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Przed nami czas  
na zielone innowacje!

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu, czyli naukowe ciało doradcze Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w sierpniu 2021 r. opublikował raport dotyczący obecnej 
sytuacji klimatycznej i prognoz na najbliższe dekady. Z dokumentu wynika, że jeśli 
ludzkość nie przyspieszy realizacji działań związanych z ograniczeniem skutków 
zmian klimatu, zostanie przekroczone wiele punktów krytycznych, które doprowa-
dzą do obumarcia części planety i cywilizacji, w kształcie jaką znamy. Jeśli światowa 
społeczność nie podejmie radykalnych działań łagodzących skutki zmian klimatu, 
zatrzymanie ocieplenia będzie nieosiągalne. Według raportu na realizację tego celu 
pozostaje najbliższa dekada. Przed nami nie tylko wyzwanie dekarbonizacji energety-
ki, ale i szerokie zmiany w transporcie, budownictwie, rolnictwie, gospodarce wodnej 
i zarządzaniu miastami. Bo zielona rewolucja to nie tylko wyzwanie energetyczne, ale 
przede wszystkim technologiczne! 

Powódź inwestycji w czystą technologię pchnęła w stratosferę dojrzałe start-upy, takie 
jak Tesla. Dla większości młodych firm z branży miniona dekada była walką o zebranie 
funduszy potrzebnych na start. To się zmienia w obliczu boomu na zielone inwestycje. 
Nowa fala inwestycji pomoże startupom przejść z fazy laboratoryjnej na rynek. Dlate-
go to ekscytujący czas na bycie tzw. „zielonym start-upem”. Oczy i uszy firm na całym 
świecie nigdy nie były bardziej skoncentrowane na znajdowaniu rozwiązań pozornie 
nierozwiązywalnych problemów. 

Małe, zwinne zespoły technologiczne wymyślają sposoby na zwiększenie recyklingu, 
długowieczność baterii czy lepszy transport. Takie przyszłościowe pomysły są warte 
inwestowania - PFR Ventures ogłosił niedawno nowy program — PFR GreenHub 
FoF. To publiczny fundusz z budżetem 200 mln zł, który planuje inwestować w spółki 
rozwijające technologiczne projekty z obszarów m.in. cleantech, OZE, transformacji 
i wydajności energetycznej, proekologicznej produkcji żywności czy wytwarzania 
produktów z kategorii moda.
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A w Polsce ta branża dynamicznie rośnie - dwa lata temu polski start-up Syntoil, zaj-
mujący się recyklingiem gumy i innych składników ze zdobytych opon zdobył wiele 
nagród i został okrzyknięty jednym z głośniejszych sukcesów polskiego ecotechu. Nie-
dawno w Łodzi powstał pierwszy całkowicie fotowoltaiczny dach - SunRoof wygląda 
podobnie do dachu pokrytego płaską dachówką. Dach solarny o powierzchni 218 m2 
może wyprodukować rocznie 19 000 kWh energii elektrycznej. Z kolei dynamicznie 
rosnąca firma Handerek Technologies wypracowała unikalną technologię pozwalającą 
przerobić niepoddające się do tej pory recyklingowi elementy odpadów plastikowych 
na paliwa – składniki wykorzystywane od olejów napędowych po paliwo lotnicze. 

Długo by tu wymieniać polskich eko-innowatorów. Dlatego oddajemy w Wasze ręce 
katalog polskich firm, gdzie sami przedstawiają swoją działalność. Opowiemy też, 
jak branża ecotech wygląda w praktyce. Bo jak powiedział sekretarz generalny ONZ 
António Guterres - jeśli teraz połączymy siły, możemy zapobiec katastrofie klimatycz-
nej. Ale, jak jasno wynika z raportu, nie ma czasu na opóźnienia i nie ma miejsca na 
wymówki! 
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„Ecotech”?
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Ecotech  
– definicja, przekrój sektorów 

i miejsce w Nowym Ładzie

Opublikowany w sierpniu br. raport IPCC “Climate Change 2021: the Physical Science 
Basis” nie pozostawia wątpliwości, że w dziedzinie ochrony środowiska potrzebne są 
zdecydowane działania.

– Raport IPCC to czerwony alarm dla ludzkości. Syreny alarmowe ogłuszają, a dowody są nie-
podważalne: emisje gazów cieplarnianych pochodzące ze spalania paliw kopalnych i wylesiania 
dławią naszą planetę i narażają miliardy ludzi na bezpośrednie niebezpieczeństwo. Globalne 
ocieplenie dotyka każdego regionu Ziemi, a wiele zmian staje się nieodwracalnych – stwierdził 
Antonio Guterres, Sekretarz Generalny ONZ.

– Sektor publiczny i prywatny muszą współpracować, aby zapewnić sprawiedliwą i szybką trans-
formację w kierunku globalnej gospodarki o zerowej emisji netto – apeluje Sekretarz Gene-
ralny ONZ.

Jak definiujemy obszar naszych zainteresowań?

Zielone technologie, clean tech, climate tech, technologie pozytywnego wpływu, to 
szereg określeń podobnej do siebie grupy rozwiązań technologicznych. W naszym 
e-booku używamy nazwy ecotech jako określenia szerokiego na tyle, że zawiera w so-
bie rozwiązania uwzględniające alternatywne źródła energii, recykling, rozwiązania 
z zakresu ekonomii współdzielenia czy recyklingu, a nawet odpowiedzialnej mody. 
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Wykluczamy z kolei wchodzące w skład „pozytywnego wpływu” rozwiązania wspie-
rające zdrowie psychiczne, redukcję nierówności czy rozwiązanie problemu głodu – 
a także inne cele zrównoważonego rozwoju umieszczone na liście ONZ.

Wspominając o międzynarodowych organizacjach, naszej definicji ecotechu bliżej 
do filozofii stojącej za Europejskim Zielonym Ładem. Unia Europejska zobowiązała 
się do osiągnięcia w 2050 r. zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto, 
a do 2030 r. do osiągnięcia ich obniżki o 55%. Żeby osiągnąć ten ambitny cel zmienio-
no unijną politykę klimatyczną, energetyczną, transportową i podatkową. Widzimy 
w Europejskim Zielonym Ładzie szansę dla polskich start-upów – zarówno jeśli chodzi 
o rozwiązania, jak i źródła finansowania – takie jak inicjatywa PFR Green Hub.

Jakie sektory wchodzą w skład naszego badania? Oprócz tych bardziej oczywistych, 
takich jak Odnawialne Źródła Energii czy elektromobilność, przyglądamy się także 
start-upom, które dbają o:

 o czyste powietrze

 o ekologiczną branżę beauty i fashion,

 o zrównoważone budownictwo,

 o czyste wody,

 o gospodarowanie odpadami,

 o ekologiczną żywność.

Nasze opracowanie to przede wszystkim mapa ecotechowych start- 
-upów w Polsce. Dajemy też pole ekspertom z wielu branż i start-upom żeby opowie-
działy o swojej działalności, a na koniec – wskazujemy, gdzie szukać finansowania i jak 
budować swój projekt. Świadomie pomijamy kwestie legislacyjne – szeroki zakres 
specyficznych podobszarów z zakresu ecotech, nie pozwala na ich szczegółowe omó-
wienie. Mamy nadzieję, że nasz e-book będzie przydatny dla zarówno obserwatorów 
sceny start-upowej, poszukiwaczy ekologicznych rozwiązań i tych, którzy zastanawia-
ją się nad stworzeniem własnego projektu lub właśnie zaczynają go tworzyć.



10
Start-upy i ekologia. 

Jakie zielone rozwiązania tworzą  
polskie firmy technologiczne?

Tomasz Tomasiak, Łukasz Tomaszewski 
Biuro Transformacji Energetycznej PFR

Jak PFR Green Hub 
odpowiada na wyzwania 

transformacji energetycznej?

Jesienią 2019 r. Polski Fundusz Rozwoju ogłosił uruchomienie strategicznego progra-
mu PFR Green Hub, którego celem są inwestycje w obszarze OZE i wsparcie budowy 
polskiego łańcucha wartości w oparciu o lokalne firmy technologiczne. Inicjatywa 
PFR idealnie wpisała się w ogłoszoną blisko dwa lata później koncepcję Zielonego 
Ładu UE. Wiele krajów, a przede wszystkim Unia Europejska upatruje w transformacji 
energetycznej szansy nie tylko na walkę z ociepleniem klimatu, ale również na nową 
jakość życia kolejnych pokoleń swoich obywateli. W ostatnim czasie widzi w niej także 
skuteczne narzędzie wyjścia z kryzysów wywołanych pandemią COVID-19.

Grupa kapitałowa Polskiego Funduszu Rozwoju oferując swoje rozwiązania, chce 
uczestniczyć w tworzeniu nowej jakości życia przyszłych pokoleń Polaków. Odpowie-
dzią na wyzwania zielonej, ale też sprawiedliwej transformacji uwzględniającej wie-
lowymiarowość procesów zachodzących w środowiskach gospodarczych jest projekt 
PFR Green Hub.

Program PFR Green Hub został stworzony bazując na dwóch podstawowych filarach, tj. 
kapitale i wiedzy zgromadzonej w zasobach ludzkich. W trakcie tworzenia tej strategii 
szczególny nacisk został położony na zorganizowanie interdyscyplinarnego zespołu 
świetnie przygotowanych fachowców, gotowych na wyzwania związane zaangażowa-
niem Grupy Kapitałowej PFR w obszar transformacji energetycznej. Działalność PFR 
Green Hub została podzielona na cztery obszary, w ramach których prowadzona jest 
pełna koordynacja realizowanych projektów. Wiedza oraz potencjał inwestycyjny Grupy 
Kapitałowej PFR wesprze jeden z największych procesów przemian polskiej gospodarki.
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Poniższy schemat przedstawia oferowane aktualnie oraz planowane produkty PFR 
Green Hub.
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Pierwszą odnogą produktów Programu Green Hub są inwestycje bezpośrednie. Jest 
to tradycyjna działalności inwestycyjna PFR która odpowiada za wsparcie rozwoju 
infrastruktury energetycznej. Grupa PFR ma w swojej ofercie produkty dedykowane 
zarówno dużym jak i mniejszym inwestycjom. Nie odrzucamy żadnej ciekawej inicja-
tywy inwestycyjnej wpisującej się w założenia zielonej transformacji. Projekty jedno-
rodne i powtarzalne są ujmowane w większe ramy deweloperskie.

W ramach inwestycji bezpośrednich szczególną rolę w filozofii Grupy PFR odgrywa 
zapewnienie rozwoju tzw. polskiego łańcucha wartości. Doświadczenie poprzednich 
lat udowadnia, że czynnikiem sukcesu nie jest wyłącznie rozbudowa infrastruktury, 
bez względu na pochodzenie technologii, maszyn czy urządzeń, czyli bez względu na 
to, gdzie pozostanie marża za zrealizowane inwestycje. W swojej strategii PFR stawia 
sobie za cel udzielenie wsparcia procesowi budowy nowych kompetencji lokalnych 
biznesów.

Nie można zapominać, iż Polska to ludzie, a nasza gospodarka zasługuje na to by być 
zasilana kompetentną kadrą inżynierską oraz zarządzającą. Wobec tego, nic nie stoi na 
przeszkodzie, abyśmy wykorzystali szansę, jaką są dwie-trzy dekady głębokich prze-
mian i rozwinęli nowoczesne produkty oraz usługi, niezbędne dla realizacji transfor-
macji energetycznej zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Drugim, bardzo ważnym obszarem działań, są inwestycje pośrednie. Tu rozpoczęliśmy 
nowatorską inicjatywę utworzenia pierwszego w Polsce funduszu funduszy dedy-
kowanego inwestycjom w spółki technologiczne z obszarów: ekologii, odnawialnych 
źródeł energii i czystych technologii. PFR Ventures chce wspierać podmioty działają-
ce już na rynku, bardziej dojrzałe start-upy, które szukają finansowania. Podmiotem 
odpowiedzialnym za pośrednią aktywizację segmentu zielonej gospodarki w formule 

1

2
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inwestycyjnej jest spółka PFR Ventures, której celem w ramach Green Hub, jest finan-
sowanie proekologiczne, innowacyjnych firm. Do podziału jest 200 mln zł, a maksy-
malny wkład ze strony PFR Green Hub FoF to ok. 80 mln zł.

Trzecim filarem, niezwykle istotnym z punktu widzenia oddziaływania Programu na 
lokalne społeczności, są działania realizowane na poziomie samorządowym. Narzędzia 
oferowane przez Grupę Kapitałową PFR koncentrują się na inwestycjach w lokal-
ne systemy, a także na budowie zeroemisyjnych strategii dla miast, które wymagają 
wsparcia zarówno po stronie finansowania inwestycyjnego, jak też dedykowanych 
rozwiązań technologicznych. W tym segmencie Programu upatrujemy naszą rolę jako 
doradca oraz fundusz inwestujący w obszary, gdzie inni inwestorzy ograniczają swoje 
finansowanie.

Fot. Finał II edycji Akademii Miast Przyszłości PFR

W ramach programu „Energia z odpadów” samorządy mogą liczyć na profesjonalne 
wsparcie w analizie dostępnych modeli finansowania inwestycji, jak również stru-
mień kapitału odpowiedni do ich realizacji. Kompetentny zespół PFR jest złożony 
ze świetnie przygotowanych osób, które mają praktyczne doświadczenie związane 
z prowadzeniem procesu inwestycyjnego w przedsiębiorstwach ciepłowniczych np. 
w budowę Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów w Poznaniu czy Olszty-
nie. Kapitałowy udział PFR w budowie lub modernizacji przedsięwzięć ma charakter 
komercyjny, co uwiarygadnia projekt i przyspiesza proces pozyskiwania finansowania 
senioralnego na polskim rynku bankowym.

3
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Czwartym filarem, który powstał w ramach PFR Green Hub jest rozwój zielonego 
ekosystemu innowacji. Poprzez projekty edukacyjne takie jak Szkoła Pionierów PFR, 
wspieramy początkujących przedsiębiorców technologicznych, którzy tworzą inno-
wacyjne produkty lub usługi wspierające proces transformacji energetycznej. Z kolei 
w ramach projektu Akademia Miast Przyszłości, organizujemy warsztaty dla samorzą-
dowców ze średniej wielkości miast, aby przy wsparciu ekspertów dowiedzieli się, jak 
przygotować i wdrożyć innowacyjny projekt w swoim mieście.

4

https://startup.pfr.pl/pl/szkola-pionierow/
https://pfrdlamiast.pl/akademia-miast-przyszlosci.html
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Miejsce polskiego  
ecotechu i start-upów 

pozytywnego wpływu 
w europejskim ekosystemie.

Jak Dealroom mapuje start-upy  
pozytywnego wpływu

W dzisiejszych czasach inwestycje w start-upy pozytywnego wpływu w Europie są 
istotną częścią rynku VC. Europejskie start-upy działające w sektorze zebrały do sierp-
nia 2021 r. 8,7 mld EUR. To sześciokrotnie więcej niż w 2016 r. Sektor dojrzał, a start-u-
py pozytywnego wpływu zyskują finansowanie w megarundach ponad 250 mln EUR. 
Jeszcze parę lat temu nikt nie wyobrażał sobie takiej sytuacji.
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Finansowanie Europejskich start-upów pozytywnego wpływu – źródło: Dealroom

Polska jest wschodzącym rynkiem w tej dziedzinie, zwłaszcza jeśli spojrzymy na sek-
tor healthtech. 5 najwyżej wycenianych polskich start-upów realizuje zadania zawar-
te w trzecim punkcie agendy ONZ – Dobre Zdrowie i Jakość Życia.

Nieomal połowa pochodzących z Europy Wschodniej i Centralnej start-upów pozy-
tywnego wpływu ma siedzibę w Polsce. 67 z 94 zarejestrowanych przez nas polskich 
start-upów wpływu pracuje nad rozwiązaniami mającymi redukować efekty zmian 
klimatu.

W Dealroomie mapujemy start-upy, które realizują Cele Zrównoważonego Rozwoju 
ONZ – w tym cele związane z ekologią. Do tej pory ręcznie zweryfikowaliśmy ponad 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021 YTD*
0

€1-4m (seed)

€10.0b

€8.0b

€6.0b

€4.0b

€2.0b

€0-1m (pre-seed)

€15-40m (series B)

€4-15m (series A)

€100-250m

€40-100m (series C)

€250m+

https://impact.dealroom.co/transactions.rounds/f/growth_stages/not_mature/rounds/not_GRANT_SPAC%20PRIVATE%20PLACEMENT/slug_locations/anyof_europe/tags/anyof_sustainable%20development%20goals_not_outside%20tech?showStats=YEAR&statsType=rounds  
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7000 start-upów spełniających nasze kryteria. Sprawdzamy publicznie dostępne infor-
macje, takie jak model biznesowy, misję firmy i szereg case studies, żeby ocenić, na ile 
kluczowa dla start-upów jest realizacja celów. Wszystkie wyniki są dostępne na naszej 
stronie za pomocą filtrów – w ten sposób tworzymy największą bazę europejskich star-
t-upów pozytywnego wpływu, włączając w nią rozwiązania wywodzące się z Polski.

start-upów pozytywnego 
wpływu w CEE 
ma siedzibę w Polsce

43% 
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Mokosh
Mydlarnia 4 Szpaki
Oak Bags
Slogan
The Mar

Trashki
Wosh Wosh

vvidoki
Your Kaya

Blinkee.city
Born Electric

Charge Polska
Convicar
Elo City

EneGIVE
Enelion

Euroloop
EV Charge 

Partner
EV Charger

http://ems.gda.pl/
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Biznes 
odpowiedzialny 

społecznie, 
czyli jaki?
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CSR – obowiązek,  
który się opłaca  

(biznesowi i środowisku)

Żyjemy w czasach, w których firmy, oprócz kwestii oczywistej, czyli rentowności, 
powinny legitymować się jeszcze jedną cechą – odpowiedzialnością. Działania, które 
jeszcze kilkanaście lat temu były dobrą wolą ze strony przedsiębiorstw, obecnie są już 
biznesowym wymogiem.

Koncepcją, w myśl której przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie 
uwzględniają problemy i interesy społeczne oraz ochronę środowiska, jest społeczna 
odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR). Oprócz firm, 
których działalność produkcyjna lub usługowa jest ściśle związana z tworzeniem pro-
ekologicznych rozwiązań (na których koncentrujemy się w tej publikacji), realizacja 
celów środowiskowych stała się również priorytetem firm z zupełnie innych branż.

Co właściwie oznacza społeczna odpowiedzialność?

Nad uporządkowaniem wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu pra-
cowało przez 5 lat grono ekspertów z 99 krajów. Efektem było przyjęcie przez Między-
narodową Organizację Standaryzacyjną w 2010 r. normy ISO 26000, zgodnie z którą do 
CSR należą poniżej wskazane obszary odpowiedzialności biznesu:

 o ład organizacyjny,

 o prawa człowieka,
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 o stosunki pracy,

 o środowisko,

 o sprawiedliwe praktyki rynkowe,

 o relacje z konsumentami,

 o zaangażowanie społeczne.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, stworzyła swoją 
definicję CSR, według której jest to odpowiedzialność biznesu jako 
inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje 
z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia 
się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania 
warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego 
i ekonomicznego.

Inne rozumienie CSR przedstawia te działania jako strategiczne dla firm, bo wywierają 
one pozytywny wpływ zarówno na tak cenną w dzisiejszych czasach reputację, a tym 
samym zwiększenie wartości firmy na rynku oraz generowanie nowych lub zmody-
fikowanych produktów i usług. Taka definicje pokazuje, że odpowiedzialny biznes to 
także opłacalny biznes!

Jak łączymy działania CSR z ekologią? Wśród działań firm w zakresie CSR, znajdują 
się inwestycje minimalizujące szkodliwy wpływ na środowisko. Do nich nalezą takie 
inicjatywy jak:

 o wdrażanie polityki środowiskowej, czyli podstawowych założeń, na podstawie 
których firma realizuje projekty proekologiczne;

 o zrównoważone zarządzanie surowcami;

 o segregacja odpadów;

 o edukacja ekologiczna zarówno pracowników, jak i klientów;

 o wdrażanie ekologicznych procesów technologicznych oraz produktów i usług.
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Polskie firmy coraz częściej wychodzą z proekologicznymi 
inicjatywami. Według raportu Green Generation – Wspólnie na rzecz 
Ziemi, który został opublikowany w 2020 r., ¾ z uczestniczących 
w badaniu firm zaplanowało działania na rzecz ochrony środowiska. 
W co piątej firmie jest, zaś zatrudniona osoba odpowiadająca 
za inicjowanie proekologicznych projektów. Wśród najczęściej 
wybieranych „zielonych” inicjatyw znajdują się:

 o  wsparcie konkretnych inicjatyw proekologicznych, 
takich jak sprzątanie czy sadzenie drzew (73% firm);

 o   ograniczenie używania plastikowych opakowań (67%);
 o   wprowadzenie do biura rozwiązań energooszczędnych (67%);
 o   elektroniczny obieg dokumentów i ograniczenie 

konieczności drukowania materiałów (63%);
 o  zdalny tryb pracy (43%).

Szerzej zakrojone inicjatywy mające na celu dbanie o środowisko i zwrócenie uwagi na 
problemy klimatyczne podejmują – co oczywiste z ekonomicznego punktu widzenia - 
większe firmy. Wśród przykładów takich działań w ostatnich latach możemy wyróżnić 
m.in.:

 o dwie edycje kampanii antysmogowej firmy Aviva, stworzone przy współpracy 
ze start-upem Airly;

 o inicjatywy edukacyjne podejmowane przez firmę Żywiec Zdrój, w tym m.in. 
„Wyrzucaj, jak chcesz, ale zawsze #dożółtegokosza” z udziałem znanych postaci 
sceny muzycznej i internetu;

 o wykorzystywanie od 2019 r. przez laboratorium Dr Irena Eris do produkcji ko-
smetyków wyłącznie energii elektrycznej pochodzącej w 100% ze źródeł odna-
wialnych;

 o przyjęcie przez Grupę CCC strategii środowiskowej „Clean Footprint”, której 
jednym ze skutków jest choćby fakt, że obecnie ponad 90% wytwarzanych przez 
firmę odpadów poddawanych jest recyklingowi lub innym procesom odzysku.
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Na marginesie dodajmy, że CSR to nie tylko ekologia. Wiele firm pokazało swoje pro-
społeczne oblicze podczas pandemii COVID-19. Wśród inicjatyw podejmowanych 
przez polskie firmy możemy wyróżnić:

 o Marka 4F produkująca odzież sportową przekazała szpitalowi MSWiA w War-
szawie 20% ze swojego obrotu z e-commerce.

 o Grupa Lotos (przez Fundację Lotos) i Fundacja Orlen zadeklarowały przekaza-
nie odpowiednio 5 i 6 milionów zł na walkę z koronawirusem, w tym na zakup 
sprzętu szpitalnego.

 o Sieć Żabka Polska przekazała Ministerstwu Zdrowia i wskazanym przez resort 
instytucjom kwotę 4,5 mln zł.

Podobne inicjatywy, choć na mniejszą skalę, podejmowały małe i średnie firmy:

 o Firmy tekstylne (np. ETNOszafa i Cosy Cott) szyły maseczki i przekazywały je 
do szpitali.

 o Maria Apoleika, autorka Psich Sucharków, stworzyła ulotkę tłumaczącą na czym 
polegają zasady bezpieczeństwa w czasie epidemii dla (częściowo niepiśmien-
nych) mieszkańców Gambii.

 o Krakowski sklep ze zdrową żywnością – Roślinny, wspierał lokalną gastronomię 
i sprzedawał, w opcji z dowozem do domu, ich produkty.

Źródło: https://harbingers.io/blog/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu
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Magazyn Forbes Polska w listopadzie 2020 r. opublikował 
ranking firm – Liderów Klimatycznych Polska 2021, w którym 
ujął przedsiębiorstwa wykazujące się największą redukcją gazów 
cieplarnianych w latach 2017-2019. Na pierwszych trzech miejscach 
uplasowały się firmy Aquanet, Bank Millenium i ING Bank Śląski.

Uwaga na „Greenwashing”!

Wśród działań z obszaru CSR podejmowanych przez firmy, oprócz tych, które w spo-
sób rzeczywisty wpływają na poziom świadomości społecznej dotyczącej zmian klima-
tycznych, są również projekty czysto marketingowe, które określamy pojęciem „green-
washing”. Na czym polega to zjawisko?

Krótko mówiąc są to działania pozornie ekologiczne, ale podejmowane jedynie w ce-
lach ocieplenia wizerunku danej firmy, za którymi często kryją się rzeczywiste, dalekie 
od „zielonych” posunięcia. Jest to więc używanie opakowań, które pozornie mogą być 
poddane recyklingowi, a w praktyce są ciężkie do przetworzenia (np. w przypadku wie-
lu produktów jest to szkło) czy nazywanie ekologicznymi produktów, których skład 
nie powinien być określany tym mianem.

Jak pokazuje międzynarodowe badanie przeprowadzone przez firmę Edelman, aż 65% 
osób uważa, że marki i firmy mają większe możliwości, by podejmować działania na 
rzecz ochrony klimatu i innych problemów społecznych, niż rządy i politycy. Pozorne 
działania podejmowane przez przedsiębiorców nie wpisują się jednak w pokładane 
w nich nadzieje konsumentów.

CSR to już nie tylko wybór!

Największe polskie przedsiębiorstwa, które notowane są na Giełdzie Papierów Warto-
ściowych, od 2018 r. zobowiązane są do ujawniania informacji niefinansowych doty-
czących realizacji strategii ESG (ang. Environmental, Social, Governance), czyli tego, 
jaki wpływ wywierają na środowisko, społeczeństwo oraz ład korporacyjny. Raporto-
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wanie zostało zapoczątkowane w wyniku wprowadzenia unijnej dyrektywy 2014/95/
UE z 2014 r. i przyjętej w jej wyniku nowelizacji krajowej ustawy o rachunkowości. 
Dzięki niemu ubezpieczyciele oraz banki mogą ocenić, czy dana firma działa w zgodzie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju i czy opłaca się udzielić jej finansowania.

 
Zgodnie z założeniami unijnego rozporządzenia w sprawie 
ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem 
w sektorze usług finansowych, które weszło w życie 10 marca 
2021 r., niedługo raportowaniem w zakresie działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju będą musiały zainteresować się także 
mniejsze firmy.

Obowiązek publikowania wskaźników z zakresu ESG będzie dotyczył poszczególnych 
funduszy oraz portfeli inwestycyjnych, które będą musiały udzielić informacji w za-
kresie działalności, które wspierają finansowo. O niezbędne informacje mogą zatem 
zwrócić się m.in. do start-upów – niezależnie od branży, w których te tworzą rozwiąza-
nia. Niezrealizowanie obowiązku raportowania może skutkować utrudnionym dostę-
pem do kapitału.

„Dzisiaj żaden globalny inwestor zarządzający aktywami nie może powiedzieć: „kwestie ESG 
mnie nie interesują, interesuje mnie tylko to, żeby jak najwięcej zarobić”. Zbyt duża konkurencja 
w tej branży sprawia, że wszyscy globalni gracze idą w jedną stronę, a w dodatku polskie fun-
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dusze – przez obowiązek raportowania składu swojego portfela pod kątem ESG – też dołączają 
do tego trendu. Więc jeśli ktoś chce realnie pozyskiwać pieniądze z giełdy, utrzymywać swoją 
bazę, budować relacje inwestorskie, musi postawić na bardzo kompleksowe raportowanie ESG” 
– dr Marek Dietl, Prezes warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych dla agencji 
Newseria Biznes.

Co ważne, na biznes presję w zakresie ochrony środowiska wywierają nie tylko przepi-
sy unijne, czy też krajowe, ale także rosnąca świadomość społeczna. Konsumenci coraz 
większą wagę przykładają do przemyślanych i ekologicznych wyborów, takich jak 
odchodzenie od plastiku czy nadmiernego spożywania wyrobów mięsnych i redukcji 
konsumpcjonizmu. To dzięki temu firmy starają się tworzyć innowacyjne rozwiązania, 
które sprawią, że ich produkty będą niskoemisyjne czy pochodzące z ekologicznych 
upraw; fundusze VC stawiają na biznes tworzący rozwiązania proekologiczne, a duże 
przedsiębiorstwa coraz częściej angażują się w proces transformacji energetycznej 
Polski.
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Dlaczego  
potrzebujemy biznesu 

odpowiedzialnego społecznie?

Modele biznesowe stale ewoluują, aby sprostać szybko zmieniającym się potrzebom 
interesariuszy, pracowników i klientów. Dziś w centrum tej zmiany znajdują się klimat 
i środowisko - widzimy wyraźną zmianę w kierunku odpowiedzialnych i zrównoważo-
nych praktyk biznesowych.

W przeszłości kwestie takie jak niedobór zasobów czy łagodzenie zmiany klimatu, 
były postrzegane jako odpowiedzialność rządu danego kraju – z organizacjami poza-
rządowymi wypełniającymi uzupełniającymi ich działania. Dziś jest już jasne, że odpo-
wiedzialność leży także po stronie sektora biznesu.

Ale co to oznacza dla firm?

Korzyści z postawienia klimatu w centrum swoich działań rozpatrywać należy długo-
falowo jako:

 o obniżenie kosztów operacyjnych;

 o przewaga konkurencyjna na szybko rozwijających się rynkach;

 o budowanie szerokiej bazy klientów;

 o zapewnienie długoterminowej rentowności biznesu;
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 o wzmacnianie reputacji, przyciąganie talentów;

 o wspieranie innowacji biznesowych.

A przede wszystkim – możliwość przetrwania w obliczu nieuchronnie zbliżającego 
się kryzysu klimatycznego!

Mamy do czynienia z bezprecedensową zmianą kulturową, która znajduje odzwier-
ciedlenie w oczekiwaniach konsumentów. Ostatnie badania wykazały, że młodsze 
pokolenia, są znacznie bardziej zainteresowane zrównoważonymi i odpowiedzialny-
mi praktykami biznesowymi. Chcą wspierać firmy, które podzielają ich wartości i są 
bardziej skłonni do inwestowania w firmy lub fundusze, których celem są określone 
wyniki społeczne lub środowiskowe.

Dziś, gdy stoimy na progu katastrofy klimatycznej, zrównoważony i odpowiedzial-
ny biznes stał się główną, mainstreamową koncepcją, pozwalającą dostosować się 
do zmieniającego się otoczenia biznesowego i sprostać wyzwaniom społecznym, 
środowiskowym i ekonomicznym. Widzimy wyraźnie, że tradycyjne podejście do 
zrównoważonego rozwoju oparte na filantropii ewoluuje w stronę społecznej odpo-
wiedzialności, modyfikacji procesów technologicznych i innowacjach produktowych. 
Wciąż jednak podejmowany wysiłek jest niewystarczający, aby doprowadzić do pilnej, 
niezbędnej i radykalnej zmiany.
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Przyszedł czas na zdecydowaną transformację gospodarki, zmapowanie wpływu i pod-
jęcie ambitnych zobowiązań. To wyzwanie, ale i szansa, a przede wszystkim – koniecz-
ność. Jak wynika z najnowszego raportu IPCC (Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu) tylko radykalne ograniczenie emisji, z intensywnymi działaniami już w naj-
bliższej dekadzie, może spowodować spadek wzrostu temperatury poniżej poziomu 
1,5 st. C. To stawka, o którą warto walczyć.

Czy wiesz, że jedna z największych obecnych na Pacyfiku plam 
plastiku, ma rozmiar trzech powierzchni Francji? Obejrzyj 
„Rozmowy o Przyszłości” o wadze trwających zmian klimatycznych 
z udziałem Kamila Wyszkowskiego z UN Global Compact.
 
„Rozmowy o przyszłości” to seria rozmów Elizy Kruczkowskiej, 
Dyrektor Departamentu Innowacji PFR z ważnymi postaciami 
polskiego ekosystemu innowacji. Prowadząca wraz z gośćmi stara 
się zrozumieć i przewidzieć, jak pandemia COVID-19 wpłynie na 
otaczający nas świat oraz jak kształtuje się przyszłość sztucznej 
inteligencji, edukacji cyfrowej czy inwestycji VC.

https://www.youtube.com/watch?v=9OOY2gQRhlk
https://www.youtube.com/watch?v=9OOY2gQRhlk
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Zielone Technologie dla miast

Bliska współpraca samorządów z przedsiębiorstwami technologicznymi stanowi 
klucz do energetycznej transformacji gospodarki. Bez niej realizacja celów klimatycz-
nych stanie się niemożliwa.

Miasta motorem rozwoju

Znaczenie miast na świecie stale wzrasta:

 o 85% populacji zamieszkuje tereny miejskie;

 o w nich generowana jest większość globalnego PKB;

 o odpowiadają za emisję 70% gazów cieplarnianych do atmosfery.

Także w Polsce obecnie 60% osób (23,1 mln) mieszka w miastach, które są jednym 
z głównych adresatów Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, 
zatwierdzonej w lutym 2021 r. Polityki energetycznej Polski do 2040 r. oraz przyjętego 
na poziomie europejskim Zielonego Ładu.

Na krajową transformację energetyczno-klimatyczną do 2030 r. 
skierowanych zostanie łącznie ok. 260 mld złotych.
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Stojące dziś przed Polską wyzwania związane z rosnącymi kosztami wytwarzania 
energii, uzależnieniem od importowanego węgla oraz redukcją zanieczyszczenia 
powietrza mogą zostać rozwiązane tylko przy zaangażowaniu administracji centralnej 
we współpracy z samorządami i przedsiębiorcami technologicznymi, co stworzy liczne 
szanse dla tych ostatnich.

Most pomiędzy administracją a start-upami

Samorządy posiadają niewielkie doświadczenie we współpracy z innowacyjnymi 
firmami technologicznymi, co potwierdza badanie przeprowadzone w lutym 2021 r. 
przez zespół PFR dla Miast.

Innowacje dla miast. Wyzwania we współpracy samorządów 
z przedsiębiorstwami technologicznymi.

Spośród 68 ankietowanych samorządów, tylko jedna trzecia samorządów ma doświad-
czenie współpracy z innowacyjną firmą technologiczną. Miasta najczęściej deklarują 
realizację projektów we współpracy ze start-upami w zakresie cyfryzacji miejskich 
usług, zdecydowanie rzadziej dochodzi do nich w obszarze energetyki. Szczególnym, 
choć stosunkowo częstym przypadkiem współpracy samorządów i innowacyjnych 
firm, jest realizacja projektu w mieście w formie demonstracji usługi rozwijanej przez 
lokalny start-up.

https://pfr.pl/blog/innowacje-dla-miast-wyzwania-we-wspolpracy-samorzadow-z-przedsiebiorstwami-technologicznymi.html
https://pfr.pl/blog/innowacje-dla-miast-wyzwania-we-wspolpracy-samorzadow-z-przedsiebiorstwami-technologicznymi.html
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Fot. Innowacje dla miast. Wyzwania we współpracy samorządów z przedsiębiorstwami technologicznymi

Samorządowcom zależy przede wszystkim na skutecznym zaspokojeniu potrzeb 
miasta. Uczestnicy wywiadów pogłębionych w rozmowach często podkreślali chęć 
sprzedaży przez przedsiębiorstwa swoich produktów, bez wsłuchania się w potrzeby 
klientów. Z perspektywy przedsiębiorców współpraca z samorządami może być atrak-
cyjna ze względu na wielkość rynku publicznego, a przy tym trudna biorąc pod uwagę 
wyzwania wynikające z prawa zamówień publicznych (PZP).

Co zachęca samorządy do współpracy
z innowacyjnymi � rmami technologicznymi?
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Przedsiębiorcy w walce z rzeczywistymi problemami

Spośród blisko 300 przedsiębiorstw oferujących w Polsce rozwiązania technologiczne 
dla samorządów, około połowa z nich jest skupiona na obszarze energetyki i środowi-
ska oraz mobilności. Głównymi segmentami zainteresowania w ramach pierwszej 
z tych kategorii są:

 o efektywność energetyczna i OZE,

 o elektromobilność,

 o gospodarka odpadami,

 o inteligentne opomiarowanie.

W przypadku zaś mobilności, rozwiązania start-upowe koncentrują się wokół:

 o hulajnóg elektrycznych,

 o inteligentnego parkowania,

 o rowerów publicznych,

 o transportu multimodalnego,

 o współdzielenia samochodów,

 o zarządzania transportem.
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Start-upy dostarczające proekologiczne rozwiązania do samorządów dzielą się na dwa 
typy – monitorujące dany problem i dostarczające na jego temat precyzyjnych infor-
macji (za przykład może posłużyć Airly, które sprawdza jakość powietrza w miastach 
czy ICEYE, które dostarcza precyzyjne dane dotyczące zmian klimatu na bazie zdjęć 
satelitarnych) oraz takie, które przyczyniają się bezpośrednio do rozwiązania danego 
wyzwania (jak Ekoen, dostarczający stację paliw alternatywnych czy Saule Technolo-
gies i SunRoof, realizujące kompleksowe projekty energetyczne bazujące na panelach 
fotowoltaicznych nowej generacji).

W latach 2021 – 2040 transformacja energetyczna Polski kosztować będzie około 1,6 
bln zł, co stanowi nie tylko ogromne wyzwanie natury finansowej, ale również szansę 
na zacieśnienie współpracy między samorządami i przedsiębiorstwami technologicz-
nymi oraz popularyzację unikalnych rozwiązań technologicznych tworzonych na 
terenie naszego kraju.

Polecamy! Rozmowę Elizy Kruczkowskiej z Anną Dwurnik 
i Szymonem Ciupą – ekspertami z zakresu Smart City o tym, jak 
zmieniają się polskie miasta?

https://www.youtube.com/watch?v=BFA-nOpZO6o&t=683s
https://www.youtube.com/watch?v=BFA-nOpZO6o&t=683s
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Branża ecotech 
– jak wygląda 

w praktyce?
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Elektromobilność  
i zarządzanie energią

Niezależnie od branży, w którą inwestujemy, zawsze zwracamy uwagę na fakt, poten-
cjału wzrostu wartości rozwiązań w danym segmencie, jak również bierzemy pod uwa-
gę kontekst Polski. Zwracamy także uwagę na fakt, czy ich obecność w Polsce może 
przysporzyć spółce dodatkowej przewagi lub wartości. Jako inwestor pomagamy ten 
potencjał odkryć i wykorzystać.

Nie inaczej wygląda to w przypadku rozwiązań z branży ecotech, której w ostatnich 
latach przyglądamy się szczególnie bacznie.

Jakie trendy w rozwoju tej branży zauważamy i przewidujemy?

W ostatnim czasie intensywniej przyglądamy się branży neo suppliers – czyli spółkom 
technologicznym zajmującym się obrotem energii. To dziedzina, która w naszym kraju 
jest jeszcze niedoceniana.
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Ten obszar jest już znacząco rozwinięty w innych krajach 
Europejskich, takich jak Wielka Brytania, gdzie możemy 
obserwować poczynania takich spółek jak Bulb, które zebrało 
dotychczas 80 mln dolarów finansowania czy Octopus Energy, 
który pozyskał dotychczas niebagatelną kwotę 574 mln dolarów. Na 
rynku skandynawskim przoduje w tej branży spółka Tibber, która 
dotychczas łącznie pozyskała kapitał w wysokości 80 mln dolarów.

W naszym kraju podobny profil działalności cechuje spółkę, która w ostatnim czasie 
bardzo szybko się rozwija, czyli Respect Energy, a także firma Po Prostu Energia, będą-
ca własnością szwajcarskiego koncernu Alpiq. Wyzwaniem, przed jakim stoi branża 
neo suppliers w naszym kraju, pozostaje kwestia regulacji rynku, która budzi wśród in-
westorów niepewność i w konsekwencji bardzo zachowawcze podejście do inwestycji 
w tym obszarze. Niemniej jednak jest to bardzo ciekawy trend, który mocno śledzimy.

Innym interesującym segmentem wartym obserwacji jest niezmiennie branża micro-, 
electromobility. Mimo, że moim zdaniem nie będzie ona już cechowała się tak bardzo 
dynamicznym wzrostem, który mogliśmy obserwować w tym sektorze przed pande-
mią, czeka nas w tym obszarze wiele usprawnień i dodatkowych produktów.
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Prognozowany CAGR na lata 2021-2030 to ponad 17%. Natomiast ten 
rynek wymaga dodatkowych regulacji, które mogą też wpłynąć na 
dalszą dynamikę rozwoju niektórych spółek.

Uważam, że w najbliższym czasie należy spodziewać się bardziej restrykcyjnego 
podejścia miast do możliwości rozlokowywania np. hulajnóg. Prawdopodobnie czeka 
nas mieszanka systemów jakie dotychczas funkcjonowały - czyli pełen freefloat oraz 
systemu ze stacjami, jaki obserwowaliśmy np. w wykonaniu nextbike i ich rowerów 
konwencjonalnych oraz elektrycznych. Docelowo możliwe będzie odstawienie pojaz-
du w dowolnym miejscu, ale być może będzie to związane z wyższą opłatą.

Taki system może również pozwolić zarobić użytkownikom 
w zamian za zebranie pojazdu spoza stacji i odstawienie go 
w wyznaczone miejsce. Zmiany te pomogą wprowadzić rozwiązania 
tzw. enablers - osobnych firm, które będą pozytywnie wpływać 
na efektywność modeli biznesowych wspomnianych operatorów. 
Przejmować mogą np. rolę dotychczasowych ‘juicer’ów’, czy stawiać 
niezależne i uniwersalne stacje ładowania, dostępne zarówno 
dla hulajnóg, jak i rowerów z floty operatorów oraz prywatnych 
pojazdów.

Dlaczego warto inwestować w te obszary?

Przede wszystkim, ze względu na wysoki potencjał wzrostu wartości. Każdy z rynków 
niesie za sobą specyficzne ryzyko. Tym którym uda się znaleźć skalowalne rozwiązania 
na problemy, mogą osiągnąć sukces, windując szybko wartość swoich przedsięwzięć.

Ponadto branże te cieszą się rosnącym zainteresowaniem inwestorów VC. Oznacza to 
spore zainteresowanie funduszy dla tych zespołów, które potwierdzą swoją wartość. 
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Jest to o tyle ważne, gdyż daje spółce możliwość finansowania swojego dalszego roz-
woju, a inwestorom wcześniejszej fazy na dzielenie się ryzykiem z innymi partnerami.

O czym powinny pamiętać start-upy, które rozpoczynają two-
rzenie rozwiązań w zakresie zarządzania energią lub electro-
mobility?

Z pewnością ważniejszymi elementami niż na innych rynkach - może poza Fintechem 
- są legislacja i regulacje. Szczególnie tam, gdzie zmiany dopiero następują, gdyż ich 
efekt jest zawsze trudny do przewidzenia. Dla przedsiębiorców może to być kluczowe, 
ponieważ inwestorzy w nich aktywni, byli świadkami zmian regulacji, które wywraca-
ły modele biznesowe. To może powodować dodatkowy problem w pozyskaniu kapita-
łu na rozwój.

Niektóre wertykały rynkowe lub nawet branże w wybranych 
obszarach geograficznych stworzyły lockin’y, czyli bariery wejścia dla 
innych graczy – czy to przez długoterminowe kontrakty, czy np. zajęte 
najlepsze lokalizacje, niejako zmuszając odbiorców do korzystania 
z usług konkretnego dostawcy. Dlatego wejście na rynek przez 
startujące firmy może być po prostu niemożliwe lub nieopłacalne. 
Przykładem lockin’u może być długoterminowe zakontraktowanie 
przez dane miasto systemu roweru miejskiego. To powoduje, że 
kolejny operator musi borykać się z większą barierą wejścia na rynek 
danego miasta.

Trzecim i najważniejszym czynnikiem jest tak zwane momentum. Dużo się mówi 
o pewnych obszarach, czy też branżach (np. automotive) i ich pełnej lub częściowej 
elektryfikacji. Natomiast, trzeba pamiętać, że o niektórych innowacjach mówi się 
w perspektywie ,,już’’, a innych w perspektywie 2040 lub nawet 2050 roku. Tak odległa 
perspektywa w niektórych obszarach będzie jeszcze przez najbliższe lata odstraszała 
inwestorów. Ponieważ nie tylko potencjał wzrostu wartości przedsiębiorstwa jest waż-
ny, ale również to, w jakim czasie można go zrealizować.
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Jesteś zainteresowany tym, jak patrzy na przyszłość branży  
energetycznej inny partner Speed-Up Group – Bartłomiej Gola?  
Przeczytaj rozmowę na startup.pfr.pl

Jak kształtuje się polski rynek na tle innych państw UE?

Moim zdaniem jest sporo obszarów, w których polski rynek musi jeszcze wiele nad-
robić. Z perspektywy inwestora jest to komfortowa sytuacja - można podpatrywać co 
sprawdza się w innych krajach, a następnie uczyć się na cudzych błędach wprowadza-
jąc rozwiązania do naszego ekosystemu. Liczę na to, że regulatorzy tej branży mają 
podobne podejście i niedługo będziemy obserwowali rozkwit możliwości rozwoju dla 
spółek z branży EnergyTech w Polsce. Polski rynek charakteryzuje się też stosunko-
wo dużym potencjałem, ze względu na sporą liczbę odbiorców energii - gospodarstw 
domowych i firm.

Na tle innych państw Unii Europejskiej Polska ma szansę stać się jednym z najbardziej 
innowacyjnych krajów w obszarze EnergyTech. Aby tę szansę wykorzystać, przed-
siębiorcy na muszą być gotowi na przeciwności regulacyjne, liczyć na liberalizację 
i uważać na niejednorodność przepisów w trakcie ekspansji międzynarodowej. Tak jak 
dokonywały tego Audax, który wyrósł na liberalizacji rynku hiszpańskiego czy fińskie 

http://startup.pfr.pl
https://startup.pfr.pl/pl/aktualnosci/rozmowa-z-bartlomiejem-gola-o-rewolucji-energetycznej-i-szansach/
https://startup.pfr.pl/pl/aktualnosci/rozmowa-z-bartlomiejem-gola-o-rewolucji-energetycznej-i-szansach/
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Fortum, które po usztywnieniu cennika energii dla domostw w Polsce, zaczęło propo-
nować głównie inne usługi, jak ubezpieczenia czy opiekę medyczną Wierzę, że wów-
czas ich firmy będą atrakcyjne dla inwestorów, i to nie tylko tych, którzy specjalizują się 
w inwestycjach na tym rynku.
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Znaczenie ESG w procesie 
inwestycyjnym

ESG (Environmental, Social, Governance) to pojęcie stosowane dla określenia szeregu 
czynników branych pod uwagę m. in. przy ocenie inwestycji, które mają na względzie 
nie tylko aspekt finansowy, ale również wpływ jaki dane przedsiębiorstwo wywiera na 
swoje otoczenie.

Przykładami tych wskaźników mogą być:

 o efektywność energetyczna (środowiskowe),

 o prawa człowieka (społeczne),

 o etyka biznesowa (governance).

Według danych Morgan Stanley, 85% inwestorów jest 
zainteresowanych zrównoważonym inwestowaniem. Ze względu na 
to, że ESG zyskuje coraz bardziej na znaczeniu, zarówno fundusze VC 
jak i start-upy powinny poważnie rozważyć jego implementację do 
swoich strategii.

O implementacji ESG w VC możemy mówić na kilku poziomach - od strategii inwe-
stycyjnej, przez due diligence i monitoring portfolio, aż po strategie wyjścia. Patrzenie 
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przez pryzmat kryteriów ESG na poziomie analizy przedinwestycyjnej, pozwala lepiej 
zrozumieć ryzyka oraz szanse na wzrost przedsiębiorstw.

Istotne jest także wprowadzenie określonych KPI dla spółek portfelowych i oczekiwa-
nie raportowania, np. w zakresie redukcji emisji CO2 czy też struktury wynagrodzeń. 
Co równie ważne, coraz większa liczba tzw. limited partners (podmiotów inwestu-
jących w fundusze VC) kładzie nacisk na to, aby ich środki były alokowane w przed-
sięwzięcia realizujące ESG, co dla wielu VC jest szansą na pozyskanie dodatkowego 
kapitału.

Fot. Materiały promocyjne ICOS Capital

Tworząc Icos Capital, już w 2005 r. postawiliśmy sobie za cel inwestować w projekty 
wpływające pozytywnie na środowisko oraz człowieka, takie jak Carbon Clean (wyła-
pywanie CO2), Rainmaker (dostęp do wody pitnej) czy też NutriLeads (pro-zdrowot-
ne dodatki do żywności). ESG jest silnie zintegrowane z naszą strategią inwestycyjną 
i realizowane przez podejście 3P (people, planet, profit), w którym co roku mierzymy 
postęp w zakresie celów wyznaczonych dla całego funduszu przez nas i naszych inwe-
storów.
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Fot. Materiały promocyjne ICOS Capital

Zgodność z ESG jest także coraz istotniejsza dla start-upów. Niektóre fundusze decy-
dują się, aby w swoich term sheet-ach oprócz standardowych praw (np. drag along), 
zawierać tzw. sustainability clause w której startup zobowiązuje się do realizowania 
np. celów klimatycznych. Dobrym przykładem jest tutaj BEV (fundusz wspierany 
przez Billa Gates’a), który inwestuje w projekty, mające potencjał na zredukowanie 
około 1% światowych emisji gazów cieplarnianych. Silny nacisk na ESG widać również 
w programach grantowych, zwłaszcza UE np. w ramach schematu green deal. Znane są 
również przykłady tego jak niezgodność z ESG, zwłaszcza na płaszczyźnie governance 
prowadzi do utraty reputacji i spadku wyceny firmy.

Trend integracji ESG do polityk inwestycyjnych funduszy VC będzie coraz silniejszy, 
dlatego istotne jest, aby zarówno start-upy, jak i fundusze już dzisiaj pracowały nad ich 
wdrożeniem, mając na względzie nie tylko dostęp do większej ilości kapitału, ale rów-
nież pamiętając, że implementacja ESG podnosi morale zespołów i często jednoczy je 
wokół wspólnego systemu wartości i poczucia pozytywnego wpływu na otoczenie.
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Jak ICOS Capital inwestuje w start-upy pozytywnego wpływu? 
Dowiesz się z naszej rozmowy z Karoliną Wojtas

https://startup.pfr.pl/pl/aktualnosci/vc-sa-gotowe-jak-nigdy-wczesniej-na-inwestycje-w-proekologiczne-/
https://startup.pfr.pl/pl/aktualnosci/vc-sa-gotowe-jak-nigdy-wczesniej-na-inwestycje-w-proekologiczne-/
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Ochrona środowiska 
i transformacja energetyczna

Zespół EEC Ventures pracuje nad transakcjami inwestycyjnymi w domenie green-
-tech, czyli inwestycji związanych z ochroną środowiska i transformacją energetyczną. 
Uważamy, że jest to obszar bardzo perspektywiczny.

Zmiany strukturalne

Wzrost świadomości społecznej w połączeniu z działaniami legislacyjnymi Unii 
Europejskiej sprawiają, że inicjatywy związane z ochroną środowiska i szeroko pojętą 
ekologią mają olbrzymie pole do rozwoju.

Fundamentalne zmiany dotykające obszarów takich jak:

 o produkcja i dystrybucja energii,

 o transport,

 o branża opakowań,

 o gospodarka odpadami.

Otwierają niespotykane wcześniej szanse przed innowacyjnymi firmami działającymi 
w tych dziedzinach.
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Praktyka rynkowa pokazuje, że każde z potencjalnych wyzwań przyciąga wiele ze-
społów ludzkich, oferujących często odmienne i innowacyjne rozwiązania danego 
problemu, które walczą ze sobą o akceptację rynkową. Przykładowo, próba usprawnie-
nia transportu publicznego przysporzyła nam ekologicznych autobusów zasilanych 
energią z wielu źródeł, współdzielonych pojazdów dwu-, trzy- i czterokołowych z róż-
nymi napędami; autonomicznych pojazdów zabierających kilka osób, a także zwykłych 
aplikacji łączących oportunistycznie jeżdżących kierowców z pasażerami.

Na naszych oczach lista poszerza się o personalne drony, rozmaite deskorolki i perso-
nalne pojazdy elektryczne, a także powrót do koncepcji monoraila w mieście. Jestem 
pewien, że rynek w tym obszarze nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

Wszystkie te rozwiązania walczą ze sobą o prymat. O ile wiemy, że z punktu widzenia 
inwestycji wygrają Ci, którzy postawią na właściwego gracza, to nie zawsze wiemy od 
początku, kto tym zwycięskim graczem będzie.

Szanse dla firm

Jeśli firma łączy dobre rozumienie potrzeb klientów, właściwe rozwiązanie problemu 
i znakomity zespół menedżerski, to chętnie w nią zainwestujemy, umożliwiając roz-
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winięcie działalności pomagającej planecie, z zyskiem dla naszych funduszy i innych 
akcjonariuszy firmy.

Choć każda z tych zmian próbuje rozwiązać jakiś problem, to 
sama w przyszłości stworzy kolejne problemy. Ich z kolei roz-
wiązania stworzą następne problemy i cykl rozwoju się powta-
rza.

Wspomniana dekarbonizacja energetyki to zielone światło dla energii wiatrowej, foto-
woltaiki i energii nuklearnej. Rozwój w tych kierunkach prowadzi do powstania wielu 
okazji do tworzenia z kolei innowacji w takich dziedzinach jak: optymalizacja pracy 
elektrowni wiatrowych i działania sieci energetycznej, oczyszczanie dna morskiego 
z zalegającej tam broni i wraków, recykling zużytych paneli fotowoltaicznych i łopat 
turbin wiatrowych, czy też doskonalenie technik gospodarowania odpadami nuklear-
nymi. Branża poświęca również wiele uwagi energetyce wodorowej.

dekarbonizacja 
produkcji 
energii

zmiana logiki 
dystrybucji energii 
w sieciach 
przesyłowych

odejście 
od silników 
spalinowych

zmiana 
zasad 
sortowania 
odpadów

Na naszych oczach dokonują 
się systemowe zmiany, m.in.:
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W mojej ocenie duże szanse na sukces mają wszystkie 
przedsięwzięcia związane z wzrostem wydajności w przemyśle – 
bezpośrednia lub pośrednia obniżka zużycia energii i surowców. 
Na tym polu znaczącą rolę zacznie niebawem odgrywać 
ograniczenie zużycia wody i wytwarzania ścieków. W przypadku 
elektromobilności wyzwaniem jest recykling baterii i odzyskiwanie 
z nich pierwiastków ziem rzadkich. Powyższe obszary to jedynie 
kilka przykładów szans rynkowych.
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Fundacja Digital Poland

Rynek transportu 
współdzielonego  

i wykorzystanie sztucznej 
inteligencji

Jak wynika z raportu fundacji „Pandemia, a mobilność współdzielona”, Polacy uwiel-
biają mobilność jako usługę i deklarują, że po pandemii nadal będą z niej korzystać. To 
ważne, gdyż rynek transportu współdzielonego w czasie lockdownów dosłownie za-
łamał się. Co równie istotne, obecnie ruch klientów wraca do czasów sprzed pandemii, 
a to pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.
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Fot. Raport „Pandemia, a mobilność współdzielona”

Z raportu wynika również, że do głównych barier rozwoju rynku można uznać przy-
wiązanie do posiadania własnego samochodu (49% respondentów) oraz tradycyjnej 
komunikacji miejskiej (40%). Z kolei do największych zalet transportu współdzielone-
go oprócz oszczędności czasu i wygody użycia, zaliczono szybkość działania, oszczęd-
ność pieniędzy, jak również dbanie o środowisko naturalne. Ten ostatni aspekt został 
oceniony jako ważniejszy, nawet od bezpieczeństwa, lokalizacji czy zróżnicowania 
modeli pojazdów. Widać więc wyraźnie, że dbanie o środowisko coraz bardziej staje się 
istotne dla konsumentów.
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Fot. Raport „Pandemia, a mobilność współdzielona”

Do najpopularniejszych usług z zakresu transportu współdzielonego można zaliczyć 
rowery miejskie (93%), wypożyczanie e-hulajnóg (81%) i współdzielenie samochodu 
(75%). Respondenci w badaniu ocenili, że największy potencjał rozwoju wśród osób 
korzystających z transportu współdzielonego mają samochody oraz skutery, czyli te 
usługi, które w tej chwili są jeszcze mało popularne. Wśród najpopularniejszych aplika-
cji znalazł się Uber (54%), Rower Miejski (37%) oraz jakdojade.pl (30%).

W transporcie współdzielonym, już dzisiaj ważną rolę odgrywa sztuczna inteligencja. 
Algorytmy pozwalają zoptymalizować trasę przejazdu pojazdu, zaproponować najko-
rzystniejsze ceny konsumentowi maksymalizując tym samym dostępność kierowców 
i minimalizując czas dojazdu do klienta. Nie jest też tajemnicą, że to właśnie AI stoi 
za sukcesem firmy Uber. Doskonalenie algorytmów pozwoli w przyszłości na zaofe-
rowanie całkowicie autonomicznych pojazdów. Już dzisiaj AI pozwala takim firmom 
jak Lyft zaoferować w Las Vegas w półautonomiczne przejazdy z kierowcą siedzącym 
obok, jednak działającym tylko w razie awarii. Z kolei Startup Motional testuje autono-
miczne przejazdy bez zapasowego kierowcy za kierownicą. AI będzie zatem odgrywać 
coraz większą rolę w sektorze transportu współdzielonego.
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Fot. Raport „Pandemia, a mobilność współdzielona”

Jak wskazują respondenci w badaniu „Pandemia, a mobilność współdzielona” ponad 
70% z nich już słyszała o koncepcji autonomicznego auta. Obecnie główna barierą dla 
kupna samochodu autonomicznego jest obawa o bezpieczeństwo (50% responden-
tów niezainteresowanych zakupem autonomicznego auta podali właśnie ten powód), 
przyjemność z prowadzenia auta (41%) oraz brak zaufania do technologii AI w samo-
chodzie (38%).

Dlaczego wykorzystanie AI w transporcie jest tak ważne? AI i cyfryzacja mogą bo-
wiem znacząco przysłużyć się ochronie środowiska, szczególnie w zakresie transportu 
współdzielonego w miastach. Coraz bardziej doskonałe algorytmy zaplanują nam 
najkrótszą trasę przejazdu oszczędzając paliwo lub energię, zmaksymalizują użycie 
środków transportu przy zapewnieniu wysokiej dostępności pojazdów mieszkańcom. 
Docelowo tak wygodny i wzbogacony o zaawansowaną AI transport, dostępny ceno-
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wo dla konsumenta sprawi, że Polacy zmienią zdanie co do posiadania pojazdu w mie-
ście i przesiądą się na bardziej ekologiczny transport współdzielony i miejski. Jestem 
więc pewien, że rola transportu współdzielonego w kolejnych latach będzie tylko rosła.

Transport to tylko jedna z wielu branż, które mogą zostać 
zrewolucjonizowane przez sztuczną inteligencję! Jeśli interesuje 
Cię ten temat, obejrzyj „Rozmowy o Przyszłości” z udziałem prof. 
Aleksandry Przegalińskiej.

 https://www.youtube.com/watch?v=qiTZb-CNS-o
 https://www.youtube.com/watch?v=qiTZb-CNS-o
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Jakie szanse i zagrożenia  
dla branży ecotech  

zauważają start-upy?

Przygotowując publikację dotyczącą branży ecotech, zwróciliśmy się o wypowiedzi 
ekspertów w takich dziedzinach jak inwestycje, odpowiedzialny biznes oraz ekologia. 
Nie sposób było jednak stworzyć wartościowej publikacji bez uwzględnienia głosu 
samych spółek działających w tym obszarze.

Chcąc pokazać różnorodność polskiego ecotechu, poprosiliśmy start-upy reprezentu-
jące sektory m.in.:

 o zielonej energii,

 o odpowiedzialnej mody i urody,

 o gastronomii

 o czystej wody i powietrza,

 o transportu,

o opowiedzenie o swojej działalności i tworzonym produkcie, etapie rozwoju oraz 
innowacyjności ich rozwiązania. Wypowiedzi zebraliśmy w katalog przedstawiający 
różne oblicza polskiego ecotechu, który znajdziecie na stronie …

Wiele firm tworzących projekty w obszarze szeroko rozumianej ekologii korzysta z za-
awansowanych technologicznie rozwiązań. To z kolei przekłada się na wysokie koszty 
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prowadzenia takiego biznesu. Co jednak ciekawe, aż 19 z 23 uczestniczących w publi-
kacji firm wskazało, że prowadząc działalność, korzysta ze środków własnych. Jest to 
najczęściej udzielana odpowiedź w przedmiocie źródeł finansowania projektu.

*  kwestionariusz wielokrotnego wyboru

Na drugim miejscu z 10 wskazaniami są ex aequo – fundusze VC i aniołowie biznesu 
oraz granty naukowe/badawcze. Mniej popularnymi formami finansowania wśród 
odpowiadających na nasze pytania start-upów są emisje akcji, kredyty bankowe czy 
crowdfunding – jedynie z tego ostatniego sposobu finansowania skorzystały 3 spółki.

Wśród uczestniczących w naszym badaniu ankietowym spółek, przeważająca więk-
szość (15) kieruje swoją ofertę do wielu typów klientów jednocześnie – zarówno biz-
nesowych, jak i indywidualnych, a niejednokrotnie także do administracji publicznej/
samorządowej. Zaledwie kilka (po 3) firm, kieruje swoją ofertę do mocno sprecyzowa-
nego grona klientów, czyli jedynie instytucjonalnych, bądź indywidualnych.

środki własne inwestorzy granty 
naukowe 
i badawcze

Źródła fi nansowania 
badanych start-upów

86% 43% 43% 
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*  kwestionariusz wielokrotnego wyboru

Prawie połowa spółek obecnie działa na rynkach zagranicznych. Oprócz dość oczywi-
stych kierunków ekspansji, czyli krajów Unii Europejskich, takich jak:

 o Niemcy,

 o Węgry,

 o Francja,

 o Hiszpania,

 o Estonia,

 o państwa skandynawskie

oraz Stanów Zjednoczonych, start-upy wskazują, że ich produkty dostępne są także 
w odleglejszych i mniej spodziewanych zakątkach globu - Kenii, Japonii, Zjednoczo-
nych Emiratach Arabskich, Mozambiku i Nigerii.

Przykładem start-upu działającego w wielu odległych zakątkach globy jest Airly, firma 
badająca jakość powietrza, z której rozwiązań mogą skorzystać klienci w 35 państwach, 
w tym w:

 o Indonezji,

 o Republice Południowej Afryki,

 o Islandii,

 o Macedonii,

 o Serbii,

różne typy 
klientów 
(B2B, B2C, B2G)

B2C B2G

63% 13% 13% 
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 o Izraelu,

 o Białorusi

 o Ekwadorze.

Ponad 70 % wytwarzanych produktów eksportuje do zagranicznych producentów 
pasz i karm dla zwierząt również HiProMine, dostawca alternatywnego białka na skalę 
europejską, wytwarzanego poprzez innowacyjną, autorską technologię przemysłowej 
hodowli owadów. Firma operuje głównie na obszarze Unii Europejskiej zwłaszcza 
w Europie Zachodniej i Skandynawii.

Ok. 70% z firm przygląda się obecnie rynkom zagranicznym i planuje 
rozpoczęcie lub też dalszą ekspansję na nie w przeciągu kolejnego 
roku funkcjonowania firmy. Przykładem takiej spółki jest Venturis 
Horeca, tworząca rozwiązania w zakresie optymalizacji kosztów 
gastronomii. Jej przedstawiciele wskazali, że w celu wejścia na rynki 
zagraniczne uruchomili kilka dobrych kontaktów biznesowych m.in. 
w Ukrainie, Jordanii, Rumunii i Czechach.

Wiele sektorów, różnorodne bariery

Branża ecotech z uwagi na swoją różnorodność, definiuje równie niejednoznaczne 
bariery dalszego rozwoju. Zapytaliśmy o to, jakie kwestie stanowią utrudnienia dla 
rozwoju działalności dla spółek w biznesach odpowiedzialnych społecznie. Część 
z tych czynników możemy nazwać instytucjonalnymi, bo dotyczą regulacji prawnych. 
Niezależnie od specyfiki danego sektora, spółki zwracają uwagę na zawiłość obowiązu-
jących przepisów, a wręcz na „przeregulowanie” branży.

„W naszym przypadku problemem bywają przepisy związane z uprawą i przetwarzaniem rośliny 
konopi, z której pozyskujemy paździerz do mieszanki betonu konopnego”  
– spółka Dormir, produkująca przyjazne zdrowiu i środowisku naturalne domy 
modułowe.
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Podobne problemy zauważa również start-up, który również tworzy rozwiązania dla 
domów, ale z zakresu fotowoltaiki. W ocenie SunRoof, nadmierna liczba regulacji 
powoduje małą elastyczność rynku, a tym samym może prowadzić do zahamowania 
dynamiki rozwoju produktów z sektora odnawialnych źródeł energii.

„Branża energetyczna jest mocno uregulowana i zazwyczaj pod sporą dozą kontroli państwa, co 
powoduje wiele trudności w przeprowadzeniu szybkiej zmiany. Branża energetyczna w tradycyj-
nym jej rozumieniu zatrudnia również gigantyczną liczbę osób, które muszą się odnaleźć w nowej 
rzeczywistości i trzeba znaleźć sposoby na ich przekwalifikowanie. Wszystkie te zmiany są na tyle 
trudne, że będą powodować różnego typu opór przed ich wprowadzeniem - co może być dużym 
zagrożeniem dla firm działających w tym obszarze” – SunRoof.

Są jednak obszary, w których firmy zauważają potrzebę wprowadzenia nowych regu-
lacji oraz wzmożonych działań inwestycyjnych – do nich należy przede wszystkim 
cyfryzacja. Choć polski rynek jest wciąż w zdigitalizowany w mniejszym stopniu niż 
państwa Europy Zachodniej, obecnie obserwujemy bardzo dynamiczne przyspie-
szenie tego procesu zarówno w naszym rodzimym ekosystemie, jak i wśród państw 
ościennych.

Wprowadzanie do firm cyfrowych rozwiązań oznacza w perspektywie czasu zarów-
no ograniczenie zużycia energii oraz zbędnych materiałów (choćby papierowych), 
co skutkować będzie obniżeniem kosztów prowadzenia firmy (wg raportu „Bariery 
i Trendy. Transformacja technologiczna firm w Polsce z uwzględnieniem perspektywy 
człowieka/pracownika/konsumenta” 82% menadżerów odkreśla optymalizację kosz-
tów jako główną, widoczną korzyść cyfryzacji), jak i wzrostem ekologiczności przedsię-
biorstwa.
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„Potrzeby inwestycyjne i promocyjne digitalizacji w Polsce stanowią jedno z głównych wyzwań 
dla branży już na najbliższe lata. Potrzebne są rządowe regulacje wspierające cyfryzację i auto-
matyzację, aby rynek inteligentnych systemów akwizycji danych był coraz bardziej atrakcyjny 
dla inwestycji i partnerstwa publiczno-prywatnego. Ważne jest promowanie digitalizacji proce-
sów produkcyjnych oraz korzyści płynących z wykorzystania systemów wspomagających decyzyj-
ność na podstawie rzeczywistych danych” – zespół Atmesys.

Fotowoltaika i bezemisyjny transport są w natarciu!

Duże znaczenie dla dalszego rozwoju branży ecotech ma rosnąca świadomość spo-
łeczna istotności zagadnień ekologicznych. Mieszkańcy krajów rozwiniętych coraz 
bardziej odpowiedzialnie podchodzą do kwestii jakości powietrza, produkowanych 
odpadów, spożywania dużych ilości mięsa czy produkowania czystej energii elektrycz-
nej. Widoczny jest również wpływ na wzrost popularności montażu paneli fotowolta-
icznych czy zakupu fotowoltaicznych, szeroko dostępnych pożyczek i państwowych 
i samorządowych programów dotacyjnych.

Według raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2020 r.” przygotowanego przez Instytut 
Energii Odnawialnej jest to najszybciej rozwijający się ze wszystkich sektorów OZE, 
a Polska jest w pierwszej piątce krajów Unii Europejskiej pod kątem mocy uzyskiwa-
nej z paneli fotowoltaicznych. Ich łączna moc mierzona na koniec 2019 r. wynosiła 
niemalże 1500 MW, by w maju 2020 r. przekroczyć 1950 MW. Co ważne, największy 
przyrost notowany jest wśród mikroinstalacji należących do klientów indywidualnych 
oraz mikro- i małych firm.

- Energia odnawialna to obszar, który zyskuje na popularności, ale w skali świata wciąż rozwija 
się wolniej, niż byśmy chcieli i niż potrzebuje natura. Nadal na co dzień wykorzystujemy głównie 
energię z paliw kopalnych, przyczyniając się do powstawania gazów cieplarnianych, które bardzo 
długo pozostaną w atmosferze i będą nadal generować skutki globalnego ocieplenia – wskazuje 
zespół SunRoof.

Podobnie, dużym wzrostem zainteresowania cieszy się zakup pojazdów elektrycz-
nych.
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W Polsce pod koniec czerwca 2021 r. zarejestrowanych było łącznie 
ok. 28 tys. samochodów z napędem elektrycznym (zarówno 
osobowych i dostawczych). Jak wynika z raportu „Polish EV 
Outlook 2021”, już 61% Polaków deklaruje chęć posiadania 
pojazdu elektrycznego. Wpływ na dalszy wzrost zainteresowania 
nabyciem auta z silnikiem elektrycznym z pewnością będzie mieć 
prognozowane na lata 2025-2026 wyrównanie kosztu zakupu 
pojazdów elektrycznych i spalinowych w większości segmentów. 
Po 2026 r. średnie ceny samochodów napędzanych silnikiem 
elektrycznym mają być już niższe od spalinowych. 

Już teraz do nabycia samochodów zeroemisyjnych (elektrycznych i wodorowych) 
zachęcić mogą programy dofinansowania, takie jak rządowy „Mój elektryk”, który roz-
począł się 12 lipca br. Kwota dopłaty sięga 18 750 zł i rośnie w przypadku rodzin wielo-
dzietnych, które mogą liczyć na 27 000 zł dofinansowania. W kolejnych miesiącach ze 
wsparcia w zakupie aut zeroemisyjnych będą mogli skorzystać także przedsiębiorcy, 
samorządy i inne instytucje.

„Wyzwaniem dla branży elektromobilności w Polsce jest wysoki próg wejścia dla przeciętnego 
Kowalskiego. Mimo dużo tańszej eksploatacji samochody elektryczne są droższe od aut spalino-
wych, przez co niewielu Polaków może sobie na nie pozwolić. Perspektywami na szybszy rozwój 
branży są zapowiadane dofinansowania zakupu e-aut oraz większa dostępność mniejszych e-aut 
miejskich, których ceny są bardziej przystępne” – Revnet, start-up produkujący stacje łado-
wania do samochodów elektrycznych.

Pomimo tego, że rozwiązania proekologiczne są w ewidentnym trendzie, spółki wciąż 
zwracają uwagę na konieczność manewrowania pomiędzy byciem odpowiedzialnym 
społecznie, a rentownym oraz na schodzenie „zielonych” kwestii na dalszy plan w obli-
czu sytuacji kryzysowych.

„Z naszej perspektywy wydaje się, że sytuacje ekstremalne takie jak pandemia nie sprzyjają, ogól-
nie rzecz biorąc, inwestycjom proekologicznym. Na pierwszym planie staje wówczas przetrwanie, 
a nie inwestycje w przyszłość. Z drugiej strony zmieniający się klimat, utrata bioróżnorodności 
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i kurczące się zasoby ziemi wymuszą na biznesie i konsumentach zmianę nawyków i przyzwycza-
jeń a co za tym idzie przebudowanie systemów biznesowych - business as usual straci rację bytu”  
– Venturis Horeca.

Wszystko w naszych rękach

Bioseco zwróciło w swojej wypowiedzi uwagę na problem krótkowzroczności ludzi, 
która sprawia, że rozwiązania proekologiczne rozwijają się w sposób reaktywny do 
istniejących już problemów.

„Nie widzieliśmy nic złego w emisji pyłów, dopóki nie okazało się, że w miastach panuje śmiertel-
ny smog. Podobnie, nie reagowaliśmy na nadprodukcję plastiku, dopóki nie zalał wysypisk śmieci 
i oceanów. Powoli zaczynamy dostrzegać, jak ważne jest, by działania ludzkie były neutralne dla 
przyrody. Zagrożeniem jest to, że w przypadku wystąpienia kryzysu ekonomicznego czy braku po-
litycznej wizji i wsparcia, nasza chęć i determinacja do działania w kierunku ochrony Ziemi zosta-
nie poświęcona na rzecz łatwiejszych, tańszych rozwiązań i krótkotrwałych zysków” – Bioseco

Niektóre problemy, z którymi borykają się eko-start-upy są kwestiami do rozwiązania 
przez… inne eko-firmy. Na jeden z obszarów, w którym wciąż brakuje odpowiedniego 
produktu, wskazała spółka BezMięsny, produkująca w 100% roślinne alternatywy dla 
mięsa.

„Jednym z największych wyzwań jakie stoją przed branżą ecotech są ekologiczne opakowania. 
Niestety na rynku nie ma obecnie ogólnodostępnych rozwiązań, które pozwoliłyby zachować 
właściwości produktu, jednocześnie będąc w pełni neutralnymi dla środowiska. Pojawiają się 
firmy, które takie opakowania zaczynają tworzyć i bardzo liczymy na ich szybki rozwój. Chcemy, 
by nasze opakowania były bezkompromisowe zarówno pod kątem bezpieczeństwa, jak i ekologii” 
– BezMięsny

Mówiąc o szansach utrzymania pozytywnego trendu rozwoju branży ecotech, przed-
siębiorcy oprócz rosnącej świadomości społecznej wskazują, że musi iść ona w parze 
z proaktywną postawą instytucji publicznych oraz dalszą edukacją i tłumaczeniem, 
dlaczego sięganie po rozwiązania „eko” w związku z postępującymi zmianami klima-
tycznymi, powoli staje się nie wyborem, a koniecznością, ale nie musi być konieczno-
ścią przykrą. Przykładem rozwiązania, które nie tylko służy środowisku, ale sprzyja 
również wygodzie użytkowników, jest choćby coraz popularniejszy transport współ-
dzielony.
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„Wysiłki takich firm jak Vooom i naszych partnerów w samorządach mają istotny, mierzalny 
wpływ na faktyczną emisję CO2 m.in. poprzez ograniczenie ruchu samochodów w miastach. Ta-
kie działania i projekty muszą stać się częścią naszego myślenia o proekologicznych inwestycjach 
na równi z bardziej ekologicznymi samochodami, systemami przechowywania CO2 czy inwesty-
cjami w energetykę” – Vooom, czyli aplikacja, która ułatwia szybkie i sprawne porusza-
nie się po mieście - gromadzi wszystkie pojazdy na minuty i komunikację miejską 
na jednej mapie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co wyróżnia polski rynek 
start-upów, obejrzyj rozmowę z Arturem Karczykowskim, Founding 
Partnerem w Sunfish Partners.

https://www.youtube.com/watch?v=-uX7KoVyhCs&t=1297s
https://www.youtube.com/watch?v=-uX7KoVyhCs&t=1297s
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Start-upy  
opowiadają o sobie!  

Katalog

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach tworzonych przez 
polskie start-upy ecotech i zobacz, jak różnorodne 
projekty można tworzyć w służbie ekologii. Sprawdź, co 
o swoich rozwiązaniach i planach rozwojowych powie-
działy nam firmy!
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Airly

Airly powstało w 2016 r. Zatrudniamy obecnie ponad czterdziestu specjalistów 
z różnych dziedzin. W Airly tworzymy system monitoringu jakości powietrza. Nasze 
rozwiązanie składa się zarówno z hardware’u czyli; sensorów, które mierzą kluczowe 
składniki zanieczyszczenia, tj. cząstki stałe (PM1, PM2,5, PM10) oraz gazy (NO2, O3, 
SO2, H2S i CO), temperaturę, wilgotność i ciśnienie atmosferyczne, jak również so-
ftware’u, czyli platformy internetowej, aplikacji mobilnej dostępnej na systemy Andro-
id, iOS i Huawei, API, prognozy zanieczyszczeń powietrza oraz panelu klienta.

Innowacyjność Airly polega na tym, że dostarczamy kompletne narzędzie służące do 
monitoringu jakości powietrza. Obok własnych urządzeń (sensorów) mierzących zanie-
czyszczenia, Airly to także aplikacja mobilna i mapa online dostarczające aktualne dane 
o powietrzu, którym oddychamy setkom tysięcy ludzi z całego świata. Jest to również 
narzędzie analityczne dla ekspertów, które pozwala dogłębnie analizować jakość powie-
trza, którym oddychamy oraz na podstawie tych analiz - wprowadzać zmiany przyczy-
niające się do poprawy jakości powietrza.

Bez wątpienia innowacją na skalę światową jest również oparta na algorytmie sztucz-
nej inteligencji prognoza jakości powietrza, ze sprawdzalnością sięgającą 95%. Jednym 
z większych wyzwań i problemów, przed którymi stają start-upy z branży jest brak 
odpowiednich regulacji prawnych. Często zdarza się, że dane rozwiązanie jest na tyle 
innowacyjne, iż jego zasady działania nie są jeszcze regulowane przez ustawy, rozpo-
rządzenia i inne dokumenty prawne.

Mimo to branża ecotech z czasem z pewnością będzie nabierała znaczenia, a na rynku 
pojawiać się będzie coraz więcej innowacyjnych rozwiązań. Już teraz doświadczamy 
gwałtownych burz, powodzi, pożarów, upałów i innych anomalii pogodowych, które 
każdy z nas odczuwa na własnej skórze. Zauważenie problemu, poczucie odpowie-
dzialności i zrozumienie, iż codzienne działania mogą wpłynąć na poprawę sytuacji 
zapewne będą kluczowymi czynnikami, które wpłyną na rozwój firm z misją eko.

https://airly.org/
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Atmesys

ATMESYS to firma stworzona z umiłowania do innowacji. Jesteśmy producentem 
pionierskiego polskiego rozwiązania, w pełni autonomicznego, modułowego i uniwer-
salnego urządzenie do akwizycji danych środowiskowych.

Dzięki modułowej budowie istnieje możliwość tworzenia nieskończonej ilości zasto-
sowań systemów pomiarowych, przy minimalnym nakładzie pracy i kosztów. Roz-
wiązanie ATMESYS w precyzyjny sposób określi warunki pogodowe oraz glebowe 
w uprawach rolnych, sadowniczych oraz warzywniczych. Sprawdzi także stan jakości 
powietrza zarówno w terenach zurbanizowanych, jak i odległych lokalizacjach bez 
infrastruktury. Pozwoli także na zautomatyzowane działania przy współpracy z roz-
wiązaniami kontroli procesów przemysłowych, systemów irygacji, nawożenia czy na-
wadniania oraz smart-home.

Nasza firma istnieje od 2019 r. Do końca 2020 r. realizowaliśmy projekt B+R, a w obec-
nym roku rozpoczęta została komercjalizacja opracowanego rozwiązania. Atmesys 
oferuje rozproszony system pomiarowy dostosowany do potrzeb odbiorców. Ponadto 
dedykowana chmura pozwala na analizę zagregowanych danych i wizualizację wyniku 
na dashboardach.

Naszym głównym celem jest stworzenie w pełni automatycznego, modułowego syste-
mu akwizycji danych środowiskowych o otwartej architekturze zapewniającej:

 o  Efektywne kosztowo tworzenie rozproszonych systemów pomiarowych opar-
tych o metodologię IoT oraz Industry 4.0.

 o  Rozwiązanie modułowe, autonomiczne oraz dostosowane do potrzeb zróż-
nicowanych odbiorców, umożliwiając automatyzację pomiarów i analizy da-
nych w różnych sektorach gospodarczych.

 o  Akwizycje i agregacje danych na potrzeby analizy Big Data.

 o  Przyjazny interfejs użytkownika i prostotę obsługi.

 o  Dowolną konfigurację czujników i elastyczne rozszerzenie funkcjonalności 
zgodnie z potrzebami klientów.

http://atmesys.com
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Bezmięsny

BezMięsny powstał w 2016 r. jako start-up proponujący w 100% roślinne alternatywy dla 
mięsa. Rozpoczęcie produkcji umożliwiła zbiórka crowdfundingowa, którą w czasach 
bardzo ograniczonej dostępności wegańskich produktów zastępujących mięso wsparło 
1577 osób. Sprzedaż prowadziliśmy początkowo jedynie poprzez działający do tej pory 
sklep internetowy, ale BezMięsny szybko pojawił się w sklepach stacjonarnych. Obecnie 
nasze produkty są dostępne w ogólnopolskiej dystrybucji licznych sieci sklepów i w ga-
stronomii, a firma zatrudnia 25 osób. W ofercie mamy 18 produktów i aktywnie pracuje-
my nad wprowadzeniem kolejnych. Za cel na ten rok postawiliśmy sobie szerokie wej-
ście na rynki europejskie i jest on w trakcie realizacji – na ten moment, pod marką Plenty 
Reasons, jesteśmy obecni na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii oraz Estonii.

O sukcesie naszego start-upu zaważyło kilka kluczowych elementów. Jesteśmy polską 
firmą, a nasze produkty tworzymy samodzielnie, unikając gotowych rozwiązań. Dzięki 
temu nasze wyroby są innowacyjne na rynku i pod wieloma względami konkurencyjne 
względem produktów zagranicznych. Powstaliśmy dzięki wsparciu polskich konsumen-
tów i to w ich potrzeby wsłuchiwaliśmy się przez te 5 lat szybkiego rozwoju – stworzy-
liśmy alternatywę, której brakowało wielu osobom na polskich stołach, a nasze roślinne 
wędliny, kiełbaski i kabanosy, jako produkty o znajomym smaku i zastosowaniu, bez-
błędnie wpasowały się w gusta Polaków. Od samego początku wiedzieliśmy jednak, że 
nawet z najlepszymi recepturami nie trafimy do koszyków bez własnego pomysłu na 
skuteczny marketing. Zaryzykowaliśmy dosyć niestandardową, bezpośrednią komu-
nikację z klientami – uznaliśmy, że wiemy kim jesteśmy i nie będziemy udawać kogoś 
innego. Swobodny styl naszej marki ma wspierać także dobre samopoczucie konsumen-
tów ze wszystkich grup społecznych, niezależnie od stosowanej diety. Nikogo nie oce-
niamy ani nie namawiamy – wierzymy, że nasze produkty obronią się same. To podejście 
ma swoje odzwierciedlenie także w tym jak widzimy dobrze funkcjonujący biznes. Za-
leży nam, aby każda osoba tworząca Bezmięsnego czuła się w tej firmie jak u siebie. Nie 
narzucamy biurowego ubioru, atmosfera pracy jest bardzo luźna, a potrzeby pracowni-
ków są dla nas niezwykle istotne. Zaawansowane narzędzia pracy oraz możliwość pracy 
zdalnej w niemal dowolnym zakresie sprzyjają kreatywności i zaangażowaniu.

Choć chcemy, by patrząc na nasze produkty klient zauważał piękne opakowanie, my 
musimy skupić się także na ich praktyczności.

https://www.bezmiesnymiesny.pl/
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Europejskie Centrum Energii (Bezpieczny Prąd)

Europejskie Centrum Energii Sp. z o. o., operator serwisu BezpiecznyPrąd.pl, istnieje 
na rynku od Q4 2020 roku. Obecnie spółka znajduje się w momencie pierwszej fazy 
biznesu, co jest równe z wprowadzeniem na rynek założonego MVP w wersji webo-
wej. BezpiecznyPrąd.pl to serwis dla wszystkich tych, którzy są zmęczeni natłokiem 
sprzecznych informacji w sieci jak również od samozwańczych „handlowców” oferują-
cych rozwiązania z obszaru OZE.

Jest to serwis, który obala mity i pomaga w podjęciu świadomej, a co za tym idzie 
właściwiej decyzji w wyborze sprzętu oraz firmy montażowej, która oferuje wysoki 
standard swoich usług. Wiemy, że rozproszenie rynku jest tak ogromne, że impuls za-
inicjowania naszego działania był uzasadniony oraz potrzebny na rynku. Innowacją tej 
usługi jest fakt, że jesteśmy w stanie zapewnić wizytę doradcy BezpiecznegoPrądu.pl 
na miejscu inwestycji maksymalnie do 24h i zaproponować bezpieczną i sprawdzoną 
propozycję, która jest adekwatna do potrzeb klientów.

Wśród największych wyzwań, jakie stoją przed nami jest standaryzacja obecnego 
rynku i trzymanie pewnych zasad. Obecnie, dla wielu firm liczy się sprzedaż tu i teraz. 
Dla nas kluczowe znaczenie ma odpowiedzialność oraz zadowolenie, spokój i bezpie-
czeństwo klienta końcowego. Dodatkowo, naszym kolejnym wyzwaniem jest widocz-
ność pośród mnogości firm z rodzimego obszaru biznesowego, jak i zaufanie, które 
z każdym dniem budujemy wśród użytkowników. BezpiecznyPrąd.pl jest niezależny 
i swoim działaniem chce udowodnić, że dzięki eksperckiemu, doradczemu charaktero-
wi sprzedaży buduje się fundament wielkich zmian zarówno dla gospodarstwa domo-
wego czy firmy jak i samego klimatu.

Nasza usługa doradztwa jest dla klienta bezpłatna co zwiastuje powodzenie rozmów, 
o których rzetelność potencjalny inwestor nie musi się martwić. Niezależność daje 
komfort w przedstawianiu sprawdzonych propozycji rynkowych.

https://www.bezpiecznyprad.pl/
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Bioseco

Firma istnieje od 2013 r. Po kilku latach intensywnych prac B+R współfinansowanych 
przez NCBiR, wypuściliśmy nasze produkty na rynek europejski. Obecnie poszerza-
my bazę klientów w kraju i zagranicą, jednocześnie dalej sporo inwestując w naszą 
technologię wykrywania i ochrony ptaków. Można więc powiedzieć, że etap rozwoju 
naszej firmy to wczesny wzrost, gdyż mamy już produkt, płacących klientów, a główne 
działania koncentrujemy na szerszej komercjalizacji naszego rozwiązania i dalszym 
rozwoju technologii.

Naszą misją jest ochrona ptaków. Produktem jest system do ochrony ptaków na farmy 
wiatrowe. System montowany jest na wieży turbiny wiatrowej, a jego zadaniem jest 
obserwacja otoczenia turbiny i wykrywanie nadlatujących ptaków. Urządzenie potrafi 
wykrywać różne ptaki, ale jest szczególnie nastawiony na ochronę dużych gatunków 
ptaków drapieżnych takich jak bielik, orlik czy kania ruda. Potrafi również wykrywać 
i chronić mniejsze ptaki jak pustułka, myszołów, ale również te największe jak bociany 
i żurawie.

Gdy system wykryje ptaka w odpowiedniej odległości, która zagraża kolizją może on 
automatycznie uruchomić systemy ostrzegania ptaka, a w ostateczności zatrzymać 
czasowo, na kilka minut, turbinę wiatrową umożliwiając bezpieczny przelot.

Obecnie pracujemy również nad systemem do redukcji kolizji ptaków z samolotami 
w przestrzeni lotnisk, które również będzie oparte o naszą technologię po dostosowa-
niu jej do wymogów portów lotniczych. Szacuje się, że koszty zderzeń ptaków z sa-
molotami sięgały ok. 1,5mld USD przed epidemią, nie wspominając o zagrożeniu dla 
ruchu.

Nasze rozwiązanie plasuje się w obszarze ochrony środowiska. Typowym w tym przy-
padku jest poniesienie dodatkowego kosztu celem redukcji negatywnego wpływu na 
środowisko, jak np. w przypadku filtrów DPF czy przepustów drogowych. Zdarzają się 
sytuacje, w których władze środowiskowe czasem narzucają obowiązek trwałego wyłą-
czania turbin w czasie okresów migracji czy lęgowych, gdy istnieje ryzyko zwiększonej 
kolizyjności. Ponadto, gdy śmiertelność chronionych gatunków jest potwierdzona 

https://bioseco.com
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władze mogą zażądać wprowadzenia działań minimalizujących negatywny wpływ na 
środowisko pod sankcją wyłączenia turbin wiatrowych.

Nasze rozwiązanie pozwala zmniejszyć wyłączenia turbiny wiatrowej narzucane 
przez władze środowiskowe do niezbędnego minimum, to znaczy sytuacji, w której 
ptaki rzeczywiście są zagrożone kolizją. Dzięki temu ptaki są bezpieczne a operator 
ogranicza straty związane z niepotrzebnymi wyłączeniami turbin wiatrowych, jed-
nocześnie produkując więcej zielonej energii. Jest to typowe rozwiązanie „win-win”, 
które równoważy ochronę przyrody z biznesem.

Nasz produkt korzysta z własnej, unikalnej technologii wykrywania ptaków opartej 
o stereowizyjny układ kamer wspieranych przez procesory w układzie rozproszonym. 
Korzystamy z najnowszych osiągnięć w zakresie techniki wizyjnej jak również naj-
nowszych procesorów, które umożliwiają nam zastosowanie nauczania maszynowego 
i sztucznej inteligencji w celu polepszenia skuteczności działania systemu.

Całe rozwiązanie sprzętowe oraz oprogramowanie zostało stworzone w Polsce przez 
naszych inżynierów we współpracy z ekspertami ornitologami.

W naszym przypadku największym wyzwaniem, oprócz stworzenia własnej techno-
logii, jest pozyskanie finansowania na dalszy wzrost. Jak wspomniałem nie tworzymy 
bezpośrednich przychodów dla naszych klientów, a dostarczamy rozwiązanie reduku-
jące wpływ na środowisko, za którym idzie koszt.
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Copernic

Copernic działa od 2020 r. i w ciągu 10 lat chcemu zbudować 1000 farm o mocy 1 GW. 
Działamy niewiele ponad rok, a już wydzierżawiliśmy już prawie 400 hektarów pod 
budowę farm, a kolejne 300 jest w trakcie procedowania. W tej chwili tworzymy pierw-
szą farmę fotowoltaiczną, w której oferujemy udziały indywidualnym inwestorom 
– poprzez tokenizację, a po wybudowaniu farm będziemy dzielić się zyskami z nich. 
Dzięki sprzedaży udziałów w formie tokenów, angażujemy społeczność do ratowania 
planety oraz jednocześnie zapewniamy im dostęp do wyprodukowania własnej oraz 
tańszej zielonej energii. Nasze tokeny można traktować także jako inwestycję kapitału 
i szybko je sprzedać

Poza tym oferujemy darmowe audyty gruntów pod dzierżawę, a także umowy PPA – 
czyli certyfikaty potwierdzające zakup czystej energii bezpośrednio od jej producenta 
– firmom, którym zależy na obniżeniu swojego śladu węglowego.

W zeszłym roku firmę wsparł środkami Fundusz luksemburski, a za projektem naszej 
pierwszej farmy w Nowym Dzikowie stoi zabela Kedron, jedna z najbardziej doświad-
czonych specjalistów od projektowania elektrowni słonecznych w Polsce.

https://copernic.io/
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DORMIR (Earth Heart)

Firma została zarejestrowana w 2020 r. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowania 
produkcji. Naszym celem jest skomercjalizowanie pomysłu na innowacyjny produkt 
– modułowe domy kopułowe. Osią tej idei jest produkcja modułów, z których są skła-
dane domy w kształcie kopuły. Moduł o drewnianej konstrukcji z drewna suszonego 
komorowo KVH jest wypełniony ekologicznymi naturalnymi materiałami beton ko-
nopny (mieszanina paździerzy konopnych i wapna o gęstości 300 kg/m3). Jest grania-
stosłupem o podstawie trapezu i stałej grubości 40 cm. Występuje w kilku wariantach 
wymiarowych, które są powielane i łączone tworząc budynek kopułowy.

Budynki są dostępne w dwóch wersjach wymiarowych: 100 m2 pow. zabudowy (136 
m2 powierzchni mieszkalnej, 3/4 stropu) i 35 m2 pow. zabudowy (44 m2 powierzchni 
mieszkalnej, 3/4 stropu). Innowacyjnością rozwiązania na poziomie Europejskim jest 
moduł wypełniony betonem konopnym, będący jednocześnie elementem składowym 
domu kopułowego. Moduły są przygotowywane w zakładzie produkcyjnym a następ-
nie składane na placu budowy w większą całość jaką jest dom kopułowy. W roku 2022 
planujemy rozpocząć także budowę domów do stanu deweloperskiego zamkniętego.

Nasza firma jest innowacyjna względu na formę budynku zawierającą kopułę moduło-
wą oraz użycie betonu konopnego. Kopuła to konstrukcja samonośna - oznacza to, że 
konstrukcja zewnętrzna ścian nie wymaga dodatkowego wsparcia innej konstrukcji. 
Kopuła jest oparta na podstawie w kształcie okręgu, którego powierzchnia jest więk-
sza niż powierzchnia kwadratu czy prostokąta o tym samym obwodzie, co ma istotne 
znaczenie przy planowaniu powierzchni zabudowy. Dzięki temu otrzymujemy mak-
symalną powierzchnię zabudowy oraz kubaturę przy najmniejszych kosztach, co daje 
realne oszczędności kosztów materiałów i prac przy budowie takiego domu.

Zaletą domu w kształcie kopuły jest ogromna elastyczność w aranżacji przestrzeni, tak 
więc mamy możliwość dokonania własnego wyboru rozmieszczenia pomieszczeń, 
okien, ścian działowych oraz wszelkich instalacji.

Beton konopny ma szansę zrewolucjonizować budownictwo naturalne, ponieważ 
silnie wpisuje się w trend odnawialnych zasobów. Charakteryzuje się on ujemnym 

http://www.earth-heart.pl/
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śladem węglowym, bo podczas wzrostu konopie pochłaniają więcej dwutlenku węgla 
niż zużywa się go później do zrobienia z nich materiałów budowlanych.

Materiał ten nazywany jest „betonem” z jednej strony dlatego, że powstaje on z połą-
czenia wypełniacza ze spoiwem (paździerzy konopnych z wapnem), a z drugiej strony 
ze względu na swoje stopniowe twardnienie, ponieważ wapno staje się coraz twardsze 
pod wpływem procesu karbonizacji, więc z roku na rok konstrukcja jest wytrzymalsza, 
a wapno przeobraża się powoli w skałę wapienną.
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EV Charge Partner

EV Charge Partner Polska sp. z o.o. została założona w 2017 r w Polsce, a grupa EV 
Charge Partner 2012 r w Szwecji. Jesteśmy szybko rozwijającą się grupą świadczącą 
usługi na terenie środkowej Europy (głównie Polska oraz Niemcy) oraz Skandynawii 
(głównie Szwecja oraz Norwegia). Obecnie mamy wszystkie podstawy do kompe-
tentnego świadczenia usług, jednakże ciągle się rozwijamy (uczestniczymy w spe-
cjalistycznych szkoleniach), poszukujemy nowych klientów, planujemy zwiększenie 
zatrudnienia w najbliższym czasie.

Działalność firmy skupia się na świadczeniu usług serwisowych dla stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych, realizacji projektów instalacyjnych, pomoc w uzyskaniu zgód 
i pozwoleń w zakresie budowy stacji ładujących oraz wykonywaniu dokumentacji 
projektowej. Jesteśmy w stanie zagwarantować niezwłoczne podjęcie akcji serwiso-
wej, niezależnie od lokalizacji stacji ładującej – nawet do 48h. Prace serwisowe wyko-
nujemy naszą wyspecjalizowaną kadrą pracowników, a także przy pomocy Partnerów 
serwisowych rozlokowanych w głównych miastach Polski. Aktualnie pod naszą opieką 
jest ok. 50 szt. stacji ładowania zlokalizowanych w całej Polsce.

Innowacyjność spółki wyróżnia specjalistyczne know-how w zakresie świadczonych 
usług i wykorzystywanie do prac specjalistycznych narzędzi (auta elektryczne, testery 
stacji ładowania). Uzupełniamy niszę, która występuje na rynku.

https://evchargepartner.pl/
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Fairma

Fairma Ethical Design powstała w 2016 r. w Krakowie z potrzeby, by żyć i kupować od-
powiedzialnie. Mamy swój sklep online (www.fairma.pl), a nasze produkty dostępne 
są też w kilku innych sklepach internetowych i stacjonarnych. Współpracujemy rów-
nież z kilkoma większymi sklepami zagranicznymi o podobnej filozofii.

Jako wegańska i etyczna marka oferujemy obuwie i dodatki produkowane etycznie 
w Polsce, bez użycia komponentów pochodzenia zwierzęcego. Powstają one z innowa-
cyjnych materiałów (np. wysokiej jakości mikrofibry z certyfikatem Oeko-Tex Stan-
dard 100, która oddycha, nie przemaka, jest bardzo trwała i nadaje się do recyklingu, 
Piñatexu – ekologicznego materiału z włókien liści ananasa, korka naturalnego, Wa-
shpapy – specjalnie spreparowanego papieru).

Największymi wyzwaniami są dla nas ograniczona dostępność oraz wysoka cena no-
woczesnych i prawdziwie ekologicznych materiałów oraz komponentów odpowied-
nich do produkcji obuwia, ale też ilość pracy, jaką należy włożyć w świadomą produkcję 
i promocję młodej, etycznej marki.

https://fairma.pl/pl/
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FibriTech

Jesteśmy start-upem, który powstał pod koniec 2018 r. jako odpowiedź na potrzebę 
stworzenia prawdziwie ekologicznych materiałów.

Tworzymy eko-alternatywy dla szkodliwych i syntetycznych materiałów takich jak 
plastik, wełna mineralna, styropian, czy innych materiałów, których produkcja niesie 
za sobą duży ślad węglowy.

Nasza unikalna technologia pozwala nam budować z włókien roślinnych produkty, 
które są biodegradowalne i zrównoważone, przez co działamy na rzecz eliminowania 
tworzyw zanieczyszczających środowisko. Na początku tego roku rozpoczęliśmy 
działalność komercyjną. Funkcjonujemy na razie w niewielkiej skali, ale przed nami 
budowa dużej linii produkcyjnej.

Pierwszym zastosowaniem naszych rozwiązań są organiczne podłoża do bezglebo-
wej uprawy roślin. Stworzone przez FibriTech podłoże łączy zalety wełny mineralnej 
i torfu. Są to najpopularniejsze rozwiązania powszechnie stosowane w uprawie, ale ich 
udział będzie musiał się zmniejszyć przez ich szkodliwość dla zdrowia i środowiska 
(w przypadku wełny mineralnej) czy regulacje dotyczące ograniczenia eksploatacji 
(w przypadku torfu).

Jednocześnie z powodzeniem testujemy nasz materiał dla innych branż, które także 
poszukują ekologicznych alternatyw m.in. do zastosowań w opakowaniach czy bu-
dowlance (np. izolatory opakowaniowe, materiały termoizolacyjne, eko-styropian, 
filtry powietrza, zaawansowane kompozyty lekkie).

Jako że zasoby kopalne ulegają stopniowo nieodwracalnej eksploatacji, musimy prze-
chodzić na materiały stworzone zasobów odnawialnych. Znaczna część biznesu po 
prostu musi znaleźć ekologiczne, niezanieczyszczające środowiska zamienniki – wte-
dy oczywistą odpowiedzią jest technologia. FibriTech, pozwala zastąpić produkowane 
w niezrównoważony sposób materiały produktami stworzonymi zgodnie z założenia-
mi gospodarki obiegu zamkniętego i zapewnia czystość naszej planety.

https://www.fibri.tech/
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getFlow

getFlow wywodzi się z firmy Future Processing S.A., wytwarzającej oprogramowanie 
od 2000 r. Marka getFlow zaczęła formować się w 2015 roku wokół trendu SmartCity, 
rozpoczynając prace nad pierwszymi produktami technologicznymi kierowanymi do 
sektora publicznego. Od tamtego czasu rozwinęliśmy dwie kategorie produktów dla 
firm, które przechodzą proces cyfrowej transformacji - SmartFlow dla branży wodocią-
gowej i GridFlow dla energetycznej. getFlow obsługuje dziś ¼ polskiego rynku energe-
tyki i pozyskuje kolejnych klientów z wod-kan.

Rozwiązania są dostępne w chmurze MS Azure. Innowacyjność wynika z zastoso-
wania big data, pojawia się element uczenia maszynowego. Produkty wnoszą zmianę 
w zakresie UX. Integrują się z licznymi, rozproszonymi zbiorami danych, skupiając je 
w jednym miejscu, czyniąc analizę prostą, szybką i możliwą do wykonania na zaawan-
sowanym poziomie.

Wyzwaniem, któremu jako marka ecotech stawiamy czoła, jest praca dla sektora 
publicznego. Nasi klienci zarządzają kluczowymi dla cywilizacji zasobami, a ich dzia-
łalność jest regulowana wieloma przepisami, które np. w przypadku rozproszonego 
rynku wod-kan, oznaczają wiele do nadrobienia w krótkim czasie. Poza technologią 
inwestujemy więc w obsługę klienta, by proces cyfryzacji był dla klienta pozytywnym 
doświadczeniem i przebiegał sprawnie.

https://www.grid-flow.eu/
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HiProMine

HiProMine powstało w maju 2015 roku. Od początku realizowaliśmy działania zmie-
rzające do opracowania technologii i budowy przemysłowego zakładu produkcyjnego. 
Udało się stworzyć pierwsze w Polsce centrum badawczo rozwojowe dedykowane 
produkcji owadów. Dzięki licznym zrealizowanym projektom w 2019 r. zakończyli-
śmy prace nad demonstratorem, a w 2020 r. rozpoczęliśmy produkcję testową w skali 
półprzemysłowej.

Spółka zajmuje się produkcją larw owadów Hermetia illucens i ich przetwórstwem. 
Końcowymi produktami są materiały paszowe dla zwierząt gospodarskich i towarzy-
szących takie jak mączka, olej i pulpa z owadów. Dodatkowo HiProMine wytwarza na-
wóz organiczny na bazie odchodów owadów który jest wykorzystywany w uprawach 
roślin.

HiProMine jest jedynym w Polsce i jednym z kilku w Europie producentem owadów 
na skalę przemysłową. Innowacyjność materiałów z owadów opiera się z jednej strony 
na ich doskonałych wartościach odżywczych i składzie chemicznym pożądanym przez 
producentów np. karm dla psów czy pasz dla ryb, a z drugiej strony na ekologiczności 
produkcji. Hodowla owadów jako jedynych zwierząt gospodarskich może być nie 
tylko neutralna, ale wręcz pozytywna klimatycznie przyczyniając się do redukcji emisji 
gazów cieplarnianych.

Największym wyzwaniem jest zdolność i środki na opracowanie innowacyjnej techno-
logii, która będzie z jednej strony pozwalała na wytwarzanie pożądanych produktów, 
a z drugiej strony będzie ekonomicznie uzasadniona i przyjazna środowisku.

http://www.hipromine.com/
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Listny Cud

Latem 2020 roku, po roku rozwijania pomysłu i budowania prototypowych rozwiązań, 
dzięki inwestycji 4 aniołów biznesu, byliśmy w stanie zbudować pierwszą farmę wer-
tykalną w Warszawie. Z pilotażową sprzedażą wystartowaliśmy w październiku 2020 
roku - pojawiliśmy się wtedy w 2 sklepach Carrefour w Warszawie. Obecnie jesteśmy 
już w 5 sklepach sieci Carrefour w stolicy, oraz w ofercie sklepów z warzywami online, 
np. Tylko Zdrowe Produkty, Pora na Pola czy Lokalny Rolnik. Prowadzimy również 
nasz sklep online i współpracujemy z kooperatywami rolniczymi.

Listny Cud to mikroliście i zioła z miejskich farm wertykalnych – uprawiamy ekolo-
giczne, lokalne i pyszne rośliny za pomocą innowacyjnej technologii. Farmy wertykal-
ne to uprawa roślin w zamkniętych pomieszczeniach w kontrolowanych warunkach. 
Zużywamy 90% mniej wody niż tradycyjne uprawy i nie korzystamy z żadnych pesty-
cydów. Dodatkowo, ponieważ nasze farmy są całoroczne i zlokalizowane w mieście 
– przyczyniamy się do mniejszych emisji CO2, gdyż roślin nie trzeba transportować 
z daleka, np. z drugiego końca Europy. Pakujemy nasze produkty tak, że nie ma w nich 
żadnego jednorazowego plastiku.

Pogłębiający się kryzys klimatyczny sprawia, że jednym z naszych celów jest wpro-
wadzanie trwałych rozwiązań, które będą dobre dla ludzi i dla planety. Wierzymy, że 
wspólnym wysiłkiem uda się nam opracować i wdrożyć przełomowe i ekologiczne 
rozwiązania technologiczne

https://listnycud.pl/
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Lokalny Rolnik

LokalnyRolnik.pl to wirtualny targ prawdziwego jedzenia, który łączy rolników i ma-
nufaktury ze świadomymi osobami zainteresowanymi zakupem rzemieślniczych pro-
duktów. Nasza misja dążenia do zrównoważonego świata opiera się na trzech filarach: 
zdrowym społeczeństwie, prosperujących społecznościach lokalnych, czystej planecie.

Staramy się ją realizować, zachęcając ludzi do zmiany sposobu odżywiania, dając 
szansę na godny zarobek manufakturom, zmniejszając ślad węglowy, niwelując do zera 
problem marnotrawstwa żywności na poziomie dystrybucji. Działamy od maja 2014 r. 
Naszym Wytwórcom oferujemy kompleksową usługę w zakresie marketingu sprzeda-
ży i logistyki.

Działamy w modelu marketplace (podobnie jak Allegro), co pozwala rolnikom samo-
dzielnie ustalać ceny. Dodatkowo, nasz innowacyjny system dystrybucji just in time 
umożliwia współdzielenie wszystkich zasobów w łańcuchu dostaw, co pozwala obni-
żyć koszty dystrybucji, podnosi jakość produktów oraz obniża cenę dla konsumenta 
przy zachowaniu maksymalnej wygody.

http://lokalnyrolnik.pl/
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mTap

Powstaliśmy w końcu 2019 r. Oferujemy system do zarządzania oświetleniem miej-
skim, który wyróżniają inteligentne sugestie które pomagają oszczędzać energię 
elektryczną za pomocą jednego kliknięcia. Rozwiązania mTap pozwalają miastom 
zaoszczędzić dodatkowo do 25% energii w porównaniu do innych systemów zarządza-
nia oświetleniem.

Nasz system to zarówno część sprzętowa (sensory), jak i oprogramowanie pozwalające 
na zarządzanie oświetleniem miejskim. Pozwala on na m.in. tworzenie i programowa-
nie obwodów z pojedynczych lamp jak i ich grup, zmianę poziomu jasności pojedyn-
czej lampy, czy jej włączenie/wyłączenie, a także monitorowanie na bieżąco statusu 
ulicznego oświetlenia w całym mieście.

Poza oszczędnością energii nasz system pozwala inteligentnie wybrać plan taryfowy 
u operatora, szybciej wykryć i dotrzeć do źródła awarii i optymalnie zarządzać oświe-
tleniem, zmniejszając ilość wymaganych prac konserwacyjnych.

https://mtapsmartcity.com/
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Nevomo

Nevomo (wcześniej Hyper Poland) rozwija technologię magrail, która umożliwi 
szybką, etapową implementację technologii transportu inspirowanego hyperloopem 
z wykorzystaniem istniejących korytarzy kolejowych. System magrail może być w peł-
ni zintegrowany z istniejącą infrastrukturą kolejową bez konieczności wprowadzania 
zmian w klasycznym taborze kolejowym. Technologia Nevomo już na pierwszym 
etapie umożliwi transport towarów i ludzi z podwójną średnią prędkością w porówna-
niu do kolei konwencjonalnej. W ten sposób możliwe będzie przystosowanie istnie-
jącej infrastruktury kolejowy do prędkości 550 km/h przy bardzo konkurencyjnych 
kosztach i zgodnie z koncepcją równoważonego rozwoju. Nevomo to jedyna firma na 
świecie pracująca nad takim rozwiązaniem.

Zespół Hyper Poland powstał w 2015 roku na potrzeby konkursu SpaceX Hyperloop 
Pod Competition. Spółka została założona w 2017 roku. W tym samym roku został 
zbudowany pierwszy prototyp pojazdu. W październiku 2019 roku spółka zakończyła 
prace nad demonstratorem technologii magrail w skali 1:5. W 2020 roku Hyper Poland 
stało się Nevomo i pod nową nazwą firma ukończyła pomyślnie testy na torze średnio-
skalowym. Latem 2021 roku rozpoczęły się prace nad najdłużym w Europie pełnoska-
lowym torem do testowania pasywnej lewitacji magnetycznej, który powstaje w woj. 
podkarpackim na terenie udostępnionym przez CIECH Sarzyna.
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Planet Heroes

Planet Heroes to platforma crowdfundingowa, specjalizująca się w zbieraniu funduszy 
dla prośrodowiskowych działań. Naszą misją jest promowanie oddolnych inicjatyw 
ekologicznych i dawanie narzędzia do finansowania sprzątających w formie dobro-
wolnych dotacji. Oficjalne uruchomienie platformy odbyło się w listopadzie 2019 r. 
podczas Forum ONZ w Australii. Na tym etapie została wprowadzona wersja beta 
produktu, od tego czasu nieustannie pracujemy nad wdrażaniem nowych funkcjonal-
ności. Innowacyjność projektu polega na wdrożeniu nowoczesnych technologii, które 
nie były do tej pory używane w podobnych tego typu platformach.

Zautomatyzowana i zagregowana mechanika publikowania projektów ekologicznych 
w połączeniu z dobrowolnym i ciągłym finansowaniem crowdfundingowym oraz 
możliwym zaangażowaniem korporacji pośrednio odpowiedzialnych za produkcję 
śmieci nie są wykorzystywane w innych rozwiązaniach. Podobna sytuacja ma miejsce 
w przypadku nowatorskiego sposobu wykorzystania sztucznej inteligencji do analizy 
zdjęć przesyłanych przez użytkowników z różnych lokalizacji z całego świata, który 
pozwala na stworzenie nowego typu bazy danych.

https://planetheroes.pl/
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Revnet (d. Grinspire)

Sieć ładowania samochodów elektrycznych Revnet od 2019 r. zasila baterie ekolo-
gicznych pojazdów przemieszczających się po całej Polsce. Za pomocą kilku kliknięć 
w naszej aplikacji kierowcy zapewniają sobie energię na kolejne kilometry bezemisyj-
nej podróży.

Obecnie można nas znaleźć w 45 lokalizacjach, a w nich ponad 120 punktów ładowania 
aut. W tym roku planujemy uruchomić kolejnych kilkadziesiąt lokalizacji na terenie 
parków handlowych, centrów biznesowych, hoteli i innych miejsc publicznych.

Za sprawą naszego innowacyjnego programu partnerskiego, liczba lokalizacji stacji 
ostatnio dynamicznie rośnie. Firmom zainteresowanym współpracą, w zamian za 
udostępnienie miejsca parkingowego, dostarczamy bezkosztowo pełną infrastrukturę 
ładowania - od projektu technicznego, przez instalacje urządzeń, po bieżącą obsługę 
stacji i użytkowników. Nasi partnerzy muszą się tylko zaopiekować wzmożonym 
ruchem klientów. Drugą innowacją Revnetu jest oferta dla klientów indywidualnych 
- wraz ze spółką matką Rawicom, instalujemy inteligentne domowe stacje ładowania 
pojazdów w komplecie z carportem i fotowoltaiką.

https://revnet.pl/
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Solhotair

Firma SOLHOTAIR powstała w roku 2019 po kilku latach badań nad rozwiązaniem, 
a więc solarnym kolektorem grzewczym. Obecnie firma jest na etapie wdrożenia pro-
duktu na rynek.

Powietrzne kolektory grzewcze SOLHOTAIR umożliwiają efektywne i ekologiczne 
wytwarzanie ciepła w procesie zamiany energii słonecznej na energię cieplną. Ich za-
stosowanie przekłada się na znaczne oszczędności w ogrzewaniu budynków, nawet do 
40%. Technologia SOLHOTAIR jest chroniona polskim i europejskim patentem.

Solarne kolektory powietrzne SOLHOTAIR mają postać paneli - płaskich modu-
łowych elementów o wymiarach 2m x 1m. Urządzenia mogą być montowane poje-
dynczo lub połączone w bloki grzewcze o odpowiednio dobranej mocy grzewczej. 
W kolektorze zastosowano innowacje technologiczne, m.in.: turbulentny przepływ 
powietrza zamiast laminarnego, meandryczny przepływ powietrza oraz innowacyjny 
materiał izolacyjny. Dzięki temu osiągnięto przełomową sprawność 83%, to o 20 % wię-
cej niż w produktach konkurencyjnych. Ten przełomowy wynik potwierdziły badania 
w największym w Europie ośrodku badawczym ds. OZE - Fraunhofer Institute.

Kolektory SOLHOTAIR podgrzewają pomieszczenia użytkowe zimą i w okresach 
przejściowych, stanowiąc komplementarne źródło ciepła. Dostarczają świeże, ciepłe, 
przefiltrowane powietrze do wnętrza budynków. Mogą być montowane na ścianach 
i dachach budynków lub jako element autonomicznych suszarni solarnych do susze-
nia biomasy. Kolektory solarne SOLHOTAIR można zastosować w domach mieszkal-
nych, budynkach komercyjnych i przemysłowych.

Produkt rozwiązuje problemy współczesnego świata wynikające z wysokich kosztów 
uzyskania ciepła użytkowego i procesowego, wysokiej emisji dwutlenku węgla oraz 
zanieczyszczenia powietrza wynikającego ze spalania paliw kopalnych. Użytkownicy, 
poprzez stosowanie ekologicznego komplementarnego źródła energii cieplnej jakim 
są kolektory SOLHOTAIR, uzyskują znaczne oszczędności tj. do 40 % w wydatkach na 
energię cieplną, jednocześnie przyczyniając się do ograniczenia zużycia paliw kopal-
nych, ochrony środowiska oraz klimatu.

https://solhotair.com/
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Sunday Energy

Spółka Sunday Energy powstała w 2015 r. W kolejnych latach budowaliśmy portfel 
gruntów (grunty nabyte oraz wydzierżawione) przeznaczonych na budowę farm 
fotowoltaicznych, nawiązywaliśmy relacje ze światowymi dostawcami rozwiązań PV 
oraz rozwijaliśmy kanały sprzedaży. Faktyczne rozpoczęcie działalności operacyjnej 
nastąpiło z początkiem 2020 roku, wraz z dynamicznej rozwojem rynku OZE w Polsce 
i rosnącym zapotrzebowaniem na panele fotowoltaiczne i urządzenia z rynku OZE.

Jesteśmy na etapie szybkiego wzrostu skali biznesu, nawiązujemy współpracę z kolej-
nymi partnerami handlowymi i osiągamy rosnące przychody.

W Sunday Energy jesteśmy otwarci na wszystkie podmioty zainteresowane produkta-
mi i usługami

z naszego portfolio. Podstawową grupę klientów stanowią firmy B2B z rynku hurto-
wego OZE, tj. m.in. firmy instalatorskie, bądź małe i średnie hurtownie elektryczne. 
Współpracujemy także z przedsiębiorcami (np. pieczarkarnie), wykonawcami farm 
PV i większymi dystrybutorami (kooperacja z regionalnym partnerem na Węgrzech). 
Jesteśmy także otwarci na klientów indywidualnych, którzy mają możliwość zamówić 
nasze produkty bezpośrednio poprzez nasz sklep internetowy.

Działalność Sunday Energy opiera się na kilku linich biznesowych gdzie podstawo-
wym filarem jest import

i sprzedaż klientom hurtowym paneli fotowoltaicznych (PV) oraz innych komponen-
tów rynku OZE (m.in. inwertery, pompy ciepła, zabezpieczenia PPOŻ). Spółka oferuje 
asortyment fotowoltaiczny także odbiorcom indywidualnym poprzez sklep e-com-
merce www.sundayenergy.pl

Drugą linią biznesową jest rozwój portfela własnych farm fotowoltaicznych oraz 
świadczenie usług w tym zakresie.

https://sundayenergy.pl/
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Kolejnym obszarem new business są rozwijane przez Spółkę nowe- innowacyjne 
usługi dla rynku PV – tj. rozwiązania poprawiające komunikację oraz rozwój narzędzi 
do zarządzania ofertami i usługami w relacjach B2C i B2B – marketplace oraz usługi 
wsparcia dla instytucji finansujących rynek odnawialnych źródeł energii (w zakresie 
demontażu, testowania, serwisu, magazynowania i dalszej sprzedaży paneli i urządzeń 
OZE). Niezależnie od rozwoju nowych linii, główną działalnością spółki jest sprzedaż 
rozwiązań OZE, która będzie generować synergie z nowymi kierunkami i obszarem 
farm fotowoltaicznych.

W obszarze core biznesu, czyli handlu hurtowego panelami i urządzeniami z rynku 
OZE nasza przewaga konkurencyjna i swoista innowacyjność polega na autorskim 
modelu współpracy który oferujemy naszym klientom - firmom instalatorskim. 
Wspieramy firmy w aspektach marketingu czy doradztwa co nie jest powszechnie 
praktykowane na rynku. Działają one pod własnym brandem, zachowując swoją 
tożsamość. Przewagą Sunday Energy na rynku jest także doświadczenie importerskie 
wyniesione z innych branż oraz kompleksowość oferty, poparta współpracą z czoło-
wymi światowymi producentami z branży OZE tj. DAH Solar (firma posiada ok 60 
patentów), Just Solar, LEAPTON Solar (największy japoński producent paneli PV), czy 
SPRSUN (wiodący producent pomp ciepła od 1999 roku) .



Start-upy i ekologia. 
Jakie zielone rozwiązania tworzą  

polskie firmy technologiczne?
89

Sunroof

SunRoof to międzynarodowy start-up, tworzący najefektywniejsze dachy solarne 
2w1, fotowoltaiczne fasady i carporty, a także innowacyjną technologię do zarządzania 
energią.

Jako SunRoof przyjęliśmy sobie za cel stworzenie dachu solarnego w nowoczesnym 
designie, zintegrowanego z architekturą domu i zapewnienia wszystkim dostępu do 
zrównoważonej energii. Tworzymy piękne, inteligentne dachy solarne 2w1, inno-
wacyjne fasady fotowoltaiczne i carporty, a także platformę do zarządzania energią. 
Dach zintegrowany z ogniwami fotowoltaicznymi łączy estetykę z funkcjonalnością. 
Zapewnia doskonały design bez kompromisów na nieatrakcyjne instalacje PV. Pełni 
jednocześnie dwie funkcje - chroni budynek przed niekorzystnym wpływem warun-
ków atmosferycznych i produkuje energię elektryczną.

SunRoof może się pochwalić dużo większą wydajnością, wytwarzając więcej energii 
z 1 metra kwadratowego niż konkurencyjne rozwiązania. Daje to przestrzeń do rozwo-
ju energetycznego marketplace. Sieć zintegrowanych dachów solarnych 2w1 zostanie 
połączona w ramach tzw. „wirtualnej elektrowni”. System pozwoli klientom SunRoof 
na sprzedaż nadwyżek energii produkowanej przez dachy solarne, a także zarządzanie 
jej wykorzystaniem. Będzie podpowiadać, w jaki sposób spożytkować nadwyżkę ener-
gii, czy najlepiej skonsumować, magazynować, czy sprzedać. Zapewni również możli-
wość wyboru, od kogo chcemy w danym momencie kupować prąd.

Dziś dach SunRoof jest najefektywniejszym dachem solarnym o najniższym śladzie 
węglowym na świecie w swojej klasie. Wraz z rozwojem działalności skierowaliśmy 
nasze zainteresowanie na Polskę, której gospodarka w dużej mierze oparta jest na ener-
getyce węglowej.

W 2019 roku SunRoof pozyskał cenionych, seryjnych przedsiębiorców, doświadczo-
nych w globalnej, szybkiej ekspansji: Marka Zmysłowskiego, współzałożyciela Hote-
lOnline.co i Jumia.com oraz Rafała Pluteckiego, byłego szefa Google Campus Warsaw, 
założyciela i CEO m.in. Internet Technologies oraz Tempo. Dzięki wzmocnieniu 
zespołu startup odnotował wzrost o 500% r/ r.

http://www.sunroof.se/
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Silny zespół badawczo-rozwojowy konsekwentnie rozwija technologię przyszłości, 
która ułatwi całkowite przejście na odnawialne źródła energii. SunRoof stawia sobie za 
cel oferowanie nie tylko wydajnych dachów i fasad zintegrowanych z ogniwami foto-
woltaicznymi najnowszej generacji, ale całych ekosystemów dla inteligentnych do-
mów, obejmujących ładowarki samochodowe, systemy smart home czy pompy ciepła.

Start-up aktualnie intensywnie pracuje nad energetycznym marketplace, który już 
wkrótce pozwoli na sprzedaż nadwyżek energii elektrycznej przez posiadaczy dachów 
SunRoof. Celem projektu jest nie tylko zmiana świadomości wielu mieszkańców kra-
ju, ale także stworzenie platformy do zarządzania przepływem czystej energii.

Misją SunRoof jest zmiana sposobu życia ludzi dzięki nowym możliwościom produk-
cji i wykorzystania energii. Energia słoneczna to jedyne odnawialne źródło energii, 
które można zainstalować w domu lub budynku, a zarazem najtańsza forma pozyska-
nia energii. Dlatego cały nasz ekosystem rozwiązań, obejmujący m.in. dachy solarne 
2w1, fotowoltaiczne fasady carporty, innowacyjną technologię do zarządzania energią, 
a wkrótce wirtualną elektrownię adresujemy do inwestorów indywidualnych, firm, 
a także podmiotów samorządowych.

Innowacyjność SunRoof przejawia się w tworzeniu dachu, w którym dachówka jest 
modułem z ogniwami krzemowymi. Dzięki temu, że korzystamy z krzemowych 
ogniw, jesteśmy w stanie zaoferować produkt, który jest znacznie bardziej wydajny. 
W ten sposób maksymalizujemy korzyści z inwestycji w odnawialne źródła energii, 
zapewniając jej znacznie więcej, niż potrzebujemy do ogrzewania domu, klimatyza-
cji, zasilania urządzeń elektrycznych, korzystania z rozwiązań typu smart home czy 
ładowania samochodu elektrycznego czy hybrydowego. Daje to przestrzeń do sprze-
daży nadwyżek energii produkowanej przez dachy solarne na energetycznym marke-
tplace. W związku z tworzeniem wielu technologicznych innowacji, zarówno softwa-
re’owych, jak i hardware’owych, widzimy szansę, aby wziąć bardzo aktywny udział 
w zielonej transformacji.

Ważną wartością wyróżniającą SunRoof jest wysoka estetyka rozwiązania, którą 
osiągnęliśmy dzięki zintegrowaniu architektury z ogniwami fotowoltaicznymi. W ten 
sposób dajemy inwestorom możliwość realizacji projektów w doskonałym designie. 
Potwierdzona atestami wytrzymałość i bezpieczeństwo sprawdzą się przez dziesięcio-
lecia.
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Syngeos

Nasza firma istnieje od 2017 r. i obecnie konsekwentnie realizuje założony proces 
rozwoju oferty w zakresie produktów oraz zasięgu terytorialnego. Wdrożenie opraco-
wanych produktów oraz ich obsługa systemowa zostały już przetestowane na bazie 
blisko 350 gmin w całym kraju.

Obecnie obsługujemy ponad 2 000 urządzeń, działających w ramach zintegrowanego 
systemu.

Firma zapewnia kompleksową obsługę, w zakresie wdrażania systemu monitorowania 
różnorodnych warunków środowiskowych. W zakresie produktów, zajmujemy się 
wytwarzaniem sensorów środowiskowych, które mierzą następujące parametry: PM1, 
PM2,5, PM10, wilgotność, ciśnienie i temperaturę powietrza, hałas, formaldehyd, gazy, 
wilgotność i temperaturę gleby.

W zakresie usług, oferujemy montaż i utrzymanie systemowe powyższych, udostęp-
nianie danych pomiarowych za pośrednictwem różnorodnych kanałów (strona inter-
netowa naszepowietrze.pl, aplikacja mobilna Syngeos, widgety na stronach urzędo-
wych oraz w lokalnych mediach). Ponadto, informacje wyświetlane są na monitorach 
wewnętrznych i zewnętrznych tablicach LED, które również wchodzą w skład syste-
mu Syngeos. Posiadamy własny system IOT, panel klienta z opcją logowania, pełne 
wsparcie techniczne – zdalne i serwisowe. Uzupełnieniem oferty są pyłomierze osobi-
ste, ekosłupki oraz materiały informacyjno – edukacyjne, dostarczane klientom.

Stworzenie sieci produktowej, opartej na modelu abonamentowym, przynosi stałe, 
powtarzalne dochody, umożliwiające stabilne działanie firmy. Regularna rozbudowa 
oferty sensorów oraz aktywne pozyskiwanie kolejnych klientów, pozwalają na rozwój 
zespołu i skalowanie działalności a także realizację kolejnych pomysłów produkto-
wych oraz usługowych.

Urządzenia wpisują się idealnie w trend rozwojowy systemu Smart City, bazujący na 
technologii IOT. Wykazują wysoką przewagę konkurencyjną, ponieważ wyposażone 
zostały w grzany tor powietrza, pozwalający na kondycjonowanie próbki przed po-

https://syngeos.pl
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miarem. Dodatkowo, są kalibrowane za pomocą urządzenia referencyjnego, zgodnie 
z normami GIOŚ. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, zostaliśmy wybrani do re-
alizacji największego przetargu tego typu w Europie – montując w Metropolii Poznań 
ponad 200 czujników.
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Venturis Horeca

Grupa Venturis HoReCa istnieje od stycznia 2018 r. Jesteśmy na wstępnym etapie roz-
woju z ambicjami, aby być globalnymi liderami w optymalizacji kosztów gastronomii 
poprzez bardziej precyzyjne planowanie produkcji. Działamy zgodnie z tym co mówił 
Peter Drucker: jeśli tego nie zmierzysz, nie jesteś w stanie tym zarządzać.

Specjalizujemy się w optymalizacji kosztów operacyjnych przede wszystkim chodzi 
o bardziej racjonalne zarządzanie magazynem oraz produkcją. Problemem gastrono-
mii jest niekontrolowana nadprodukcja – przygotowuje się nawet 50% jedzenia, które 
nie jest konsumowane przez klientów. Opracowlaiśmy całą rodzinę systemów IT, 
które wspierają optymalny proces produkcji i generują oszczędności, są to:

a. KuMin.Sys: system do monitoringu ilości, struktury, przyczyn i wartości nad-
produkcji gastronomii;

b.  KuMin.Magazyn: system do monitoringu wejść i wyjść z magazynu, pozwala na 
inwentaryzację w czasie rzeczywistym;

c.  KuMin.Kalkulator: system służy do lepszego planowania wielkości produkcji, 
łączy ze sobą receptury, zjadalność poszczególnych potraw przez gości z magazy-
nem i zakupami;

d.  KuMin.App: wspomniana już aplikacja mobilna do monitoringu food waste 
w gospodarstwie domowym.

Nikt do tej pory w kompleksowy i profesjonalny sposób nie zajmował się w Polsce 
pomiarem food waste i biznesowych implikacji z tym związanych. W odróżnieniu od 
naszej konkurencji, która skupia się wyłącznie na pomiarze food waste i resztek po-
produkcyjnych, my skupiamy się na pomiarze tego co i ile jest zjadane i na bazie tego 
optymalizujemy proces produkcji, tak aby nie dochodziło do nadprodukcji. Gastrono-
mia to fabryki produkujące żywność. Wyobraźmy sobie fabrykę Toyoty, która wyrzuca 
swoje samochody. Niemożliwe, prawda? Chcemy ducha TQM, kaizen przenieść na 
grunt gastronomii.

https://venturishoreca.com/
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Vooom

Vooom rozpoczął świadczenie usług w kwietniu 2019, ale same prace nad produktem 
rozpoczęły się kilka miesięcy wcześniej. Spółka oferuje kompleksowe rozwiązanie 
w zakresie MaaS (Mobility-as-a-Service) pozwalające integrować komunikację pu-
bliczną i pojazdy wynajmowane „na minuty” w jednej aplikacji. Oferujemy rozwią-
zanie, które pozwala zaplanować trasę przejazdu, wybrać optymalną opcję łączącą 
różne rodzaje pojazdów i różnych dostawców na następnie zapłacić za cały przejazd 
w jednym miejscu. Nasza platforma w połączeniu ze stworzonym przez nas planerem 
multimodalnym pozwala także samorządom budować zintegrowane systemy trans-
portowe w miastach z uwzględnieniem partnerstwa publiczno-prywatnego.

Oferowany przez nas planer multimodalny jest unikalny w skali świata. Pozwala on 
na m.in.: równoczesną integrację różnorodnych typów pojazdów od wielu dostawców, 
uwzględnianie praktycznie dowolnie złożonych taryf, a także aktualizację w czasie 
rzeczywistym danych dotyczących korków, dostępności czy zajętości miejsc w pojaz-
dach. Planer uwzględnia także potrzeby osób o ograniczonej możliwości poruszania 
się i pozwala na optymalizację śladu węglowego.

Wysiłki takich firm jak Vooom i naszych partnerów w samorządach mają istotny, 
mierzalny wpływ na faktyczną emisję CO2 m.in. poprzez ograniczenie ruchu samo-
chodów w miastach. Takie działania i projekty muszą stać się częścią naszego myślenia 
o proekologicznych inwestycjach na równi z bardziej ekologicznymi samochodami, 
systemami przechowywania CO2 czy inwestycjami w energetykę.

http://vooom.pl
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Wash Innovation

Celem Wash Innovation jest rozwiązanie globalnego problemu dostępu do urządzeń 
do higieny osobistej, wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do bieżącej wody. Swoją mi-
sję realizujemy od 2017 roku, tworząc przenośne i oszczędzające wodę urządzenia do 
higieny osobistej.

Kluczową częścią wszystkich naszych produktów jest opatentowany zawór teemer® 
działający beztarciowo. Jest trwały, wydajny i w połączeniu z dobrze dobranymi wy-
lewkami (dyszami) umożliwia zmniejszenie zużycia wody nawet o 70%. Nasze urzą-
dzenia znajdują zastosowanie w codziennym życiu jako przenośny sprzęt campingo-
wy, ale mogą także stanowić pomoc humanitarną w miejscach katastrof naturalnych, 
działań wojennych, do obozów dla uchodźców lub dla miejsc permanentnie pozbawio-
nych bieżącej wody np. slumsów.

Nasz model biznesowy polega na sprzedaży pełnych zestawów z godziwą marżą 
w krajach dobrze rozwiniętych (tam gdzie mamy ochronę patentową: EU, USA, Japo-
nia, Chiny, Tajwan, Australia) i masową sprzedaż uproszonej wersji z minimalna marżą 
w krajach o niskich dochodach (tam nie patentujemy aby obniżyć cenę).

W społeczeństwie coraz bardziej wrażliwym na higienę, co szczególnie jest ważne pod-
czas epidemii, nie musimy przekonywać jak duży potencjał mają przenośne zestawy 
zapewniające dostęp do wygodnych i dostępnych urządzeń do higienicznego mycia 
się.

http://handyshower.pl/


5

96
Start-upy i ekologia. 

Jakie zielone rozwiązania tworzą  
polskie firmy technologiczne?

Przyszłość  
branży ecotech
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W sierpniu br. szerokim echem odbiło się opublikowanie przez Międzyrządowy Panel 
ds. Zmian Klimatu (IPCC) nowego, szóstego już raportu o postępie badań nad zmiana-
mi klimatu. Dokument, który opracowało 234 naukowców pochodzących z 65 krajów, 
jednoznacznie podkreśla, że działalność człowieka przyczyniła się do wzrostu tempe-
ratury i zmiany klimatu panującego na Ziemi, czego skutkiem są częste fale upałów 
i spowodowane nimi susze oraz pożary, a także nawalne opady i powodzie. Poprzednia 
wersja raportu została opublikowana w 2013 r.

Naukowcy obecnie szacują, że emisje gazów cieplarnianych pochodzące z działalności 
człowieka odpowiadają za globalny wzrost średniej temperatury o około 1,1 st. C od 
czasów rewolucji przemysłowej!

Konieczność podejmowania, nawet drobnych działań na rzecz ochrony klimatu, rozu-
mieją coraz lepiej konsumenci.

Według wyników badania PwC Polska „Nowy obraz polskiego konsumenta. Postawy 
i zachowania Polaków w obliczu pandemii koronawirusa” z września 2020 r.:

 o aż 92% respondentów wskazało, że ekologia i dbanie o środowisko jest dla nich 
ważne, nawet w trakcie pandemii;

 o 75% osób uczestniczących w badaniu pomimo trudności występujących pod-
czas pandemii zadeklarowało, że nadal zachowuje się w sposób odpowiedzialny, 
wspierający dbałość o środowisko.
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Również biznes coraz intensywniej zauważa problemy klimatyczne i docenia ich 
wagę, przesuwając środek ciężkości obranych celów z tych czysto ekonomicznych, na 
zrównoważone.

Jedną z inicjatyw mających na celu wspieranie proekologicznych inwestycji jest stwo-
rzenie funduszu PFR GreenHub FoF. To program dla funduszy chcących inwestować 
w firmy z obszarów: ekologii, energii odnawialnej i czystych technologii. Fundusz 
funduszy jest częścią projektu parasolowego PFR GreenHub. Jaki cel przyświecał 
stworzeniu tego projektu?

„Mamy jeden, ale bardzo ambitny cel: rozbudzić inwestycje w polskie start-upy, które chcą wal-
czyć o naszą planetę – wskazał Maciej Polak, Communications Manager w PFR Ventures. – Na 
całym świecie, od stycznia do końca czerwca 2021 r., fundusze przeprowadziły tyle transakcji 
w start-upy pracujące nad poprawą klimatu, ile miało miejsce łącznie przez 5 ostatnich lat. Ten 
trend nie ma jeszcze odzwierciedlenia w Polsce – mało mamy zaawansowanych projektów, które 
przyciągnęły kapitał VC. Chcemy odwrócić obecną sytuację, dlatego naszym zadaniem w ra-
mach PFR GreenHub FoF jest wprowadzenie na rynek 200 mln zł, które połączone z środkami 
inwestorów prywatnych zostaną wpompowane przez wybrane przez nas fundusze do najbardziej 
obiecujących projektów” – Piotr Głąb, analityk, PFR Ventures.
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Zmianę perspektywy patrzenia na projekty z branży „ecotech” potwierdza również 
przedstawicielka funduszu ICOS Capital, Karolina Wojtas. W wywiadzie dla startup.
pfr.pl podkreśliła, że choć fundusz ten od swojego zarania miał w cele statutowe wpisa-
ną odpowiedzialność społeczną, widoczna jest zmiana „klimatu” dla zielonych inwe-
stycji w wielu branżach, także przemysłowej, która kojarzy się jednoznacznie negatyw-
nie jako przyczyniająca się do pogarszania sytuacji środowiska.

„Świat jest coraz bardziej świadomy tego, że nie powinno się pytać „czy da się to zrobić”, ale „jak 
to zrobić”. Również w branży venture capital uświadomiliśmy sobie, jak ważne jest inwestowanie 
w rozwiązania, które odpowiadają na wyzwania z którymi obecnie boryka się nasza cywilizacja. 
Coraz większa liczba funduszy VC decyduje się wprowadzić w mniejszym lub większym stopniu 
element „sustainability” do swojej strategii inwestycyjnej. Obserwując zmiany, które postępują 
w tej branży, widać również bardzo silny nacisk „z góry” (np. od limited partners, regulatorów) na 
to, by rynki kapitałowe w dokonywanych inwestycjach oprócz celów finansowych, szukały także 
celów zrównoważonych” – Karolina Wojtas, ICOS Capital

Przeczytaj więcej  
w wywiadzie dla startup.pfr.pl!

Ważne jednak, by podejmowane działania prowadziły do realnej zmiany, a nie ogra-
niczały się do marketingowych tricków, mających wzbudzić sympatię klientów do 
pozornej misyjności firmy czy funduszu.

„Na świecie przybywa tzw. impactowych funduszy, czyli takich, które za główny cel swoich inwe-
stycji obierają pozytywny wpływ na świat (nie tylko w wymiarze ekologii, ale też np. nierówności 
społecznych). Doprowadziliśmy naszą planetę do takiej kondycji, w której wymagane są nie-
zwłoczne reakcje i inwestowanie w projekty, które mogą szybko coś zmienić jest bardzo wskazane 
z perspektywy społecznej. Ta branża musi ruszyć „z kopyta”. Korporacje, inwestorzy i zespoły 
zarządzające już to wiedzą, teraz muszą tylko przekierować choć część swoich środków w tym 

https://startup.pfr.pl/pl/aktualnosci/vc-sa-gotowe-jak-nigdy-wczesniej-na-inwestycje-w-proekologiczne-/
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kierunku. To nie są dla nich ogromne nakłady: znaczna część outdoorowych kampanii marketin-
gowych ma budżety większe niż pojedyncza inwestycja w start-up w zalążkowej fazie. Jedno jest 
pewne – patrząc na wielkość kapitału, który napływa do funduszy VC/PE dedykowanym inwe-
stycjom zielonym, dobre spółki nie mogą martwić się o brak możliwości pozyskania finansowania 
na ten cel w najbliższych latach”  
– Piotr Głąb, analityk PFR Ventures.
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start-upów  

– wiedza w pigułce
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Jak sfinansować  
działalność gospodarczą?  

+ kurs online

Jeśli zastanawiasz się, jakie formy finansowania są dostępne dla młodych spółek tech-
nologicznych i która z nich jest najlepsza dla Twojego biznesu, skorzystaj z naszego 
krótkiego omówienia różnych dostępnych dla start-upów sposobów pozyskania kapi-
tału. Nie wahaj się również skorzystać z naszego bezpłatnego kursu online  
– Jak pozyskać finansowanie na rozwój firmy?

Venture Capital

Venture Capital, czyli „kapitał wysokiego ryzyka”, to rodzaj finansowania, które inwe-
storzy zapewniają start-upom rozpoczynającym działalność i małym firmom z poten-
cjałem długoterminowego wzrostu. Finansowanie to wykorzystywane jest najczęściej 
w momencie pozytywnego zweryfikowania produktu na rynku i rozpoczęcia szerszej 
ekspansji.

W zamian za udzielone finansowanie fundusze VC wykupują udziały lub akcje fir-
my. Nie jest to więc pożyczka, a inwestycja, która ma przynieść w określonym czasie 
obopólny - zarówno dla przedsięwzięcia, jak i inwestora - zysk. Umowa zawierana 
pomiędzy firmą a inwestorem VC najczęściej obejmuje okres od 3 do 7 lat.

Podstawowa zaleta tego rozwiązania? Nie wymaga zabezpieczeń w postaci aktywów 
osobistych.

https://startup.pfr.pl/pl/kursy-online/pozyskaj-finansowanie
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Oprócz wkładu finansowego, fundusze VC wnoszą do spółek tzw. smart money, czyli 
swoją wiedzę i mentorską pomoc. Bazując na bogatym doświadczeniu w inwestycjach 
na rynku kapitału podwyższonego ryzyka, jak również na podstawie wiedzy o branży, 
menedżerowie funduszy VC są w stanie pomóc spółkom z ich portfela w obraniu od-
powiedniej ścieżki rozwoju i uniknięciu niepowodzeń innych start-upów.

Ponadto, poprzez rozległą siatkę kontaktów biznesowych fundusze VC mają moż-
liwość przedstawienia spółki inwestorom strategicznym, jak również innym inwe-
storom finansowym, którzy potencjalnie mogliby wziąć udział w kolejnych rundach 
inwestycyjnych.

Fundusze VC dysponują portfolio spółek, którym udzieliły wsparcia. Nie jest trudno 
także skontaktować się z nimi - każdy fundusz dysponuje stroną internetową, a opis 
warunków współpracy, korzyści z niej płynących oraz formy kontaktu z inwestorami 
VC wspieranymi przez PFR Ventures znajdziecie na naszej stronie w sylwetkach fun-
duszy.

Fundusz VC jest oparty na środkach finansowych jego twórców i inwestorów. Inwe-
stycja wykracza zatem poza odpowiedzialność finansową jednej osoby, co oznacza, że 
podjęciem decyzji o współpracy, konieczna jest dogłębna analiza obecnej i możliwej 
przyszłej sytuacji spółki.
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Jak podjąć współpracę z funduszem VC?

Wysyłając funduszowi prezentację swojej oferty! Zawartość pitch decku będzie róż-
niła się w zależności od etapu rozwoju start-upu, natomiast istnieje kilka elementów 
wspólnych, które powinny znaleźć się w każdym z nich.

Do takich należą:

 o  cel wprowadzanego produktu lub usługi;

 o  opis problemu, który dany produkt lub usługa rozwiązuje;

 o  przedstawienie samego rozwiązania;

 o  analiza rynku i konkurencji;

 o  model biznesowy uwzględniający sposób komercjalizacji produktu lub usługi 
wraz z prognozami rozwoju start-upu w kolejnych latach;

 o  przedstawienie zespołu operacyjnego, który będzie odpowiedzialny za realiza-
cję zaprezentowanego biznesplanu.

Istnieje także wiele czynników, które decydują o tym czy dany start-up otrzyma finan-
sowanie lub zostanie odrzucony przez fundusz VC. Z pewnością do czynników, które 
decydują o odrzuceniu oferty, można zaliczyć przede wszystkim brak zrozumienia ryn-
ku, konkurencji, istniejących już produktów czy usług podobnych do oferty start-upu, 
nieprzemyślany biznesplan, nieefektywna struktura kosztów czy brak spójnej strategii 
komercjalizacji produktu lub usługi.

Fundusze VC szukają przede wszystkim start-upów, których produkt lub usługa wy-
różnia się na tle rynku i nie powiela istniejących już rozwiązań. Start-up posiadający 
dobre zrozumienie rynku, na który chce wejść, jak również wartości i przewag rynko-
wych produktu lub usługi, który zamierza oferować, ma znacznie większe szanse na 
pozyskanie finansowania od funduszy VC. Istotnym elementem w ocenie funduszy 
VC jest często możliwość szybkiego skalowania biznesu na rynki zagraniczne.
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Chcesz dowiedzieć się więcej o polskim rynku VC? Zobacz rozmowę 
Elizy Kruczkowskiej z Tomaszem Świebodą z Inovo Venture 
Partners!

Corporate Venture Capital

W 2019 r. globalne fundusze wspierane przez CVC osiągnęły rekordowy poziom 57 
miliardów dolarów. Nadal jednak ich wartość jest znacznie mniejsza niż „klasycznych” 
funduszy VC, których wartość w 2019 r. wyniosła łącznie 257 mld dolarów.

Jaka jest różnica pomiędzy CVC i VC?

Corporate Venture Capital to fundusze tworzone przez – jak sama nazwa wskazuje 
– duże firmy, korporacje. Inwestują one bezpośrednio w małe, ale innowacyjne firmy 
technologiczne, na ich wczesnym etapie rozwoju, poprzez umowy joint venture i na-

https://www.youtube.com/watch?v=wjkVEY21H7E&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=wjkVEY21H7E&t=21s
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bywanie udziałów. Ich celem jest nie tylko osiągnięcie zysków finansowych, ale rów-
nież celów strategicznych firmy, do których mogą zaliczać się:

 o innowacyjny know-how;

 o sprawdzenie kierunków i możliwości ekspansji na nowe segmenty rynku;

 o przetestowanie innowacyjnych technologii, które łatwiej wdrożyć w mniejszej, 
niezbiurokratyzowanej strukturze.

Dążenie do realizacji tych celów powoduje, że CVC inwestują przede wszystkim w fir-
my z tej samej branży, w której działa spółka – matka.

Pozostałe kwestie związane z podejmowaniem działań inwestycyjnych, nie różnią się 
w przypadku CVC do działań podejmowanych przez fundusze VC: prowadzą twardą 
selekcję projektów i dywersyfikacji inwestycji, dążą do maksymalizacji zysku, inwestu-
ją średnio na okres 3-7 lat, po czym następuje wyjście kapitałowe (exit).

Jak wskazaliśmy powyżej, oprócz wkładu finansowego fundusze VC wnoszą do spółek 
tzw. smart money, czyli swoją wiedzę i mentorską pomoc. Jaka jest w takim razie ko-
rzyść ze współpracy z Corporate Venture Capital? Największą z nich dla start-upu jest 
dostęp do wiedzy branżowej i biznesowej. Inwestorzy związani z korporacjami mają 
bogate doświadczenia płynące z rynku. Znając uczestników i jego specyfikę, są zatem 
w stanie dużo powiedzieć na ten temat.
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Start-upy współpracujące z CVC mogą liczyć także na skorzystanie z sieci kontaktów 
sponsora funduszu oraz jego infrastruktury, w tym infrastruktury badawczej. Dzięki 
temu pomoc CVC może okazać się znacznie efektywniejsza niż współpraca z fundu-
szem VC. Należy jednak pamiętać, że może mieć ona także swoje wady – spółki-matki 
mogą blokować zmiany i innowacje w start-upie, wprowadzając lub próbując wpro-
wadzić biurokratyczne zasady. Istnieje także obawa o to, że młoda spółka zacznie być 
postrzegana, jako część grupy kapitałowej firmy sponsorującej fundusz.

W Polsce oprócz wspomnianego już Pracuj Ventures, fundusze CVC tworzą m.in. 
PKO BP, Alior Bank, ING, Przelewy 24, a także wspierane przez PFR Ventures – EEC 
Ventures i SpeedUp Energy Innovation Powered by PGE Ventures. Pod koniec zeszłe-
go roku swój fundusz CVC, we współpracy z amerykańskim ffVC, stworzył Totalizator 
Sportowy. Według raportu PFR Ventures podsumowującego ubiegły rok na rynkach 
VC, łącznie polskie CVC zainwestowały w 2020 r. przeszło 100 mln zł.

Aniołowie Biznesu

Aniołami biznesu są osoby prywatne, które inwestują swój kapitał w start-upy i przed-
siębiorstwa, często na wczesnym etapie rozwoju. Zwykle wcześniej rozwijały z po-
wodzeniem szereg swoich działalności i chcą teraz zainwestować kapitał w pomysły 
kolejnego pokolenia twórców. Dzięki zdobytemu w toku własnego prowadzenia biz-
nesu doświadczeniu, służą firmom nie tylko wsparciem finansowym, ale także swego 
rodzaju mentoringiem oraz siecią kontaktów. To dużo więcej niż mogą zaoferować 
np. banki. W zamian za środki na rozwój biznesu i doradztwo w zakresie zarządzania, 
aniołowie biznesu otrzymują jednak udziały w firmie lub obligacje.

Kwoty finansowania przez aniołów biznesu poszczególnych projektów są bardzo 
zróżnicowane, lecz zazwyczaj zamykają się w przedziale od 25 000 EUR do 500 000 
EUR. Według danych Center for Venture Research na University of New Hampshire, 
inwestorzy ci finansują ponad 63 000 start-upów rocznie, na łączną kwotę ponad 23 
miliardów dolarów. Wbrew więc pozorom, wsparcie start-upów przez aniołów biznesu 
jest więc w skali światowej częstym sposobem finansowania na początkującym eta-
pie rozwoju firmy. Ze środków otrzymanych od aniołów biznesu skorzystali dzisiejsi 
giganci, tacy jak Google, Apple czy Amazon.
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Dlaczego warto współpracować z aniołem biznesu?

Do zalet współpracy z aniołem biznesu należy niewątpliwie fakt, że umowa z nim nie 
wymaga zabezpieczenia w postaci aktywów osobistych. Jak już wskazaliśmy, warto-
ścią dodaną oprócz środków pieniężnych jest również mentoring oraz sieć kontaktów, 
które anioł biznesu wprowadza do finansowanej firmy.

Warto podkreślić, że relacja start-upu z aniołem biznesu jest bliższa niż w przypadku 
innych form finansowana. Dlatego warto by obydwie strony umowy dobrze się poro-
zumiewały i miały wspólną wizję rozwoju firmy. Fakt, że układ firmy z aniołem biz-
nesu jest mniej zinstytucjonalizowany niż współpraca z bankiem czy funduszem VC 
przynosi również inne korzyści – prywatni inwestorzy decyzję o ulokowaniu kapitału 
w biznesie podejmują na podstawie mniejszej ilości analiz, a w dużej mierze na pod-
stawie dotychczasowego doświadczenia i biznesowej intuicji. Ponadto, są w stanie 
zainwestować w projekt na każdym etapie jego rozwoju - zarówno początkowym, jak 
i w fazie globalnej ekspansji.

Bootstrapping

Bootstrapping to w skrócie finansowanie biznesu z wykorzystaniem środków wła-
snych, bez udziału kapitału zewnętrznego. Firmy stosujące ten model rozwoju korzy-
stają zazwyczaj z oszczędności własnych lub rodziny. Na późniejszym etapie funkcjo-
nowania start-upu jest to również finansowanie przedsięwzięć przy wykorzystaniu 
przychodów firmy. Co ciekawe, o bootstrappingu mówimy również w sytuacji, gdy 
działania przedsiębiorstwa realizowane są dzięki pożyczkom oraz kredytom – jednak 
tylko tym zaciągniętym na osobę fizyczną, lub których zabezpieczeniem jest majątek 
prywatny, a nie firmowy.

Jak wynika z raportu - „Polskie Startupy 2020. Covid Edition” autorstwa fundacji 
Startup Poland wynika, że w 2020 r. aż 80% start-upów korzystało z własnych zasobów 
pieniężnych.
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Dlaczego warto zdecydować się na bootstrapping?

Główną zaletą bootstrappingu jest to, że właciciel cały czas sprawuje pełną kontro-
lę nad firmą. Korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania zazwyczaj wiąże się 
z oddaniem części udziału inwestorowi – czy to VC, czy aniołowi biznesu. Zwolennicy 
bootstrappingu twierdzą, że projekt jak najdłużej to jest możliwe, powinien opierać się 
na środkach pieniężnych należących do jego twórców. W ten sposób zaczynały swoją 
działalność takie globalne marki jak Microsoft, Hewlett – Packard czy Apple.

Jakie są wady bootstrappingu?

Niestety zalicza się do nich dość powolne tempo rozwoju firmy. Start-upy opierają-
ce się jedynie na kapitale własnym muszą zdecydowanie bardziej zwracać uwagę na 
wpływy umożliwiające dalsze finansowanie przedsięwzięcia. Konieczność zdobywa-
nia kolejnych źródeł przychodów często powoduje odchodzenie od strategicznych 
celów firmy i angażowanie się w doraźne, lecz dochodowe projekty. Bootstrapping nie 
jest zatem dobrym rozwiązaniem dla firm, których funkcjonowanie ma być oparte na 
dynamicznym rozwoju, szybkiej skalowalności i ekspansji.

Korzystanie z kapitału prywatnego wiąże się również z ograniczaniem wszelkiego 
rodzaju kosztów. To ma jednak i pozytywny aspekt - pieniądze inwestowane są zdecy-
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dowanie rozważniej. Istnieje wiele rozwiązań, które ułatwiają ograniczanie wydatków 
firmy. Sprawdzi się przy tym korzystanie z przestrzeni coworkingowej lub pracy zdal-
nej (do której skutecznie przekonał wielu z nas okres pandemii); samodzielne prowa-
dzenie działań marketingowych (choćby w social mediach) oraz ograniczanie podróży 
służbowych (szczególnie w epoce boomu na spotkania wirtualne).

Największym wyzwaniem dla przedsięwzięcia korzystającego z bootstrappingu 
jest moment wprowadzenia produktu do sprzedaży. Etap ten nazywany jest „Doliną 
Śmierci” („Valley of Death”), gdyż często twórcy poświęcają się wtedy w całości budo-
waniu firmy – posiadając malejące zasoby finansowe. Niepowodzenie w sprzedaży 
lub budowaniu rozpoznawalności produktu może spowodować zamknięcie przedsię-
wzięcia. 
 

Crowdfunding  
– finansowanie społecznościowe

Jak sama nazwa wskazuje: crowdfunding, czyli złożenie wyrazów crowd - tłum oraz 
funding – finansowanie, jest metodą zdobywania środków na finansowanie projektów 
poprzez zbiórki publiczne. Zbiórki te odbywają się w serwisach internetowych, często 
wyspecjalizowanych w tym celu. Przykładem takiego serwisu jest właśnie Kickstarter.

Finansowanie społecznościowe jest szansą na realizację pomysłów - biznesowych, ale 
i np. kulturalnych dla osób, które choć posiadają innowacyjny, czy po prostu atrakcyjny 
pomysł, to nie dysponują odpowiednimi środkami finansowymi, aby go zrealizować. 
Jest ciekawą alternatywą na pozyskanie kapitału niezbędnego do wykonanania projek-
tu, bez konieczności angażowania jednego dużego inwestora.

Osoby wpłacające środki na dany cel, czyli darczyńcy, nie są zobowiązani do regularne-
go dotowania danego projektu, ani do przeznaczania na to określonych kwot. Wszyst-
ko dzieje się na zasadzie dobrowolności.
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Obecnie możemy wyróżnić podstawowe typy finansowania 
społecznościowego: 
 
Crowdfunding donacyjny  
–  do tej kategorii zaliczymy głównie zbiórki charytatywne 

i inicjatywy powoływane przez organizacje non-profit. Ma charakter 
filantropijny, więc darczyńcy nie mogą liczyć na żadną gratyfikację 
za udzielone wsparcie (przykładem jest siepomaga.pl)

 
Crowdfunding inwestycyjny lub udziałowy  
–  użytkownicy w zamian za wpłatę otrzymują część udziałów 

w przedsięwzięciu. Wiążę się więc ona z późniejszą gratyfikacją 
pieniężną (przykładem są portal beesfund.com oraz findfunds.pl). 

Crowdfunding dłużny 
–  oparty na pożyczkach społecznościowych. Beneficjent finansowania 

społecznościowego ma obowiązek spłaty otrzymanych środków 
(przykładem jest crowdy.pl). 

Crowdfunding oparty na przedsprzedaży  
–  w tym modelu zbierane są środki na realizację poszczególnych 

etapów projektu czy usługi, które po wykonaniu są dostarczane 
donatorom (to właśnie portal kickstarter.com). 

Crowdfunding oparty na nagrodach  
–  w zamian za przekazywaną wpłatę, darczyńca otrzymuje nagrodę, 

która jednak najczęściej nie jest odzwierciedleniem wysokości 
wpłaconych środków (przykładem są polakpotrafi.pl oraz wspieram.
to).

http://siepomaga.pl
http://beesfund.com
http://findfunds.pl
http://crowdy.pl
http://kickstarter.com
http://polakpotrafi.pl 
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Więcej o finansowaniu społecznościowym dowiesz się od założyciela 
platformy crowdfundingowej Beesfund – Arkadiusza Regieca!

https://www.youtube.com/watch?v=5kO4UXjb5Lc&t=1539s
https://www.youtube.com/watch?v=5kO4UXjb5Lc&t=1539s



