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Warszawa, dnia 7 kwietnia 2020 r. 

   

                                                                                           Szanowny Pan 

                                                                                           Mateusz Morawiecki 

                                                                                           Prezes Rady Ministrów 

  

                                                                                                         

Szanowny Panie Premierze, 

występując jako głos przedsiębiorców technologicznych (startupów), działających w wielu sektorach 
gospodarki, uprzejmie prosimy Pana o przygotowanie w ramach Tarczy Antykryzysowej programu 
wsparcia dedykowanego startupom.  

Jak Pan wielokrotnie podkreślał, to bardzo ważne, aby Polska była światowym liderem w obszarze 
zaawansowanych technologii i przemysłu. Dzięki innowacyjności i pracy polskich przedsiębiorców, 
wspieranej również przez polską administrację, branża technologiczna staje się od kilku lat coraz 
ważniejszą częścią krajowej gospodarki. Polska musi dbać o innowacyjne firmy, ponieważ, jak wskazano 
w przygotowanej na Pana polecenie, Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - niska innowacyjność 
gospodarki skutkuje słabą konkurencyjnością firm w skali globalnej. 

Piszemy do Pana w imieniu około 3 tysięcy polskich firm z branży innowacji technologicznych, 
zatrudniających łącznie kilkadziesiąt tysięcy osób. Ich przyszłość stoi dziś pod znakiem zapytania. 
Pandemia i kryzys gospodarczy grożą ich bankructwem, a w najlepszym razie poważnym ograniczeniem 
skali działalności oraz prac badawczo-rozwojowych. Co warte podkreślenia, w wielu firmach 
technologicznych pracownicy są współwłaścicielami startupów, w ramach programów akcji (udziałów) 
pracowniczych. Dlatego upadek branży innowacji będzie osobistym dramatem ich założycieli i 
pracowników. Negatywne skutki dotkną całej polskiej gospodarki, zwiększając dystans pomiędzy Polską, 
a innymi państwami rozwiniętymi. Zaprzepaszczona też zostanie znaczna część środków finansowych i 
starań, zaangażowanych dotychczas przez Polskę w rozwój krajowych innowacji, zarówno przez Polski 
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Fundusz Rozwoju, czy inne agendy rządowe, jaki i spółki skarbu państwa. Zauważalny jest udział 
technologii (m.in. w zakresie e-zdrowia, biotechnologii, ale również innowacyjnych rozwiązań 
monitorujących ryzyko epidemiczne) w walce z pandemią w ramach m.in. diagnostyki, leczenia lub 
profilaktyki. Ich udział może mieć także decydujący wpływ na efektywną walkę z konsekwencjami 
pandemii w przyszłości. Dlatego  bardzo ważne abyśmy znaleźli odpowiednie instrumenty wsparcia dla 
innowacyjnych firm, które te rozwiązania będą w stanie nam dostarczyć. 

Tarcza Antykryzysowa jest rozwiązaniem ogólnym, które doceniamy. Za pozytywne działania uważamy 
w szczególności zmiany, prowadzące do obniżenia bieżących obciążeń związanych z prowadzoną 
działalnością.  

Niestety Tarcza Antykryzysowa nie rozwiązuje ważnych wyzwań, z którymi zmagać się muszą 
przedsiębiorcy innowacyjni. Specyfiką rynku startupowego jest, że znaczna część firm we wczesnej fazie 
rozwoju swoich produktów i usług, nie zarabia a na późniejszych etapach zazwyczaj inwestuje posiadane 
środki finansowe w ciągły rozwój, niż oszczędza na trudne czasy. W rezultacie, pojawia się pilna potrzeba 
zabezpieczenia płynności finansowej dla kontynuacji realizowanych projektów. Chętnie opowiemy Panu 
szerzej o tych i innych problemach firm technologicznych oraz o naszych propozycjach ich rozwiązań.  

Dlatego, chcielibyśmy zaproponować Panu naszą pomoc i współpracę przy projektowaniu rozwiązań 
pomocowych, skrojonych na miarę potrzeb firm z branż innowacyjnych. Przedsiębiorstwa rozpoczynające 
działalność powinny mieć możliwość dalszego rozwijania swoich pomysłów w czasie obecnego kryzysu 
tak, aby gospodarka w momencie odbudowy mogła w pełni korzystać z ich potencjału. Program wsparcia 
powinien więc zostać przeprowadzony jak najszybciej.  

Poniżej przedstawiamy listę postulatów: 

 
1. Włączenie startupów do kręgu podmiotów, które będą mogły skorzystać z kredytów z gwarancja 

de minimis BGK podwyższoną do 80%, również w przypadku braku posiadania zdolności 
kredytowej, pod warunkiem przedstawienia zabezpieczenia na przykład w formie depozytu, 
udziału własnego, umowy z inwestorami venture capital lub innymi inwestorami w wysokości 
brakujących 20% wartości finansowania. 

2. Przyspieszenie procesów grantowych, w tym w zakresie środków wydanych poprzez instrumenty 
wsparcia inwestycji typu venture capital przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Krajowy Fundusz Kapitałowy i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  

3. Terminowa realizacja harmonogramu konkursów POIR (i innych programów operacyjnych) na 
2020, nie przekładanie bieżących i przyszłych naborów oraz nie opóźnianie procesu oceny 
wniosków dzięki odpowiedniej organizacji zdalnej oceny i kontraktowania. 

4. Uwzględnienie waloryzacji umów grantowych, w przypadku spadku realnej wartości 
zakontraktowanych rund inwestycyjnych i niemożliwość realizacji wskaźników rezultatu.  

5. Przyśpieszenie procesów dofinansowania ze środków publicznych dla startupów, w formie objęcia 
udziałów we współpracy z inwestorem venture capital.  

6. Wprowadzenie regulacji umożliwiających zawieszenie spłaty kredytów obrotowych. 
7. Przyspieszenie wypłat zwrotów podatku od towarów i usług oraz zawieszenie zobowiązań 

podatkowych i ZUS. 
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8. Szersze stosowanie przedkomercyjnego zamówienia publicznego. 
 

Dzięki spełnieniu wyżej wymienionych postulatów istnieje duża szansa, że ten innowacyjny i rozwijający 
się sektor zdoła sobie poradzić z tymi nieprzewidzianymi skutkami kryzysu wywołanego pandemią. 
Jednocześnie deklarujemy pełną otwartość i gotowość do prowadzenia dialogu celem wypracowania 
najlepszych rozwiązań, które pomogą przetrwać sektorowi innowacji w tych trudnym okresie. 

Z wyrazami szacunku,  

 

 

Dagmara Krzesińska - Prezes 

Fundacja Koalicji na rzecz Polskich Innowacji 

 

 

Piotr Brewiński - Wiceprezes 

Fundacja na rzecz Innowacji Finansowych Fintech Polska 

 

 

 

Piotr Mieczkowski - Prezes 

Fundacja DigitalPoland 

 

 

 


