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Rozdziaĩ 1.

Zakħadasz firmÿ

Z tego rozdziaīu dowiesz siă:
x kiedy nalešy sformalizowað startup;
x jakie sî wady i zalety poszczególnych form prawnych;
x jak zaĪošyð dziaĪalnoŁð gospodarczî lub spóĪkĂ;
x czym jest Founders’ Agreement.
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W 2011 r. w akademiku Uniwersytetu Stanforda dwóch studentów Łciska
sobie dĪoĬ na potwierdzenie rozpoczĂcia wspóĪpracy przy tworzeniu aplikacji mobilnej. Studenci uwašajî, še zrewolucjonizujî rynek startupów.
PrzystĂpujî do pracy, a do zespoĪu zapraszajî jeszcze jednego co-foundera.
Prace przyspieszajî. Po pewnym czasie wspólnik numer 1 decyduje, še
wspólnik numer 2 nie nadaje siĂ do pracy i ma zbyt maĪe umiejĂtnoŁci, aby
rozwijað projekt. Wspólnik numer 3 zgadza siĂ z nim i tym samym wspólnik numer 2 zostaje usuniĂty. Jeszcze wtedy nie wie, še przez swój bĪîd
zostaĪ pozbawiony udziaĪu w pracach nad aplikacjî, z której za kilka lat
korzystað bĂdî setki milionów ušytkowników miesiĂcznie. Ten pechowiec
to Reggie Brown. Wspólnicy, którzy nadal ze sobî wspóĪpracujî, to Evan
Spiegel i Bobby Murphy. A ta aplikacja to Snapchat.
MoraĪów z tej historii moše byð wiele. Dla zaĪošycieli startupu dziaĪajîcych w poŁpiechu najbardziej pouczajîcy jest na pewno jeden: umów
nalešy dotrzymywað, ale wczeŁniej lepiej zawrzeð je na piŁmie.

PROJEKTOWANIE STARTUPU
Poczïtek
Po pierwsze: nie zakīadaj startupu. ZaĪóš firmĂ, zaczynajîc od tej fazy
i pamiĂtajîc, še kiedyŁ siĂ ona skoĬczy. Byð moše nastîpi to wĪaŁnie jeszcze na etapie startupu, kiedy nie wszystkie czynniki zdîšî siĂ ze sobî poĪîczyð w celu stworzenia mieszanki generujîcej rozwój, i bĂdzie trzeba
zamknîð firmĂ. JeŁli kombinacja pomysĪu, zespoĪu, modelu biznesowego,
realizacji i produktu odpowiadajîcego na potrzeby grupy docelowej wypali —
wyjdziesz z fazy startowej i bĂdziesz precyzyjnie planowaĪ rozwój. Kolejne
fazy nie bĂdî obarczone juš tak dušym ryzykiem i bĂdziesz musiaĪ przyjîð
innî strategiĂ rozwoju.
PamiĂtaj jednak o tym, še dziaĪalnoŁð w startupie planuje siĂ inaczej
niš w firmie zajmujîcej siĂ sprawdzonym na rynku rodzajem produktu,
w oparciu o zweryfikowane strategie rozwoju. DziaĪalnoŁð, o której myŁlisz,
jest inna. Masz pomysĪ na wdrošenie rozwiîzaĬ, którymi nikt wczeŁniej siĂ
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nie zajmowaĪ, lub rozwiîzaĬ, których nikt nie realizowaĪ w ten sam sposób. To nie znaczy, še nikt poza Tobî nie miaĪ takiego samego pomysĪu.
ByĪo i bĂdzie ich wiele. Twój sukces zalešy od tego, jak go zrealizujesz,
i wĪaŁnie to, a nie sam pomysĪ, jest unikalne w Twojej dziaĪalnoŁci. Skoro
wiĂc zakĪadamy, še nikt nie zrobiĪ tego samego w taki sam sposób, powinieneŁ samodzielnie zaprojektowað rozwój. Mošesz inspirowað siĂ rozwiîzaniami innych firm, ale nie oznacza to, še powielisz przyjĂty przez te firmy
sposób realizacji. Twoja dziaīalnołñ jest obarczona wysokim ryzykiem
i projektowanie jej musi róŢniñ siă od projektowania dziaĪalnoŁci w tradycyjnej kwiaciarni, sklepie z ksiîškami lub doradztwie inwestycyjnym.

Zarys dziaīalnołci
Po drugie: nie planuj, weryfikuj. Mimo chaosu, który jest charakterystyczny
dla fazy startowej, nadal nie mošesz zdað siĂ na los, szczĂŁcie lub magiczne
siĪy. Ale w odróšnieniu od firm, które wiedzî, co je czeka, bo setki, tysiîce
albo miliony innych firm sprzedawaĪo w ten sam sposób buty, ksiîški lub
usĪugi fryzjerskie, Twoja dziaĪalnoŁð wydarza siĂ w warunkach skrajnej niepewnoŁci. Nie jesteŁ wiĂc w stanie jej zaplanowað. Mošesz za to, i powinieneŁ, mieð zaĪošenia, które bĂdziesz weryfikowaĪ.
Projektujîc startup, na poczîtku masz pomysĪy na realizacjĂ i hipotezy.
I we wczesnej fazie bădziesz duŢo poszukiwaī, bădziesz weryfikowaī
hipotezy i je zmieniaī.
W tradycyjnym biznesie mošesz od razu zaĪošyð, jakie sî mocne i sĪabe
strony oraz szanse i zagrošenia. W startupie teš to zrobisz, ale powinieneŁ
byð caĪy czas gotowy do ich zmiany, w miarĂ sprawdzania poczîtkowych
zaĪošeĬ.
W tym celu na poczîtku okreŁl najwašniejsze kwestie dotyczîce Twojego startupu, przygotowujîc zarys dziaĪalnoŁci wraz z postawionymi hipotezami. Najlepiej zrobið to jeszcze przed formalnym zaĪošeniem firmy. JeŁli
jednak ten etap masz juš za sobî, nadal postaraj siă zapakowañ startupowy chaos w ramy. W tym celu odpowiedz sobie na pytania:
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x czym bĂdziesz siĂ zajmowað;
x co chcesz wypracowað i jaki problem rozwiîzað;
x w jaki sposób;
x dla kogo;
x w jakim czasie;
x z jakim zespoĪem i z jakimi partnerami biznesowymi;
x za jakie pieniîdze.
Udzielenie odpowiedzi na te pytania pozwoli Ci na zbudowanie modelu
biznesowego, w którym bĂdziesz z czasem zarabiaĪ. Mimo še w startupie
musisz byð elastyczny, to wciîš te ramy sî wašne. DziĂki nim bĂdziesz
wiedziaĪ, czy zmierzasz w dobrî stronĂ i jakie elementy powinieneŁ
zmienið. To nie musi, i nie powinien, byð obszerny dokument na kilkadziesiît
stron. BĂdziesz do niego czĂsto wracaĪ i na pewno bĂdziesz w nim dokonywaĪ zmian, wiĂc lepiej, šeby to byĪ bazowy, oszczĂdny dokument niš
ksiĂga, do której trudno zajrzeð. Budujîc model biznesowy, mošesz skorzystað z ksiîški Alexandra Osterwaldera i Yves’a Pigneura Tworzenie modeli
biznesowych; pozwoli Ci ona znaleşð odpowiedzi na pytania dotyczîce wdrošenia w šycie rozwiîzaĬ, o których myŁlisz.
Nie planuj — stawiaj hipotezy i je weryfikuj. JeŁli poczîtkowe zaĪošenia
okašî siĂ chybione, a w wiĂkszoŁci przypadków tak bĂdzie, pracuj nad innym
rozwiîzaniem.
Pewne ograniczenia spotkajî CiĂ, kiedy pozyskasz inwestora, bo wasza
wspóĪpraca bĂdzie opieraĪa siĂ czĂsto na konkretnych wskaşnikach, a czĂŁð
inwestorów bĂdzie od Ciebie wymagaĪa biznesplanu.
Po trzecie, nie sīuchaj Henry’ego Forda, kiedy mówi: Gdybym zapytaĪ
ludzi, czego chcî, odpowiedzieliby, še szybszych koni. Innowacyjny przedsiĂbiorca powinien rozumieð potrzeby klienta i budowað produkt tak, šeby
naprawdĂ odpowiadaĪ na realne potrzeby realnych ludzi. Bazuj na swojej
intuicji i doŁwiadczeniu, ale zbieraj teš dane i opinie, šeby móc lepiej dostosowað produkt do rynku. Poza tym Henry Ford tak naprawdĂ nigdy tych
sĪów nie wypowiedziaĪ.
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Z tego rozdziaīu dowiesz siă:
x jak sfinansowað startup;
x jak pozyskað inwestora;
x jak przebiega proces inwestycyjny;
x i co kryje siĂ za sĪowami NDA, teaser, pitch, term-sheet.
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Olejem napĂdowym dla rozwoju startupu sî nie tylko dobre pomysĪy
i dynamicznie podejmowane decyzje, ale takše to, co jest problemem dla
tradycyjnych przedsiĂbiorców: pieniïdze. To nieprawda, še startup bez
inwestora nie przešyje. Prawdî jest natomiast to, še nawet po pozyskaniu
zewnĂtrznego finansowania firma moše boleŁnie upaŁð.
Nie da siĂ ukryð, še pieniîdze pozwalajî na rozwój. Mošesz czerpað je
z róšnych şródeĪ, w zalešnoŁci od stopnia rozwoju firmy i zainteresowania, jakie wzbudza Twój projekt. W tej czĂŁci ksiîški przyjrzymy siĂ wiĂc
pieniîdzom, sposobom ich pozyskiwania i… utraty.

RODZAJE FINANSOWANIA
Bootstrapping
Pierwszym krokiem przy zakĪadaniu firmy (pamiĂtasz, še zakĪadasz firmĂ,
a nie startup?) nie moše byð myŁl: ZnajdĂ inwestora i produkt sprzeda siĂ jak
Łwieše buĪeczki. Nie potrzebujesz inwestora, šeby upiec caĪî buĪkĂ. Byð moše
proces pieczenia w Twoim przypadku wymaga dušego wkĪadu finansowego,
ale przystĂpujîc do realizacji, pomyŁl przede wszystkim, na którym etapie
przydatny lub konieczny jest zastrzyk finansowy. Moše siĂ okazað, še wiele
dziaĪaĬ da siĂ zrealizowað bez kapitaĪu zewnĂtrznego.
Przeskoczyð pĪot, pociîgajîc za szlufkĂ w wysokich butach — to brzmi
jak coŁ niewykonalnego. Takiego wĪaŁnie sformuĪowania ušywali Amerykanie w XIX w. na okreŁlenie trudnego, wrĂcz nierealnego zadania, wykonywanego na wĪasnî rĂkĂ. Ta szlufka w butach to po angielsku bootstrap
i pojĂcie bootstrappingu ma swoje şródĪo wĪaŁnie w tym powiedzeniu. Dzisiaj tego terminu ušywa siĂ na okreŁlenie sposobu rozwijania firmy jedynie
przy wykorzystaniu wĪasnych zasobów finansowych. To proces startowy,
kiedy nie ma jeszcze kredytów lub innego finansowania zewnĂtrznego,
takiego jak wejŁcie inwestora venture capital czy anioĪa biznesu.
Bootstrapping sprowadza siĂ do tego, še zaĪošyciel poza wniesieniem
do firmy wĪasnej pracy:
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x wykorzystuje swoje dochody i oszczĂdnoŁci;
x obciîša swoje karty kredytowe lub zaciîga kredyty na swoje konto,
a nie na konto firmy;
x zaciîga kredyt firmowy z prywatnym zabezpieczeniem rzeczowym
lub np. udzielajîc porĂczenia;
x obniša maksymalnie koszty operacyjne;
x przyjmuje zapĪatĂ w momencie sprzedašy, bez przedĪušania okresu
zapĪaty.
Bootstrapping to rozwiîzanie, od którego zaczynajî wszystkie firmy, ale
tylko niektóre z nich mogî sobie pozwolið na wydĪušanie tego etapu. Ješeli
biznes wymaga dušych nakĪadów pieniĂdzy, a nie uda siĂ pozyskað zewnĂtrznego finansowania, wówczas korzystanie wyĪîcznie z wĪasnych Łrodków
nie rozwiîzuje problemu koniecznoŁci dokapitalizowania. Istniejî gĪówne
dwa typy firm, dla których to odpowiednia forma finansowania: startupy
niewymagajîce na danym etapie dušego kapitaĪu oraz tzw. seryjni przedsiĂbiorcy, którzy ze Łrodków uzyskanych ze sprzedašy wczeŁniejszych biznesów mogî finansowað kolejne dziaĪania. Na bardzo wczesnych etapach
bootstrapping bĂdzie koniecznoŁciî dla wiĂkszoŁci startupów. W miarĂ
rozwoju prawie zawsze konieczne bĂdzie korzystanie z innych form
finansowania.
Bazowanie na zawartoŁci swojego portfela jest z pewnoŁciî ograniczajîce dla rozwoju produktu. Ma jednak teš dobre strony: uczy prowadzenia
firmy i pozwala samodzielnie niî kierowað, dostrzegað szanse i zagrošenia na šywym organizmie. WejŁcie do biznesu inwestora nie oznacza
oczywiŁcie jedynie finansowej sielanki, jednak przestawia firmĂ na inne tory.
Aby dojŁð do tego miejsca, warto mieð za sobî doŁwiadczenia takše z trudnoŁciami finansowymi. Inna rzecz, še dzisiaj šaden rozsîdny inwestor nie
dokapitalizuje o dušy worek gotówki firmy, która sama jeszcze nic nie wypracowaĪa, poza wstĂpnym modelem biznesowym i pomysĪem.
Brak oszczĂdnoŁci nie jest barierî. Nick Woodman, zaĪošyciel GoPro,
zanim sprzedaĪ swojî pierwszî kamerĂ, poŁwiĂciĪ wiele czasu, šeby zbudowað urzîdzenie, z którego dzisiaj korzystajî juš nie tylko surferzy. Kiedy
w 2002 r. doszedĪ do momentu, gdy wiedziaĪ juš, še rozwijanie produktu
nie uda siĂ bez zastrzyku gotówki, sprzedaĪ czĂŁci ze swojego vana, za które
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w tamtym czasie otrzymaĪ 10 000 dolarów. W 2004 r. przychody firmy wynosiĪy juš 150 000 dolarów, by podwoið siĂ w ciîgu nastĂpnego roku i dzisiaj
osiîgað wartoŁð okoĪo 1,5 miliarda dolarów rocznie. To nie jest historia
mĂšczyzny, który w cudowny sposób rozmnošyĪ pieniîdze, ale przykĪad
przedsiĂbiorcy, który wĪošyĪ w swój biznes dušo wysiĪku na poczîtku i wiedziaĪ, jak szukað finansowania przed poszukiwaniem go na zewnîtrz. Prawdopodobnie dušî rolĂ odegraĪy w tym jego… wczeŁniejsze poraški. Pierwsze
dwie jego firmy upadĪy, a upadek, jak przeczytasz w ostatnim rozdziale,
moše byð bardzo pouczajîcy.

Family, friends and… fools
Brak wĪasnych Łrodków lub ich wyczerpanie nie oznacza, še nalešy od razu
siĂgað do kieszeni inwestora. To jednak sygnaĪ alarmowy mówiîcy o tym,
še konieczne jest doinwestowanie dziaĪalnoŁci.

PoŠyczka, uŠyczenie lub darowizna
Kiedy masz trudnoŁci z pozyskaniem zinstytucjonalizowanego finansowania
(piszĂ o nim dalej), rozwiîzaniem, po które siĂga wiele startowych firm,
jest zwrócenie siĂ o pomoc finansowî do najblišszych: rodziny, przyjacióĪ
i innych osób gotowych wesprzeð Twój projekt, czyli wĪaŁnie family, friends
and fools.
Finansowanie ze Łrodków przyjacióĪ ma jeden dušy mankament: trudnoŁci ze spĪatî przyjacielskiej pošyczki rodzî ryzyko pogorszenia relacji lub
ich caĪkowitego zrujnowania. Gdzie pojawiajî siĂ pieniîdze w relacjach
miĂdzyludzkich, tam trudniej jest zarzîdzað ewentualnym konfliktem. Zdecydowanie Īatwiej jest prolongowað pošyczkĂ instytucjonalnî, bo chociaš
równieš mošna spotkað siĂ z murem w postaci braku porozumienia, to
brak wiĂzi w formalnym kontakcie pozwala na prowadzenie skuteczniejszych negocjacji. Bywa równieš, še kapitaĪ jest formî prezentu. Z perspektywy prawnej nazywa siĂ to darowiznî, której udzielenie jest zwiîzane
z kilkoma obostrzeniami.
UmowĂ poŢyczki reguluje kodeks cywilny; oznacza ona, še jedna osoba
zobowiîzuje siĂ przenieŁð na drugî wĪasnoŁð okreŁlonej iloŁci pieniĂdzy
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lub rzeczy oznaczonych co do gatunku (np. samochód, komputer), a druga
osoba ma tĂ iloŁð zwrócið w okreŁlonym czasie. JeŁli decydujesz siĂ na
„pošyczenie” nie pieniĂdzy, a wĪaŁnie rzeczy, jak samochód, to tî umowî
mošna tylko zobowiîzað siĂ do oddania samochodu tego samego gatunku,
a nie dokĪadnie tego, który pošyczasz. Dlatego lepszî alternatywî dla udzielajîcego takiej pošyczki jest skorzystanie z umowy najmu samochodu —
w takiej sytuacji bĂdziesz musiaĪ zwrócið tĂ samî rzecz, którî pošyczyĪeŁ,
a w sensie prawnym „najîĪeŁ”.
W praktyce konieczne bĂdzie zawarcie umowy na piŁmie — zgodnie
z art. 720 § 2 kodeksu cywilnego taki obowiîzek pojawia siĂ juš wtedy,
kiedy wartoŁð pošyczki przekracza 500 zĪ. To wymóg wašny z perspektywy
ewentualnych sporów, bo taka umowa musi byð pisemna dla celów dowodowych. Zgodnie z orzecznictwem sîdowym umowa ustna na wyšszî kwotĂ
wciîš bĂdzie jednak wašna.
Pošyczka nie musi zakĪadað zwrócenia pieniĂdzy lub rzeczy z zapĪatî
dodatkowego wynagrodzenia, jak to siĂ dzieje w przypadku wsparcia instytucjonalnego. Moše oczywiŁcie byð teš nieodpĪatna.
Pewnym ograniczeniem jest to, še dajîcy pošyczkĂ moše odstîpið od
umowy i odmówið wydania jej przedmiotu, ješeli zwrot pošyczki jest wîtpliwy z powodu zĪego stanu majîtkowego drugiej strony. Nie jest mošliwe
skorzystanie z tego wariantu tylko wtedy, kiedy w chwili zawarcia umowy
dajîcy pošyczkĂ wiedziaĪ o zĪej kondycji finansowej pošyczkobiorcy lub
z ĪatwoŁciî mógĪ siĂ o tym dowiedzieð. Wašne, šeby w umowie zastrzec
termin zwrotu. W przeciwnym razie pošyczkĂ nalešy zwrócið w ciîgu szeŁciu tygodni od chwili, kiedy pošyczkodawca wypowie umowĂ. A hipotetycznie moše to zrobið i jeden dzieĬ po wydaniu pieniĂdzy lub rzeczy.
ĩagodniejszym sposobem dokapitalizowania przedsiĂbiorcy jest skorzystanie z umowy uŢyczenia, czyli oddania do ušywania konkretnej rzeczy
nieodpĪatnie. Przedmiotem takiej umowy nie mogî byð jednak pieniîdze —
takî czynnoŁð nalešy uregulowað umowî pošyczki. Wyobraş sobie, še kolega
ze studiów nieodpĪatnie ušycza Ci trzech komputerów. Umawiacie siĂ, še
mošesz z nich korzystað przez najblišszy rok zgodnie z ich przeznaczeniem. Sprawdzasz sprzĂt, ale nie zauwašasz, še w jednym z komputerów
kabel Īadowania samoistnie przestaje Īadowað, co ujawnia siĂ dopiero po
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kilku godzinach ušytkowania. W takiej sytuacji, gdybyŁ poniósĪ na skutek
tej wady szkodĂ, osoba, która ušyczyĪa Ci sprzĂtu, powinna naprawið tĂ
szkodĂ w zwiîzku z tym, še nie mogĪeŁ wady z ĪatwoŁciî zauwašyð. Z kolei
jeŁli uszkodzisz sprzĂt w toku ušywania, równieš bĂdziesz odpowiedzialny
za spowodowanie szkody.
I wreszcie — przekazanie pieniĂdzy lub rzeczy na wĪasnoŁð i nieodpĪatnie mošliwe jest przy wykorzystaniu umowy darowizny. Nalešy jî zawrzeð
w formie aktu notarialnego, chyba še przedmiot darowizny zostaĪ juš przekazany. W tym przypadku równieš, jeŁli darowizna dotyczy podarowania
rzeczy, dajîcy darowiznĂ jest odpowiedzialny za szkodĂ, jakî wyrzîdziĪ
przez to, še rzecz miaĪa wady, i takše tylko wtedy, kiedy obdarowany mógĪ
z ĪatwoŁciî wadĂ zauwašyð.
Przekazanî darowiznĂ mošna odwoĪað. BĂdzie tak, kiedy osoba jej
udzielajîca uzna, še obdarowany dopuŁciĪ siĂ wobec niej raŢïcej niewdziăcznołci. Orzecznictwo sîdowe za czyn rašîcej niewdziĂcznoŁci uznaje
m.in. odmowĂ pomocy w chorobie, odmowĂ pomocy osobom starszym,
rozpowszechnianie uwĪaczajîcych informacji o darczyĬcy, pobicie czy
ciĂškie zniewašenie. Nie kašdy konflikt miĂdzy stronami bĂdzie wiĂc uzasadniaĪ odwoĪanie darowizny — stanie siĂ tak tylko w przypadku szczególnie ciĂškiego przewinienia wobec osoby udzielajîcej darowizny. W takiej
sytuacji przedmiot darowizny nalešy zwrócið. W razie braku zgody dajîcy
darowiznĂ moše przenieŁð spór na drogĂ sîdowî.
Forma finansowania znana pod nazwî friends, family and fools bywa
okreŁlana teš jako 4F, gdzie pierwsza, dodatkowa litera „F” pochodzi od sĪowa
„zaĪošyciele” — z angielskiego founders. W takim ukĪadzie 4F wchĪania
bootstrapping i oznacza finansowanie biznesu ze Łrodków wĪasnych, rodziny,
przyjacióĪ i… no wĪaŁnie, kim sî fools?
Šartobliwie mówi siĂ, še dekodowanie skrótu 3F sprowadza siĂ do tego,
še friends i family to osoby, które udzielajî wsparcia finansowego, bo wierzî
w Ciebie, a nie w pomysĪ, podczas gdy fools to ludzie dajîcy Łrodki, bo nie
zdajî sobie sprawy z ryzyka przedsiĂwziĂcia. To uproszczenie, jednak faktycznie mošna w ten sposób na to spojrzeð, kiedy mówimy o crowdfundingu udziaĪowym. Ale od poczîtku. Fools to okreŁlenie osób, które nie
majî z Tobî wiĂzi, a jednak wspierajî CiĂ finansowo. Lepsze byĪoby na
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pewno sĪowo „wspierajîcy”, ale nie byĪoby to juš takie zabawne, prawda?
OczywiŁcie finansowy zastrzyk mošna hipotetycznie otrzymað od kašdego.
Dzisiaj jednak najczĂŁciej oznacza to uzyskanie Łrodków na dziaĪalnoŁð
od tĪumu — tym w skrócie jest crowdfunding, czyli finansowanie spoĪecznoŁciowe.

Crowdfunding
W praktyce zdobycie niewielkich kwot mošliwe jest przy wykorzystaniu
finansowania dziĂki zaangaŢowaniu cyfrowego tīumu. W klasycznej wersji
polega to na opublikowaniu na jednej z platform crowdfundingowych opisu
projektu, dla którego poszukujesz wsparcia udzielanego w formie bezgotówkowej. Znalezienie wsparcia tî drogî wymaga dotarcia do jak najwiĂkszej liczby osób i zainteresowania ich projektem oraz pokazania korzyŁci
dla potencjalnych wspierajîcych. Wiîše siĂ wiĂc z podjĂciem dziaĪaĬ marketingowych w ramach kampanii crowdfundingowej i przygotowania treŁci,
która zachĂci do udziaĪu w projekcie. Mimo še jest to inny sposób finansowania niš udziaĪ inwestora venture capital, dla skutecznoŁci kampanii
takše tutaj konieczne jest przygotowanie odpowiedniego pitch (piszĂ o tym
w dalszej czĂŁci ksiîški). W kampanii biorî udziaĪ trzy podmioty: poszukujîcy wsparcia, nazywany projektodawcî, wspierajîcy i platforma, za
poŁrednictwem której kampania jest realizowana. Platform powstaje w ostatnim czasie coraz wiĂcej. Mošna skorzystað m.in. z polskich, takich jak
PolakPotrafi.pl, Wspieram.to czy Beesfund.com i GetFunded, lub zagranicznych, jak Kickstarter albo Indiegogo.
Planujîc rozpoczĂcie kampanii, nalešy zapoznað siĂ z regulaminem
danego serwisu i dokonað analizy szans oraz zagrošeĬ, jakie siĂ z tym
wiîšî. Przede wszystkim warto zwrócið uwagĂ na obowiîzki platformy
i projektodawcy, sposób rozliczenia wsparcia, dostĂp do danych osobowych
wspierajîcych. Ta forma finansowania nie jest jednak dla kašdego. Skorzystanie z niej bĂdzie ryzykowne zwĪaszcza wtedy, kiedy zalešy Ci na zachowaniu istotnych szczegóĪów projektu, przede wszystkim technologicznych,
w poufnoŁci. Moše siĂ okazað, še wartoŁð projektu wspierajîcy mogî docenið (i wesprzeð finansowo!) dopiero po ujawnieniu tych szczegóĪów, a nie
kašdy pomysĪ da siĂ „sprzedað” bez pokazania np. innowacyjnych rozwiîzaĬ. Ze wzglĂdu na to, še ochrona tajemnicy przedsiĂbiorstwa przysĪuguje
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m.in. wtedy, kiedy informacje te nie sî publicznie ujawnione, ujawniajîc je,
mošesz zyskað finansowanie, a stracið wĪaŁnie ochronĂ tajemnicy przedsiĂbiorstwa. Skorzystanie z crowdfundingu nalešy wiĂc rozwašyð nie tylko
z perspektywy biznesowej i marketingowej, ale takše z prawnej, z uwzglĂdnieniem ryzyk i myŁlenia dĪugofalowego.
Aktualnie w polskim systemie prawnym brak jest przepisów wprost
regulujîcych crowdfunding. W zalešnoŁci od wykorzystywanej formuĪy stosuje siĂ jednak juš istniejîce instrumenty prawne, jak przepisy dotyczîce
darowizny, pošyczki lub sprzedašy.
Ješeli kampania przewiduje pozyskanie finansowania bez jednoczesnego
Łwiadczenia wzajemnego w postaci nagród lub produktu, strony, tzn. projektodawcĂ i wspierajîcego, Īîczy umowa darowizny i wszystkie konsekwencje z tym zwiîzane, a w szczególnoŁci ryzyko, še wspierajîcy odwoĪa darowiznĂ i zašîda zwrotu tego, co wpĪaciĪ. W praktyce jednak ryzyko to jest
bliskie zeru, ale samî prawnî ewentualnoŁð trzeba mieð na uwadze.
CzĂsto uzyskanie wpĪaty wiîše siĂ z przekazaniem na rzecz wspierajîcego jakiegoŁ bonusu — niekoniecznie materialnego. Mogî to byð podziĂkowania w atrakcyjnej formie czy nagranie wideo ze wspierajîcym. Nagrodî
za wsparcie bywa teš przekazanie materialnych nagród, np. biletów wstĂpu
na okreŁlone wydarzenie. Oparcie kampanii na systemie nagród nie ma
bezpoŁredniego odzwierciedlenia w jakiejkolwiek umowie cywilnoprawnej.
Prawne rozumienie tego procesu sprowadza siĂ najczĂŁciej do uznania,
še mamy tu do czynienia z umowî nienazwanî, czyli nieprzewidzianî wprost
w przepisach prawa. Jej charakterystyczne cechy pozwalajî jednak na uznanie, še jest bliska umowie sprzedašy i jej przedmiotem jest zobowiîzanie
obu stron do ŁwiadczeĬ wzajemnych: wsparcia finansowego po jednej
i nagrody po drugiej.
Ze sprzedašî w sensie prawnym mamy równieš do czynienia w przypadku takiego uksztaĪtowania kampanii z udziaĪem internetowego tĪumu,
še za wsparcie pieniĂšne wspierajîcy otrzymuje produkt, na którego stworzenie projektodawca poszukuje w ten sposób finansowania. W praktyce
wyglîda to wiĂc jak przedsprzedaŢ: wspierajîcy pĪaci za to, še otrzyma produkt, kiedy — dziĂki tym Łrodkom — zostanie on stworzony.
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Szczególnî formî finansowania startupu dziĂki zaangašowaniu tĪumu
jest, zyskujîcy coraz bardziej na popularnoŁci, crowdfunding udziaīowy
(equity crowdfunding), polegajîcy na inwestowaniu w projekt w zamian za
udziaĪy lub akcje projektodawcy. Z tej formy pozyskiwania finansowania
mogî korzystað nie tylko istniejîce firmy dysponujîce akcjami lub udziaĪami,
ale takše osoby dopiero poszukujîce wspólników, bĂdîce jeszcze przed
formalnym zawiîzaniem spóĪki. NajczĂŁciej platformy poŁredniczîce
w crowdfundingu udziaĪowym dokonujî selekcji projektów, co dodatkowo
zabezpiecza samî platformĂ, ale i potencjalnych inwestorów.
Zaprojektowanie kampanii musi wiîzað siĂ z wnikliwî analizî prawnî,
przede wszystkim z powodu obostrzeĬ, jakie znaleşð mošna gĪównie w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóĪkach publicznych
i ustawie o funduszach inwestycyjnych.
W przypadku spóĪek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych udostĂpnianie nieoznaczonemu adresatowi informacji o papierach wartoŁciowych
i warunkach ich nabycia, które ma miejsce w crowdfundingu obejmujîcym
akcje, oznacza, še mamy do czynienia z ofertî publicznî. Idzie za tym
koniecznoŁð speĪnienia okreŁlonych wymogów, m.in. udostĂpnienia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego i poŁrednictwa domu
maklerskiego. Ustawa o ofercie publicznej wprowadza wiele odstĂpstw od
tych obowiîzków: nie dotyczî one m.in. projektów, w których oferowane
sî akcje o wartoŁci do 100 000 euro.
Takich formalnoŁci nie muszî dopeĪniað spóīki z ograniczonï odpowiedzialnołciï, które poszukujî finansowania w cyfrowym tĪumie. Nie
oznacza to, še nie ma šadnych formalnoŁci. O ile kampania takiej spóĪki
rzîdzi siĂ tymi samymi prawami co kampania spóĪki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej, to obowiîzujî tu inne wymogi prawne. Zbywane sî bowiem
udziaĪy, a nie — jak w pierwszym przypadku — akcje.
Aby skutecznie i na korzystnych warunkach zbyð udziaĪy, nalešy dokonað rzetelnej analizy biznesowej i prawnej, siĂgajîc nie tylko do przepisów
kodeksu spóĪek handlowych, ale takše do umowy spóĪki.
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Z formalnoŁciami bĂdziesz miaĪ do czynienia równieš po zakoĭczeniu
kampanii. Zgodnie z art. 180 § 1 kodeksu spóĪek handlowych zbycie udziaĪu,
jego czĂŁci lub uĪamkowej czĂŁci udziaĪu oraz jego zastawienie powinno
byð dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poŁwiadczonymi.
UdziaĪ online w kampanii nie bĂdzie wiĂc wystarczajîcy do jej skutecznego
zakoĬczenia. Warto jednak pamiĂtað, še od 1 stycznia 2016 r. delikatnie
zĪagodzono rygor koniecznoŁci poŁwiadczenia podpisu przez notariusza.
Aktualnie wspólnicy spóĪki zaĪošonej przez internet mogî zbyð udziaĪy
w tradycyjny sposób, jak równieš przy wykorzystaniu wzorca udostĂpnionego
w systemie teleinformatycznym. W takiej sytuacji oŁwiadczenia zbywcy
i nabywcy powinny byð opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
(weryfikowanym przy pomocy wašnego kwalifikowanego certyfikatu) albo
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Obserwujîc zmiany
w prawie, mošna mieð nadziejĂ, še polski ustawodawca bĂdzie dalej, i juš
trochĂ szybciej, podîšaĪ za nowymi technologiami.
Oprócz wielu zalet, jakie niewîtpliwie posiada ta forma pozyskiwania
zewnĂtrznego finansowania, mošna w niej wskazað równieš pewnî wadĂ.
To umošliwienie nieznajomemu tĪumowi partycypowania w spóĪce, przede
wszystkim sprowadzajîcego siĂ do uprawnienia róšnych osób do gĪosowania nad wašnymi kwestiami dotyczîcymi Twojego biznesu. W ten sposób
nie tylko przejmujesz Łrodki finansowe na rozwój biznesu czy pojedynczego
produktu, lecz takše oddajesz czăłciowo swoje stery. OczywiŁcie w praktyce
pozyskani tî drogî akcjonariusze lub udziaĪowcy sî najczĂŁciej rozproszeni i nie istnieje ryzyko, še przejmî kontrolĂ nad spóĪkî. Hipotetycznie jednak, zwĪaszcza w miarĂ zyskiwania na popularnoŁci crowdfundingu udziaĪowego, istnieje ryzyko inwestowania w startupy w celu wrogiego przejĂcia
przedsiĂbiorstwa.
Coraz czĂŁciej wykorzystuje siĂ teš formuĪĂ crowdfundingu dīuŢnego,
polegajîcego na tym, še wspierajîcy udziela de facto pošyczki na okreŁlony
cel, którî projektodawca zobowiîzuje siĂ w okreŁlonych warunkach zwrócið.
Takše w przypadku skorzystania z tego instrumentu nalešy wnikliwie przeanalizowað regulamin platformy pod kîtem ryzyk przedsiĂbiorstwa decydujîcego siĂ na tak uksztaĪtowane poszukiwanie wsparcia finansowego.
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Q&A
Czy za otrzymanie pieniădzy od znajomych trzeba zapīaciñ podatek?
Ogólna zasada jest taka, še od takiej pošyczki nalešy zapĪacið podatek.
Wynosi on 2% od wartoŁci pošyczki. Podatku nie zapĪacisz jednak, jeŁli
kwota pošyczki nie przekracza 5000 zĪ od jednej osoby lub 25 000 zĪ od
wielu osób w ostatnich 3 latach kalendarzowych. Aby skorzystað ze zwolnienia, nalešy zgĪosið fakt pošyczki do urzĂdu skarbowego w terminie 14 dni
od jej otrzymania. Nie czyniîc tego, dušo ryzykujesz, bo jeŁli urzîd o pošyczce
dowie siĂ podczas kontroli skarbowej, zapĪacisz podatek w wysokoŁci nie
2%, a 20%.
Czy od wpīat w ramach crowdfundingu równieŢ pīaci siă podatek?
Wszystko zalešy od tego, kim jest prowadzîcy kampaniĂ, ile wynosi
kwota wsparcia i czy w ramach crowdfundingu otrzymywane sî w zamian
nagrody lub produkty w ramach przedsprzedašy. JeŁli w zamian za wpĪatĂ
wspierajîcy nic nie otrzymuje (darowizna), to startup w formie spóĪki (poza
spóĪkî cywilnî) zapĪaci podatek dochodowy od osób prawnych, w formie
dziaĪalnoŁci gospodarczej zapĪaci podatek dochodowy od osób fizycznych,
a osoba fizyczna — podatek od spadków i darowizn. Zasada jest taka, še
od kašdej wpĪaty rozumianej jako darowizna nalešy uiŁcið podatek. Jednak
ješeli kwota darowizny od jednej osoby w ciîgu 5 lat nie przekroczy sumy
4902 zĪ, wówczas nie uiszcza siĂ podatku. JeŁli wiĂc w ramach crowdfundingu zbierzesz wiĂkszî kwotĂ od kilku osób, ale od kašdej z tych osób
otrzymasz nie wiĂcej niš 4902 zĪ, to nie powstanie obowiîzek zapĪaty
podatku. Natomiast ješeli wspierajîcy otrzyma nagrodĂ lub produkt w ramach
przedsprzedašy, bĂdzie trzeba zapĪacið podatek jak przy kašdej innej czynnoŁci wynikajîcej z dziaĪalnoŁci gospodarczej, w zalešnoŁci od sposobu
opodatkowania Twojego startupu.
Czym jest mechanizm convertible note?
Convertible note jest maĪo popularnym w Polsce rozwiîzaniem, z którego
na Zachodzie czĂsto korzystajî zarówno anioĪowie biznesu, jak i fundusze
inwestycyjne. Mówiîc w dušym skrócie, wykorzystywany jest on w finansowaniu seedowym i oznacza udzielenie pošyczki, która w wyznaczonym
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momencie nie jest zwracana, ale konwertowana na udziaĪy lub akcje w spóĪce.
W pewnym sensie jest to odpowiedş na trudnoŁci zwiîzane z wycenî
startupów.
Jak wybrañ fundusz VC, aby zapewniñ sobie partnerskï wspóīpracă?
Nie mošna z góry przesîdzið o tym, še wspóĪpraca bĂdzie przebiegaĪa
poprawnie, bo za to odpowiedzialne sî obie strony i, nie ukrywajmy, realia
rynkowe oraz inne dystraktory zewnĂtrzne. Wybierajîc fundusz, nalešy skupið siĂ nie tylko na samej kwocie inwestycji, ale takše na jego doŁwiadczeniu
w inwestycjach tego typu oraz znajomoŁci specyfiki branšy, w której dziaĪasz.
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