęt do
tworzenia „szkół dla startupów”. Takie szkoły powinni zakładać
specjaliści związani z istniejącymi funduszami venture capital,
cieszącymi się dobrą renomą, jak i lokalne środowiska promujące
przedsiębiorczość, przy wsparciu państwa.
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Nauka przedsiębiorczości i programowania
od najmłodszych lat
Jak sobie radzić z wyzwaniami i porażkami, jak skutecznie się
komunikować, jak efektywnie i interdyscyplinarnie współpracować
z innymi, jak rozpoznawać potrzeby oraz tworzyć i weryfikować
wartość, którą kupią lub wykorzystają inni – dziś uczy nas życie.
To samo i dużo wcześniej może uczynić szkoła, przygotowując
do zespołowego rozwiązywania problemów i budowania
trwałych wartości o dużym znaczeniu.
Edukacja przedsiębiorczości od najmłodszych lat pomoże
wyłonić najlepszych, których od razu warto wspierać, a we
wszystkich młodych ludziach zbuduje świadomość „pracodawcy”,
a nie tylko „pracobiorcy”.
Atrakcyjność nauki podniosą interesujące, inspirujące przykłady,
aktualna wiedza i równowaga między teorią a praktyką. Pomogą
w tym nauczycielom praktycy przedsiębiorczości. Konkursy i gry
edukacyjne zachęcą młodzież do działań biznesowych.
Uczniowie i studenci powinni otrzymać wiedzę, jak i gdzie szukać
pomocy dla swoich przedsiębiorczych pomysłów, a instytucje do
tego powołane wypełnią swoje zadanie.
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Nowoczesny system kształcenia w duchu przedsiębiorczości
wymaga nadzoru wyznaczonych osób na poziomie władzy
centralnej i lokalnej oraz wewnątrz jednostek oświatowych i szkół
wyższych. Niezbędny jest także system monitorowania postępów
wdrażania i nauczania oraz ich regularna ocena.
Dodatkowym zagadnieniem na które chcemy odpowiedzieć naszą
inicjatywą jest dostosowanie doradztwa zawodowego w szkołach
tak, aby uświadamiało uczniom trendy na rynku pracy i w efekcie
przyczyniło się do dostosowania wybieranych kierunków studiów
do zapotrzebowania na rynku pracy – nie tylko w kontekście
obecnych, ale zwłaszcza przyszłych potrzeb.
Do promocji inicjatywy edukacyjnej zapraszamy przedstawicieli
najważniejszych urzędów centralnych i lokalnych To oni
skorzystają na długoterminowych korzyściach płynących z sukcesu
tego przedsięwzięcia. Warto sfinansować i zorganizować globalną
konferencję ze środków publicznych, którą otworzy Prezydent RP.
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Wydarzenie będzie się regularnie odbywać w Polsce i przyciągnie
najważniejsze autorytety do naszego kraju. Bardzo dobrym
przykładem jest konferencja SLUSH w Finlandii8.
Równolegle z edukacją w obszarze przedsiębiorczości należy
wprowadzić od najmłodszych lat naukę programowania
(a nie tylko informatyki) na wzór Estonii i Wielkiej Brytanii.
Postulujemy opracowanie spójnego, przemyślanego programu
edukacji przedsiębiorczości „od przedszkola do doktora”. Jego celem
będzie przygotowanie młodzieży do roli pracodawcy i prowadzenia
własnych przedsięwzięć biznesowych. Priorytetem jest aktualność
i atrakcyjność przekazywanej wiedzy oraz równowaga pomiędzy
teorią a praktyką. Nauczyciele przedsiębiorczości, wspierani przez
doświadczonych ekspertów, pokażą jak działają mechanizmy
i instytucje wspierające przedsiębiorczość. Skuteczność
nowego programu edukacyjnego wymaga regularnej oceny
i monitorowania postępów.

8

https://www.slush.org/agenda/schedule/
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PRZYJAZNA INFRASTRUKTURA DLA STARTUPÓW
Dane otwarte w instytucjach publicznych
Administracja publiczna gromadzi masowe ilości danych. Ich
przetwarzanie i wykorzystywanie mogłoby stać się pomysłem
na niejeden startup. Niestety administracja publikuje tylko
część danych, a jeszcze mniej w postaci otwartej. Ten format
ma jednak kluczowe znaczenie. Dane instytucji publicznych
powinny być otwarte: ustrukturyzowane, ustandaryzowane,
na wolnych licencjach, do pobrania w łatwy sposób poprzez,
dostępny dla każdego, otwarty protokół (API). Administracja nie
ma monopolu na najlepsze rozwiązania systemów informacyjnych
realizowanych dzięki nowym technologiom, a nie da się zbudować
społeczności „smart city” bez aktywnej współpracy opartej na
„dialogu równych” – czyli rozmowy opartej o dostęp do takiej
samej wiedzy. Koszt pozyskania, przetworzenia i integracji
otwartych danych jest bliski zeru, a biznesowe zastosowanie
może być naprawdę szerokie.
Postulujemy stworzenie katalogu usług udostępnianych poprzez
API i zastosowanie go we wszystkich urzędach, na każdym
szczeblu administracji.
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Punkt kontaktowy dla startupów w urzędach
Innowacyjne projekty powinny mieć łatwy dostęp do
osób decyzyjnych i kompetentnych na szczeblu krajowym
i w największych miastach. Dzięki temu możliwa jest sprawna
realizacja ciekawych przedsięwzięć. Pozytywnym przykładem
jest projekt Virtualna Warszawa – system informacji miejskiej
dla osób niewidomych i niedowidzących, który zdobył jedną
z nagród w konkursie Mayors Challenge.
Postulujemy powołanie stanowiska Chief Technology Officer
(CTO) na różnych poziomach od rządu do samorządu. Chief
Technology Officer to osoba decydująca o wyborze i kierunku
zastosowania nowoczesnych technologii, stojąca na straży spójności
ich wykorzystania. CTO powinien pomagać w rozwiązywaniu
lokalnych problemów przedsiębiorców (infrastruktura, regulacje),
a jednocześnie umieć wyselekcjonować najciekawsze pomysły, które
przedsiębiorcy mogą zrealizować wspólnie z rządem lub miastem.
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Przyjazne procedury pozyskiwania finansowania
środków publicznych z miasta
Każdy projekt, szczególnie w fazie początkowej, potrzebuje
środków finansowych na zespół, biuro, sprzęt czy licencje.
Obecnie brakuje dostatecznej informacji czy i na jakie projekty
można pozyskać środki. Drugą, budzącą nasze wątpliwości,
sprawą jest czas poświęcany na wypełnianie dokumentów
i oczekiwanie na odpowiedź.
Postulujemy uproszczenie procedur przekazywania środków
publicznych na konkretne cele i większą czytelność zasad ich
wydawania oraz odpowiednią informację o tym, jakie środki
i na jakich zasadach można pozyskać.
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WSPÓŁPRACUJMY
NA RZECZ
INNOWACYJNEJ
POLSKI

Łączą nas wspólne cele, dlatego jesteśmy przekonani,
że wspólną pracą zbudujemy lepsze otoczenie dla
startupów w Polsce
W naszej pracy chcemy prezentować opinie jak najszerszej grupy
reprezentantów branż innowacyjnych, dlatego też nasza organizacja
pozostaje otwarta dla wszystkich podmiotów zainteresowanych
rozwojem Polski jako kraju startupów. Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do współpracy.
Jednocześnie apelujemy do polskiego rządu,
a w szczególności do kluczowych urzędów:
MINISTERSTWA GOSPODARKI,
MINISTERSTWA FINANSÓW,
MINISTERSTWA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI,
MINISTERSTWA EDUKACJI,
MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO,
MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ,
MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU,
POSŁÓW NA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
CZŁONKÓW KOMISJI INNOWACYJNOŚCI I NOWOCZESNOŚCI,
KOMISJI GOSPODARKI
o aktywną współpracę przy wprowadzaniu zmian sprzyjających
uwolnieniu polskich startupów i wspólne kształtowanie Polski
jako lidera innowacyjności na arenie międzynarodowej.
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7

SŁOWNICZEK
POJĘĆ

AKCELERATOR – organizacja prowadząca program intensywnego,
podzielonego na etapy, szkolenia dla wyselekcjonowanych
wcześniej twórców startupu. Obejmuje dopracowanie
pomysłu, stworzenie modelu biznesowego i przygotowanie do
prezentacji projektu inwestorom. Doświadczeni eksperci pracują
bezpośrednio z uczestnikami programu w relacji mistrz-uczeń
(mentoring).
ANIOŁ BIZNESU (ang. business angel) – osoba fizyczna,
indywidualny inwestor inwestujący własne środki w zamian za
mniejszościowy pakiet udziałów w firmie na wczesnym etapie
rozwoju (startup). Kandydatów wybiera samodzielnie według
własnych kryteriów. Bezpośrednio doradza spółce, którą
wsparł kapitałem. Motywem działania aniołów biznesu jest
nie tylko zwrot z inwestycji w projekt, ale także chęć dzielenia
się doświadczeniem i wiedzą, zaangażowanie się w rozwój
innowacyjnej gospodarki.
API (ang. Application Programming Interface) – interfejs
programistyczny aplikacji. Opisuje sposób połączenia programu
z innymi zewnętrznymi programami, co pozwala na szybką
i automatyczną wymianę informacji.
CHIEF TECHNOLOGY OFFICER (CTO) – dyrektor do spraw
technologicznych. W komercyjnych organizacjach nadzoruje
wykorzystanie i rozwój technologii w działalności biznesowej
firmy – produkcji, handlu, usługach.
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CROWDFUNDING – finansowanie projektów lub przedsięwzięć
przez wiele osób wpłacających sumy różnej wysokości.
Do rozwoju tej formy finansowania przyczynił się internet,
pozwalający w łatwy sposób zaprezentować projekt i zebrać wokół
niego zainteresowaną wsparciem społeczność. Osoby wpłacające
mogą liczyć na ustalone wcześniej wynagrodzenie jak udział
w zyskach lub współwłasność w projekcie. W większości krajów
crowdfunding nie jest uregulowany prawnie.
EQUITY CROWDFUNDING – czyli crowdfunding udziałowy
służy pozyskaniu finansowania nowych projektów biznesowych
(startupów). Za wpłacone kwoty uczestnicy otrzymują udziały
w firmie i stają się jej inwestorami.
INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – instytucja wspierająca
młodych przedsiębiorców, którzy rozpoczęli lub rozpoczną
działalność biznesową. Udostępnia przestrzeń biurową, świadczy
pomoc prawną i księgową.
SEED CAPITAL – fundusz zalążkowy dla startupów. Oferuje
wsparcie finansowe do 1 mln zł w zamian za maksymalnie 50 proc.
udziałów w firmie oraz wsparcie merytoryczne w opracowaniu
biznesplanu i strategii rynkowej. Fundusze zalążkowe udostępniają
także powierzchnię i zaplecze biurowe.
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SMART MONEY – wsparcie dla firm w fazie startup, które poza
pieniędzmi, obejmuje także szkolenia i doradztwo. W ten sposób
określa się najczęściej pomoc udzielaną przez aniołów biznesu.
STARTUP – firma w początkowej fazie rozwoju, potrzebująca
wsparcia merytorycznego i finansowego do przełożenia pomysłu
na model biznesowy. Najwięcej startupów powstaje w branży
nowoczesnych technologii.
VENTURE CAPITAL – firma lub fundusz inwestujący w firmy,
które przeszły już fazę startupu. W zamian za kapitał obejmuje
część akcji lub udziałów, które odsprzedaje z zyskiem po upływie
określonego czasu. Wsparcie finansowe i doradcze udzielane przez
venture capital przynosi wzrost wartość firmy. Proces inwestycyjny
jest mocno sformalizowany, a inwestycje wynoszą co najmniej
kilka milionów złotych.

41

W Deklaracji Programowej Fundacji
Startup Poland wykorzystano zdjęcia stron
internetowych oraz produktów następujących
polskich startupów:
www.getifinity.com
www.sotrender.com
www.symu.co
www.earthcoregame.com
www.fakturownia.pl
www.getfokus.com
www.getyikes.co
www.windu.org
www.kinetise.com
www.totalfootballmanager.net
www.zortrax.pl

FUNDACJA STARTUP POLAND POSTULUJE:
1. Promowanie kultury inwestowania w startupy.
2. 	Konsultacje z sektorem publicznym na temat
zmian legislacyjnych wspierających rozwój
ekosystemu startupowego.
3. 	Zwiększenie dostępności danych gromadzonych
w urzędach publicznych.
4. 	Stworzenie stanowiska Chief Technology Officer
(CTO) na różnych poziomach administracji –
od rządu do samorządu.
5. 	Zwiększenie atrakcyjności Polski dla specjalistów
spoza UE.
6. 	Naukę przedsiębiorczości w szkołach od
najwcześniejszych lat, prowadzoną przez
wyszkolonych nauczycieli przy wsparciu praktyków.
7. L
 epsze i skuteczniejsze zachęty do tworzenia
„szkół dla startupów”.
8. 	Proste procedury przekazywania środków
publicznych.
9. Korzystne mechanizmy dla aniołów biznesu.
10. 	Stworzenie systemu wsparcia i procedur dla
inwestujących w startupy.

www.startuppoland.org

