
 

 

 

 

 

Program szkolenia 
Finansowanie start-upów technologicznych 

Nazwa szkolenia 

 

 CENA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO: 2500,00 PLN NETTO 

LICZBA OSÓB: MAX 14 

TERMIN I MIEJSCE: DO USTALENIA Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

 

 

 

 

Realizowanego przez  

Nazwa firmy: REAKTO sp. z o.o. 

Adres: Kraków os. Avia 8/54  

 

  



 

 

 

Cele szkolenia 

Cel edukacyjny: 

Każdy start-up rozpoczyna swoją działalność od świetnego pomysłu. Później jednak trzeba pozyskać finansowanie, 

dzięki któremu uda się ten pomysł wcielić w życie i skomercjalizować. Nie jest to jednak proste zadanie, głównie 

dlatego, że oczekiwania przedsiębiorcy i inwestora trochę się od siebie różnią, mimo iż koniec końców przyświeca im 

wspólny cel. Wiedza, jakie są cele każdej ze stron umożliwi dużo łatwiejsze omówienie i finalnie podpisanie umowy 

inwestycyjnej. Celem przedsiębiorcy jest najczęściej pozyskanie kapitału na rozwój biznesu w jak najkrótszym 

okresie, z kolei inwestor swoje cele uzyskuje w długim okresie. Z tego powodu ryzyko nieuzyskania oczekiwanych 

korzyści finansowych leży głównie po stronie inwestora. Dlatego inwestorzy i fundusze inwestycyjne tak skrupulatnie 

przeprowadzają ocenę opłacalności inwestycji przed zainwestowaniem kapitału. 

Celem szkolenia jest przejście krok po kroku przez etapy pozyskania finansowania. Uczestnicy szkolenia zdobędą 

kluczowe know-how dot. budowania relacji z inwestorami, tak by mogli w pełni skoncentrować się na swojej 

działalności operacyjnej. Uczestnik szkolenia będzie potrafił zbudować atrakcyjny pitch deck oraz one-pager. Będzie 

wiedział, w jaki sposób przygotować i przedstawić w sposób czytelny prognozę finansową. Będzie także potrafił 

odpowiednio podejść do spotkań z inwestorami i w sposób przejrzysty przedstawić swój pomysł na biznes. Pozna 

także profil oczekiwań inwestorów i będzie potrafił dostosować do niego swoją strategię komunikacyjną. 

Kategorie efektów uczenia się: 

Wiedza: 

• Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu zasad działania i funkcjonowania start-upów na pierwszym etapie 

rozwoju 

• Uczestnik pozna standardy komunikacji z inwestorami oraz podstawowe modele przedstawiania pomysłu na 

biznes – one-pager, pitch deck, business plan 

• Uczestnik pozna kluczowe modele finansowania start-upów: inwestycje bezpośrednie, VC, Equity 

Crowdfunding, fundusze inwestycyjne 

• Uczestnik pozna specyfikę start-upów działających w branży technologicznej 

Umiejętności: 

• Uczestnik nauczy się odpowiednio prowadzić komunikację z inwestorami od momentu zainicjowania 

kontaktu do podpisania umowy z inwestorem 

• Uczestnik posiądzie umiejętności niezbędne do przygotowania najważniejszych dokumentów informacyjnych 

dla inwestorów: one-pager, pitch deck, business plan 

• Uczestnik nauczy się w sposób odpowiedni budować i prowadzić proces komunikacyjny z inwestorami 

• Uczestnik nabędzie kompetencje do efektywnego przekazywania informacji specjalistycznych w obszarze 

technologicznym 

Postawy:   

• Uczestnik nabędzie przekonanie o potrzebie odpowiedniego budowania strategii komunikacji z 

uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań odbiorcy 

• Uczestnik wykształci przekonanie o istotności procesu przejrzystej komunikacji w budowaniu relacji 

inwestorskich 



 

 

 

Grupa docelowa 

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o innowacyjnych przedsiębiorcach, którzy prowadzą, lub planują otwarcie 
start-upa działającego w branży technologicznej, którzy jednocześnie mają niewielkie doświadczenie w budowaniu 
relacji inwestorskich. 

 

Plan nauczania 

 

 

Moduł 1. Start-Up technologiczny - ID 

1. Czym jest start-up? 

2. Specyfika start-upów działających w branży technologicznej 

3. Ścieżka rowoju start-upu 

 

Czas trwania modułu: 1h dydaktyczna 

Charakter modułu: teoretyczny (1h) 

Metody pracy: prezentacja, case studies 

 

 

Moduł 2. Modele finansowania Start-Upów technologicznych (3h) 

1. Skąd start-up może pozyskać środki 

2. Profil inwestora 

3. Podstawowe zasady komunikacji z inwestorem 

4. Standardy tworzenie materiałów informacyjnych dotyczących start-upu 

 

Czas trwania modułu: 2h dydaktyczne 

Charakter modułu: teoretyczny (1,5h) + praktyczny (1,5h) 

Metody pracy: prezentacja, dyskusja moderowana, praca warsztatowa w grupach 

 

 

Czas trwania szkolenia: 4h dydaktyczne 

 

Opis treści 

 

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY, 

UMIEJĘTNOŚCI, POSTAW 

NR ZADANIE 

1. Start-Up 

technologiczny - ID 

1.1 Definicja start-upu 1.1.1 Wyjaśnia pojęcie start-upu, modelu 

biznesowego, innowacji, w tym 

innowacji technologicznej  



 

 

 

1.1.2 Wyjaśnia różnicę pomiędzy start-upem a 

przedsiębiorstwem generującym zyski 

1.1.3 Orientuje się w środowisku start-upów 

w Polsce i w Europie i potrafi 

zidentyfikować najważniejsze instytucje 

wspierające start-upy 

1.2 Start-upy działające 

w branży technologicznej 

1.2.1 Zna i rozumie standardy działania start-

upów w branży technologicznej 

1.3 Ścieżka rozwoju start-

upu 

1.2.2 Zna i rozumie model rozwoju start-upów 

od okresu zalążkowego do 

komercjalizacji produktu 

1.2.3 Jest świadomy obecnych trendów 

odnoszących się rozwoju start-upów 

1.2.4 Zna i rozumie pojęcia: pre inkubacja, 

inkubacja / inkubatory, anioły biznesu, 

inwestorzy, trakcja, Venture Capital, 

Spółka prawa handlowego, pomoc 

publiczna, pomoc de-minimis 

2. Finansowanie start-

upów w branży 

technologicznej 

2.1 Taksonomia źródeł 

finansowania 

2.1.1 Zna najważniejsze modele finansowania 

start-upów: środki własne, fundusze 

pożyczkowe, inwestorzy indywidualni / 

podmiotowi, fundusze inwestycyjne, 

Equity Crowdfunding, Venture Capital 

2.1.2 Potrafi zidentyfikować najbardziej 

adekwatny model finansowania do 

swoich potrzeb 

2.1.3 Potrafi zidentyfikować i wykorzystać 

instrumenty wsparcia publicznego dla 

start-upów 

2.2 Profil inwestora 2.2.1 Zna podstawowe profile 

potrzeb/oczekiwań inwestorów 

2.2.2 Dokonuje analizy swojego pomysłu 

biznesowego pod kątem 

potrzeb/oczekiwań inwestorów 

2.3 Zasady komunikacji z 

inwestorem 

2.3.1 Zna i rozumie podstawowe założenia 

komunikacji z inwestorami 

2.3.2 Zna standardy ETR w zakresie 

komunikacji z inwestorami 



 

 

 

2.3.3 Rozumie potrzebę organizacji spotkań 

monitoringowych, ewaluacyjnych, 

sprawozdawczych, referencyjnych 

2.4 Materiały do 

komunikacji z 

inwestorem 

2.4.1 Zna specyfikę i potrafi przygotować 

podstawowe materiały inicjujące 

komunikację z inwestorem: one-pager / 

pitch deck 

2.4.2 Zna specyfikę i potrafi przygotować 

rozbudowane materiały do komunikacji 

z inwestorem: analiza finansowa / 

business plan 

2.4.3 Potrafi przeprowadzić spotkanie z 

inwestorem 

2.4.4 Zna podstawowe standardy komunikacji 

z inwestorami i potrafi je zastosować w 

trakcie spotkań z inwestorami 

2.4.5 Potrafi opowiedzieć o swoim pomyśle 

biznesowym w krótkim czasie 

2.4.6 Zna i rozumie potrzebę budowania 

spójnej komunikacji o start-upie z 

wykorzystaniem różnych kanałów 

komunikacyjnych, w tym mediów 

społecznościowych 

6.1.2 Zna dobre praktyki w zakresie 

skutecznego budowania relacji 

inwestorskich i potrafi wykorzystać 

wnioski z analizy dobrych praktyk do 

swoich potrzeb 

 

Metody pracy podczas szkolenia: 

1. Szkolenie zrealizowane jest w formie stacjonarnej, łącząc metody podawcze (prezentacje) z metodami 

aktywnymi (praca w grupach, analiza case studies, dyskusja moderowana) 

2. Część teoretyczna szkolenia obejmuje 2,5 h dydaktycznych, część praktyczna 1.5 h dydaktycznych. 

3. Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań w dowolnym momencie trwania szkolenia 

4. Program szkolenia oraz czas trwania poszczególnych modułów może być modyfikowany w trakcie szkolenia 

w celu pełnego dostosowania przebiegu szkolenia do aktualnych potrzeb uczestników  

  



 

 

 

Materiały i pomoce dydaktyczne 

1. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający nabyte w trakcie szkolenia kompetencje 

2. Materiały szkoleniowe oraz dodatkowe materiały rozwijające zostaną dostarczone w wersji elektronicznej 

poprzez dostęp do dysku wirtualnego szkolenia 

3. Uczestnicy otrzymają dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym 

szkoleniu 

 

Przewidziane egzaminy i rezultaty 

Przewidziane egzaminy: 

Egzaminy wewnętrzne: 

1. Ankieta wstępna przed przystąpieniem do szkolenia (on-line) 

2. Pre test na początku szkolenia 

3. Ankieta i post test pod koniec szkolenia 

4. Egzamin praktyczny wewnętrzny pod koniec szkolenia 

Egzaminy zewnętrzne: brak 

 

Walidacja szkolenia: 

Poziom 1: Reakcja 

Walidacja usługi odbędzie się poprzez arkusz ankiety ewaluacyjnej w formie pytań otwartych i zamkniętych, 

przekazywanej dla uczestnika pod koniec szkolenia. Ankieta będzie dodatkowo badała nastawienie 

uczestników (postawy) jako część walidacji poziomu 2 w tym zakresie. 

Poziom 2: Efekt 

Walidacja usługi odbędzie się poprzez pre test i post test (na początku i na końcu szkolenia) badający poziom 

uzyskanej wiedzy oraz przez egzamin praktyczny pod koniec szkolenia (3 zadania egzaminacyjne) badający 

poziom nabytych umiejętności. 

Poziom 3: Wpływ 

Dodatkowe badanie do ustalenia z zamawiającym 

Poziom 4: Rezultat 

Dodatkowe badanie do ustalenia z zamawiającym 

Efekty uczenia się nie dotyczą kwalifikacji wpisanej do PRK. 

 

 



 

 

 

Wymagania wstępne 

Szkolenie nie ma wstępnych wymagań 

 

Trenerzy 

Bartosz Kosiński – Trener kompetencji cyfrowych oraz zarządzania. Dyrektor ds. Innowacji w REAKTO, 

odpowiedzialny m.in. za proces budowania relacji inwestorskich. Trener i konsultant działów ds. relacji inwestorskich 

w jednostkach samorządu terytorialnego na terenie Województwa Wielkopolskiego. Koordynator projektów 

rozwojowych. Wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Bartosz wdrożył program edukacji 

programistycznej pn. „GO_PRO! – Gminne Ośrodki Programowania”, w ramach którego utworzyło i zarządza 

ogólnopolską siecią Bibliotek Gminnych, prowadzących w swoich murach kreatywne zajęcia z programowania i 

algorytmiki, m.in. z wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia dydaktycznego – Lego Mindstorms. Projekt otrzymał 

prestiżową nominację (wspólnie z 29 innymi projektami z całego świata) do nagrody World Summit on the 

Information Society (WSIS) w obszarze Capacity Building. Projekt został szeroko opisany jako dobra praktyka m.in. 

przez Szerokie Porozumienia na Rzecz Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, NGO.pl, uzyskał także wyróżnienie jako 

jedna z 10 najciekawszych inicjatyw w konkursie Nowe Technologie Lokalnie w 2015 roku. Od 2017 Bartosz jest także 

prezesem Spółdzielni Socjalnej 1+1, która zajmuje się dostosowaniem nowych technologii do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami. 

W zakresie kompetencji dydaktycznych i metodycznych posiada kwalifikacje nauczyciela akademickiego (certyfikat 

Ars Docendi UJ/ArsDocendi2009/2010/11), certyfikat trenera organizacji (ukończenie kursu trenerskiego Rozviyak) 

oraz kwalifikacje do nauczania studentów z niepełnosprawnościami (certyfikaty DARE BONUJ/10/05/2010 oraz 

BONUJ/12/05/2020). W kolejnych latach uzupełniał swoje kompetencje i kwalifikacje techniczne: W roku 2018 

ukończył studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w specjalizacji: Inżynieria 

Oprogramowania. Posiada zaawansowany certyfikat kompetencji cyfrowych Polskiego Towarzystwa 

Informatycznego ECDL Expert oraz certyfikaty specjalistyczne ECDL – Podstawy Programowania, Współpraca Online, 

Zarządzanie Projektami. Dodatkowo posiada uprawnienia egzaminatora ECDL oraz egzaminatora VCC w specjalizacji 

– programowanie robotów. Ukończył dodatkowe szkolenia m.in. w zakresu: Programowania w C++, programowania 

w Java Script, Aktywizacji mieszkańców na rzecz rozwoju, Akademię Przedsiębiorczości Społecznej, Zasady naboru i 

oceny projektów innowacyjnych. Posiada również międzynarodową kwalifikację ISTQB, w zakresie testowania 

oprogramowania (numer uprawnień: 62979). 

Za swoją działalność Bartosz Kosiński uzyskał wyróżnienie poprzez wpisanie na „Listę 100 - 2018”. Jest to lista 

opracowana przez kapitułę ekspertów Szerokiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Polsce, 

która działa przy Ministerstwie Cyfryzacji. Lista obejmuje 100 osób, które zdaniem kapituły w największym stopniu 

przyczyniły się do rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce 


