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Wstęp – założenia projektu  

 

Program Startup Art. #2017 został zorganizowany po raz czwarty 

przez Biuro Kultury m.st. Warszawy oraz Startup Academy. Ponownie ważnym 

partnerem projektu została Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,  

na terenie której odbyła się większość wydarzeń. Założenia projektu zostały 

opracowane na podstawie doświadczeń z poprzednich edycji,  

co wpłynęło na podjęcie decyzji o jego rozszerzeniu. Udział w każdej części 

programu był bezpłatny. 

Tegoroczna edycja została podzielona na 5 etapów. Każdy z nich 

zakładał osiągnięcie zdefiniowanych celów, których nadrzędnym było 

zaktywizowanie studentów oraz budowanie w nich postaw przedsiębiorczych.   

 

25.04 
Konferencja 

Startup Art. 

ASP, ul. Wybrzeże 

Kościuszkowskie 

37/39 

Zainspirowanie 

uczestników, 

zaprezentowanie trendów 

w biznesie z branży 

kreatywnej 

12-14.05 
Startup 

Shaker 

ASP, ul. Spokojna 

15 

Integracja uczestników  

o uzupełniających się 

kompetencjach 

27-28.05,  

3-4.06 
Warsztaty 

ASP, ul. 

Myśliwiecka 8 

Uzupełnienie wiedzy, 

dopracowanie modeli 

biznesowych przez 

uczestników 

29.05–

1.06 

Konsultacje 

indywidualne 

Instytut 

Kreowania 

Możliwość dopracowania 

koncepcji, przygotowanie 

pitchu na Demo Day  
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Przedsiębiorczości, 

Bracka 23/47b 

8.06 Demo Day 

ASP, ul. Wybrzeże 

Kościuszkowskie 

37/39 

Zaprezentowanie efektów 

pracy przed jury złożonym 

z inwestorów, weryfikacja 

pomysłów 

 

W związku ze zmienioną formułą projektu podjęto decyzję  

o opracowaniu nowej strony internetowej projektu pod adresem 

www.startupart.pl, na której miały się znajdować informacje dotyczące 

Startup Shakera.  

Patronat medialny nad projektem objęli: MamStartup, Radio 

Kampus, polibuda.info, naszemiasto.pl, Niezależny Miesięcznik Studentów 

Magiel, Studenckie Forum Business Centre Club, Poradnik Pracownika, 

Poradnik Przedsiębiorcy, Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, 

Samorządu Studentów Akademii Sztuk Pięknych i Samorząd Studentów 

Wydziału Zarządzania UW.    

 

Konferencja Startup Art.  

Konferencja Startup Art. odbyła się 25 kwietnia 2017 r. w auli 

budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39.   

Zapisy na konferencję odbywały się przez stronę internetową 

projektu Startup Art. poprzez specjalną wtyczkę. Odebrano 424 wejściówki,  

a w wydarzeniu wzięło udział przez cały dzień kilkaset osób.  

Wydarzenie rozpoczęło się od sesji networkingowej animowanej 

przez Grzegorza Turniaka – propagatora idei nawiązywania relacji podczas 

konferencji. Specjalnie zorganizowana sesja miała na celu otwarcie studentów 

http://www.startupart.pl/
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na innych uczestników i tworzenie zespołów, które docelowo miały wziąć 

udział w Startup Shakerze i pozostałych etapach projektu.  

Następnie odbyło się 9 eksperckich paneli, które dotyczyły różnych 

aspektów prowadzenia biznesu w branży kreatywnej. Organizatorzy 

zapewnili uczestnikom poczęstunek podczas przerwy kawowej i lunchowej.  

 

Agenda Konferencji Startup Art.: 

9.15-10.15 – Grzegorz Turniak, Akademia Rekomendacji 

Nie stój sam podczas konferencji – sesja networkingowa 

9.00-10.00 – Rejestracja uczestników 

10.15-10.25 - Otwarcie konferencji 

10.25-10.45 - Tomasz Jabłoński, Startup Academy 

Startupowe trendy w branży kreatywnej 

10.45-11.15 - Iwona Gasińska-Mulczyńska, Design Thinking Poznań 

Design Thinking - myślenie projektowe w biznesie 

11.15-11.45 - Magdalena Miernik, Lookreatywni.pl 

Ochrona metod biznesowych. Ile wart jest twórczy pomysł?  

11.45-12:00 - Przerwa kawowa 

12:00-12:30 - Adam Zdanowicz, MAD Bicycles 

Czy biznes oparty na customizacji ma szansę odnieść sukces w Po lsce? 

12:30-13.00 - Mikołaj Molenda, tylko 

Meble w wirtualnej rzeczywistości - jak łączyć ze sobą wzornictwo i technologie 

13.00-13:45 - Przerwa lunchowa 

13:45-14:15 – Agnieszka Strzałkowska, Anna Sionek, Pakamera.pl  

Dlaczego warto korzystać z platform sprzedażowych? 

14:15-14:45 - Wojciech Sadowski, Packhelp (kiedyś Zapakuj.to)  

Co zrobić, by realizować swój biznes na zagranicznych rynkach?  

14:45-15:15 – Jakub Sobczak, PolakPotrafi.pl  

Jak skutecznie przeprowadzić kampanie na Kickstarterze?  
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15.15-15.45 - Debata - Gdzie szukać kapitału do rozwoju startupu z branży 

artystycznej? 

● Jagoda Żychlewicz - analityk inwestycyjny SpeedUp Venture Group 

● Jakub Sobczak – założyciel portalu crowdfundingowego PolakPotrafi.pl 

● Marta Wielgus-Piotrowska: Dyrektor Działu Nadzoru Właścicielskiego  

i Projektów Inwestycyjnych Lubelskiego Parku Naukowo-Technologiczny 

(odwołany udział w dniu wydarzenia) 

● Wojciech Sadowski – założyciel Packhelp  

15.45-15.55 – Piotr Zakrzewski, zastępca dyrektora Departamentu 

Promocji i Wspierania Innowacyjności w Urzędzie Patentowym RP  

Ochrona patentowa w Polsce 

15:55-16:05 - Podsumowanie, podziękowanie 
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Promocja 

• Audycja w Radio Kampus  

• Reklama w tramwajach i autobusach 

• Mailing do wszystkich studentów ASP 

• Wydarzenie na portalu Facebook (1109 osób zainteresowanych, 237 

weźmie udział) 

• Liczne publikacje w kanałach patronów medialnych oraz w innych 

serwisach 

 

Startup Shaker 

Startup Shaker odbył się w dniach 12-14 maja 2017 roku  

w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy ulicy Spokojnej 15. 

Uczelnia udostępniła do realizacji tego celu Galerię Spokojną (znajdowały się 

tam stanowiska robocze dla zespołów oraz strefa cateringowa) oraz salę 

wykładową znajdującą się na tym samym poziomie, która służyła  

do zorganizowania wykładu wprowadzającego oraz podsumowania 

wydarzenia. Uczestnicy mogli przez cały czas korzystać z flipchartów  

i dostępu do internetu. Organizatorzy zapewnili także niewyczerpany zapas 

kawy, herbaty i wody oraz owoców i przekąsek, a także posiłki  

(z uwzględnieniem preferencji dla wegetarian i osób jedzących mięso). 

Instytut Kreowania Przedsiębiorczości pozyskał partnerów 

barterowych, którzy przekazali swoje produkty dla uczestników:  

• Nestle – batoniki, 

• Wasa – przekąski 

• SOTI – zielona herbata 

• Paluszki Podwójne – paluszki 

• Coca Cola – napoje 
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Rejestracja odbywała się poprzez formularze umieszczone  

na stronie www.startupart.pl/startupshaker. Znajdowały się tam także: opis 

idei projektu, harmonogram, najważniejsze informacje organizacyjne, lista  

i biografie mentorów oraz regulamin wydarzenia.   

Zapisy na Startup Shakera ponownie odbywały się dwutorowo  

– oddzielny formularz przeznaczony został  dla osób zgłaszających pomysł  

na biznes (otrzymano 25 zgłoszeń, z których wybrano 14), a drugi został 

przygotowany z myślą o studentach, którzy chcieliby dołączyć do zespołów  

(50 osób zapisanych, 40 wzięło udział). Uczestnicy zostali połączeni w zespoły 

na podstawie opisu kompetencji i poprzednich doświadczeń.  

Tak jak podczas poprzedniej edycji zdarzały się sytuacje,  

gdy uczestnicy zmieniali zespoły lub zajmowali się innym projektami niż 

zgłoszonymi do Startup Shakera – wszystko odbywało się zgodnie z ideą 

shake’owania. Opisane roszady można zauważyć, porównując dwie listy 

obecności dołączone do tego Raportu.  

Finał Startup Shakera odbył się w niedzielę 14 maja 2017 r. o godz. 

16. Ostatecznie zaprezentowało się 10 zespołów, które oceniało jury  

w składzie: Agnieszka Pugacewicz, Stanisław Eysmont i Aleksander Mokrecki. 

Zwycięzcą Startup Shakera został zespół VRscopy, wyróżniono także 

Promovolt i Twee.  

 

Agenda Startup Shakera 

Wyciągając wnioski z opinii uczestników poprzedniej edycji Startup 

Shakera, zdecydowano o modyfikacji agendy i przygotowaniu oddzielnych 

slotów służących do pracy w zespołach oraz konsultacji z mentorami.  

 

12 maja 2017 r.  

16.00-17.00 Zapisy 

17.00-18.30 Otwarcie, wykład wprowadzający 

http://www.startupart.pl/startupshaker
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18.30 – Kolacja 

19.00-22.00 – Praca w zespołach 

13 maja 2017 r. 

8.00-9.30 – Śniadanie 

8.00-12.00 – Praca z zespołach  

12.00-16.00 – Praca z mentorami 

14.00-15.00 – Obiad 

16.00-19.00 – Praca w zespołach 

19.00-20.00 – Kolacja 

19.00-22.00 – Praca z mentorami 

14 maja 2017 r. 

8.00-9.30 – Śniadanie  

8.00-13.00 – Praca z mentorami 

14.00-15.00 – Obiad 

13.00-16.00 – Praca w zespołach  

16.00 – Prezentacja pomysłów przed jury 
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Promocja  

• Mailing do studentów ASP 

• Publikacje w kanałach patronów medialnych i innych serwisach 

Stworzono także dedykowane wydarzenie na Facebooku,  

w którym zamieszczano informacje o Startup Shakerze,  

a także opublikowano animację zachęcającą do udziału w projekcie. Cieszyło 

się, że dużym zainteresowaniem – łącznie było nim zainteresowane ponad 450 

osób.  

 

Mentorzy  

Podczas trwania Startup Shakera uczestnicy mogli korzystać  

z pomocy mentorów, którzy aktywnie nawiązywali kontakt z drużynami  
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i doradzali im na etapie opracowywania modelu biznesowego czy badania 

grupy docelowej.  

Mentorami podczas Startup Shakera byli: 

• Jakub Bąkała  

Facebook Performance Expert 

Analityk i strateg w zakresie mediów digital ze specjalnością w obszarze 

Social Media. Szerokie doświadczenie zdobył współpracując z takimi 

agencjami jak Socializer, Lubię to, Isobar, Carat, Vizeum, iProspect  

oraz Mediacom. Prowadził projekty dlanajwiększych marek ze wszystkich 

branż, zarządzając zespołem analityków. Uczestnik konferencji Google 

Meet Experts oraz Facebook Performance Experts. Wygłosił prelekcje 

podczas Social Media Convent 2015 oraz podczas II edycji konferencji 

Video w Sieci magazynu Brief. Obecnie współpracuje ze startupami  

i rozwija własną ofertę zintegrowanej promocji sklepów internetowych. 

• Admir Berbiu  

Investment Analyst w StartUp Hub Poland 

Wizja Admira opiera się na połączeniu technologii, innowacji i biznesu. 

Charakteryzuje się on wielką pasją do biznesu i wierzy, że z pomocą 

pewności siebie i ambicji, można osiągnąć wszystko. Młody inżynier, który 

potrafi odpowiedzieć na każde twoje pytanie i potrzebę, zaczynając  

od automacji, IOT, sztucznej inteligencji, Web development, 

telekomunikacji i wielu jeszcze innych zagadnień. Jego celem jest 

osiągnięcie nieosiągalnego, jakkolwiek trudne by się to nie wydawało.  

Do jego zadań w SHP należy analiza modeli technologicznych  

i biznesowych innowacyjnych projektów. Założyciel i współzałożyciel 

różnych startupów z obszarów IT i rozrywki. Admir urodził się w Albani  

i posiada wiele kontaktów w albańskiej i bałkańskiej sieci 

przedsiębiorców. Żywo interesuje się nauką, przedsiębiorczością, 
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innowacjami i startupami. Admir jest zawsze chętny, aby coraz więcej 

doświadczać, uczyć się i odkrywać. 

• Bartosz Borowski  

Właściciel Inspectios 

Absolwent studiów licencjackich na SGH. Wbrew radom rodziców nie 

poszedł na magisterkę tylko wyjechał w roczną podróż, a potem wbrew 

radom większości nie poszedł do korpo tylko założył firmę INSPECTIOS, 

która obecnie świadczy usługi dronowe B2B dla największych firm 

przemysłowych w Polsce. Miłośnik pokera, Australii i psów. Uważa, że w 

biznesie najważniejsze jest poszukiwanie wartości. 

• Mateusz Brzozowski  

CEO & Founder w OneMeter 

Wizjoner z zamiłowaniem do prac badawczych. Absolwent wydziału 

Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. 

Bezpośrednio biznesem zajmuje się od 2007, kiedy to założył LogicIT  

– konsulting IT i prace B+R. Mateusz od wczesnych lat zainteresowany jest 

rozwiązywaniem problemów z rynku energetyki – stąd projekt OneMeter 

dostarczający kompleksowe rozwiązanie smartmeteringu dla obecnych 

liczników. Innowacyjność tego rozwiązania została doceniona w grudniu 

2016 kiedy to Mateusz stał się członkiem wyjazdu Polskiej Misji 

Gospodarczej do Szwecji. Dzięki staraniom Mateusza rozwiązanie 

OneMeter zostało już przetestowane u największych Polskich operatorów 

energetycznych, zdobyło zainteresowanie Ericsson Polska, a PARP zaprosił 

jego startup na targi Hannover Messe 2017. 

• Katarzyna Dorsey  

Założycielka i CEO Yosh.pl 

Yosh.pl to modowa platforma e-commerce, obecnie wkraczająca na rynek 

globalny z serwisem wspierającym zakupy modowe dzięki zastosowaniu 

Artificial Intelligence w nowym nurcie conversational commerce 
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(wykorzystanie chatbotów w sprzedaży). Bazując na wiedzy z The Coca-

Cola Company, gdzie kierowała marketingiem na 9 rynkach, wzbogaconą  

o wiedzę z rynków Korei Płd., Kanady gdzie mieszkała przez wiele lat, 

obecnie wprowadza na rynki globalne polski startup przy wsparciu Google 

for Entrepreneurs z Silicon Valley (gdzie uczestniczyła w programie 

akceleracyjnym Blackbox), Google Campus oraz IBM Watson. Silnie 

zaangażowane we wspieranie rozwoju startupów w CEE, mentorka 

programów Google Launchpad oraz wielu innych. 

• Stanisław Eysmont 

Expert Startup Design Thinking Deloitte Digital 

Starszy projektant doświadczeń w Deloitte Digital. Od ponad 10 lat 

związany z branżą IT, User Experience i Designem. Doświadczony trener 

Design Thinking i metodyk zwinnych. Doświadczenie zdobył 

współpracując ze startupami, agencjami interaktywnymi i firmami  

z sektora bankowego. Specjalizuje się w projektach eCommerce. 

• Krzysztof Herdzik  

Partner Zarządzający i Mentor w You Can Business 

Wspiera firmy w rozwoju i wprowadzaniu innowacyjnych modeli 

biznesowych. Specjalizuje się w holistycznym zarządzaniu firmą (Strategia, 

Przywództwo, Klient i Finanse). Doświadczenie zdobywał jako Dyrektor 

Zarządzający w dużej międzynarodowej organizacji. Jeden z najmłodszych 

Dyrektorów Finansowych w Polsce. Nagrodzony tytułem Najlepszego 

Managera w Europie Środkowo-Wschodniej. 

• Tomasz Jabłoński  

co-founder Startup Academy i tutlo  

Pasjonat startupów i nieszablonowych rozwiązań. Od 9 lat wspiera 

początkujących przedsiębiorców. Zbudował największy inkubator 

przedsiębiorczości w Polsce z którego wsparcia skorzystało ponad 1000 

startupów. Współtwórca Startup Academy – najbardziej intensywnego 
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programu dla osób rozpoczynających przygodę z własnym biznesem, 

organizator programów akceleracji dla startupów. Na co dzień pracuje  

ze startupami, prowadząc przedsiębiorców od pomysłu do pierwszego 

finansowania. Założyciel kilku startupów, w tym aplikacji tutlo do nauki 

języków z native speakerami. 

• Dr hab. Rafał Kasprzak  

Wykładowca Szkoły Głównej Handlowej 

Współpracuje z wieloma start-upami w zakresie planowania strategii 

rozwoju i analizy potrzeb kapitałowych. Pracownik naukowy Szkoły 

Głównej Handlowej w Warszawie, naukowo pasjonujący się rozwojem 

sektora kreatywnego w Polsce. 

• Michał Kelles-Krauz 

Co-founder Angloville 

Współzałożyciel marki Angloville – największego w Europie, działającego 

na 6 rynkach, organizatora wyjazdowych programów immersji językowej. 

Inwestor w polskim start-upie Tutlo oraz irlandzkim start-upie Anglo-

TEFL. Michał w ramach projektów w które się angażuje odpowiada  

za wdrażanie nowych produktów i testowanie hipotez biznesowych. 

Michał chętnie dzieli się doświadczeniami z prób i błędów jakie popełnił 

przed Angloville. W ramach Startup Academy Michał podpowiada  

o skutecznym wykorzystaniu metodyki Lean Startup w prowadzeniu 

biznesu. 

• Aleksander Mokrecki  

Investment manager w StartVenture@Poland Seed Fund 

Aleksander Mokrecki jest Dyrektorem Inwestycyjnym w funduszu Star 

Finder oraz charytatywnie zaangażowany w ramach fundacji StartupHub 

Poland w rozwój ekosystemu innowacji i promowaniu Polski jako 

najlepszego miejsca na założenie startupu. Jest Dyrektorem Finansowym 

w HoloSurgical S.A. oraz przewodniczącym Rady Nadzorczej VortexOil 
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Engineering S.A. oraz Cvinnova S.A. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej 

na kierunkach Zarządzanie i Marketing oraz Stosunki Międzynarodowe.  

W przeszłości związany z funduszem Giza Polish Ventures oraz Black Lion. 

Zdobywał doświadczenie biznesowe zarówno jako przedsiębiorca 

prowadzący szereg innowacyjnych projektów, jak również pracował  

w międzynarodowej firmie audytorskiej EY. Dwa projekty startupowe 

zdobyły finansowanie VC oraz anioła biznesu. Aleksander Pochodzi  

z Ukrainy, co daje mu wgląd zarówno w polskie, jak i w ukraińskie 

środowisko przedsiębiorców. Włada 4 językami: polskim, ukraińskim, 

rosyjskim i angielskim. W wolnym czasie podróżuje do ciekawych miejsc, 

lubi piesze wędrówki po górach i dużo czyta na tematy historyczne  

i ekonomiczne. 

• Maciej Moszoro  

Współtwórca dwóch startupów technologicznych Adfairs oraz Picfollow 

(wspierany przez National Geographic Polska). Przez 10 lat rozwijał  

i tworzył produkty dla największych marek m.in Nestle, Samsung, PKO BP, 

Energa, TVN. Zdobytą wiedzie oraz doświadczenie w badaniu potrzeb 

klientów, marketingu i sprzedaży online zamienia na produkty, które maja 

za zadanie rozwiązywać problemy ludzi. Został wyróżniony w takich 

magazynach i portalach branżowych jak: Puls Biznesu, Marketing  

w Praktyce, Magazyn Sukces, Bloomberg Businessweek Polska, Spider’s 

Web. 

• Gaweł Pasek vel Paszkowski  

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu UW 

Specjalizuje się w programach rozwoju kompetencji społecznych  

i zawodowych oraz w edukacji pozaformalnej i wolontariacie 

wykorzystujących wiedzę akademicką w praktyce. Zarówno w pracy,  

jak i w życiu prywatnym łączy kreatywność oraz pomysłowość  

z narzędziami animatora kultury. Od ponad 2 lat w Uniwersyteckim 
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Centrum Wolontariatu zajmuje się tworzeniem sieci współpracy łączącej 

pracowników UW, studentów i doktorantów z otoczeniem społecznym 

uczelni oraz tworzeniem i wdrażaniem projektów z zakresu wolontariatu 

kompetencyjnego. Koordynator Wolontariatu Badawczego oraz programu 

„UW: inicjatywy dla otoczenia” realizowanego w ramach programu 

Santander Universidades. Wspólnie z NGOsami, instytucjami publicznymi, 

firmami oraz tutorami wzmacnia w młodzieży przedsiębiorczość  

i aktywność, daje motywację i narzędzia do rozwoju. 

• Agnieszka Pugacewicz  

Koordynator DELab UW i Programu Entrepreneurship Lab 

Zarządza obszarem Entrepreneurship Lab DELab UW, prowadzi badania 

nad gospodarką cyfrową i innowacyjnymi branżami. Interesuje się 

kwestiami otwartości danych publicznych i naukowych, 

interdyscyplinarną współpracą naukową, przedsiębiorczością, startupami, 

transferem wiedzy i umiejętności w relacjach uczelnia – otoczenie 

• mec. Michał Sas  

Prawnik w kancelarii Trio Legal Snażyk Granicki 

Michał Sas jest ekspertem Kancelarii w zakresie prawa nowych technologii, 

ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania ich na polu e-

commerce oraz w usługach świadczonych drogą elektroniczną (umowy 

SaaS, big data). Powyższą wiedzę wykorzystuje przy kwestiach FinTech 

(crowdfunding, kryptowaluty, smartcontracty). Michał Sas na codzień 

doradza przedsiębiorcom w zakresie regulacji związanych z ochroną 

danych osobowych i prawami konsumenckimi. Pełni również rolę doradcy 

prawnego przy determinowaniu i realizacji inwestycji (zarówno po stronie 

założycieli, jak i inwestora). Michał Sas pełnił rolę prawnika w kancelarii 

SGP Legal Snażyk Granicki, która po połączeniu z kancelarią Lawards 

przekształcona została w Trio Legal Snażyk Granicki. Doświadczenie 

zawodowe zdobywał zarówno w kancelariach zagranicznych (K&L Gates), 
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jak i rodzimych, gdzie wykorzystywał wiedzę i zainteresowanie związane 

ze sporami budowlanymi i kontraktami FIDIC. Michał Sas jest uczestnikiem 

licznych szkoleń i wykładów poświęconych prawnym uwarunkowaniom 

innowacji. Jest też autorem licznych publikacji dotyczących w/w kwestii. 

Michał Sas uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Warszawskim 

w Katedrze Prawa Administracyjnego, jego promotorem był prof. dr hab. 

Marek Wierzbowski. Tematyka jego pracy dyplomowej dotyczyła 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz jej wpływu na kształt 

zamówień publicznych i adaptacji umów FIDIC. Zainteresowanie tematyką 

budowlaną rozwijał również na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji 

Wojskowej Akademii Technicznej. W ramach Wydziału Prawa i 

Administracji UW ukończył prestiżowy kurs Francais Juridique, posługuje 

się biegle językiem francuskim i angielskim. 

• Damian Strzelczyk 

Co-founder w Startup Academy i tutlo  

Pasjonat startupów z wieloletnim doświadczeniem w obszarze 

przedsiębiorczości. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Pomysłodawca 

i założyciel wielu projektów biznesowych. W latach 2011-2014 roku 

związany z fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, gdzie 

między innymi pełnił funkcję dyrektora AIP przy Politechnice 

Warszawskiej. Przez lata pracy ze startupami konsultował setki modeli 

biznesowych i wspierał swoim doświadczeniem wielu początkujących 

przedsiębiorców. W początkowej fazie rozwoju wspierał on również  

zespół mybaze.com, który po 9 miesiącach inkubacji pozyskał pierwszą 

rundę finansowania. Współzałożyciel Instytutu Kreowania 

Przedsiębiorczości, który realizuje Startup Academy – najbardziej 

intensywny program dla osób rozpoczynających przygodę z własnym 

biznesem. 
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• Jacek Sztolcman  

Kierownik Inkubatora UW 

Doświadczony manager na rynku B2B. Specjalizuje się w analizie bieżącej 

sytuacji przedsiębiorstwa, kierunków rozwoju, planów naprawy, 

restrukturyzacji, a także w zakresie optymalizacji procesów sprzedaży i 

komunikacji oraz w zarządzaniu organizacją/zespołem. W UOTT zajmuje 

się łączeniem zespołów naukowych z firmami zainteresowanymi 

badaniami i rozwojem. Prowadzi działania mające na celu zwiększenie 

świadomości w zakresie możliwości komercjalizacji badań wśród kadry 

naukowej Uniwersytetu. Posiada 13-letnie doświadczenie jako Dyrektor 

zarządzający w branży produkcyjnej i handlowej B2B oraz kilkuletnie jako 

konsultant biznesowy i wdrożeniowiec. W ciągu swojej kariery zawodowej 

zdobył doświadczenie w zakresie budowania zespołu, tworzenia nowego 

biznesu od początku do jego sprzedaży inwestorowi branżowemu. Po 

transakcji przez kilka lat jako prezes zarządu przeprowadził akwizycję i 

fuzję przedsiębiorstwa. Posiada umiejętność efektywnej pracy z zespołem, 

nawet w kryzysowych sytuacjach. Absolwent Uniwersytetu 

Warszawskiego. Prowadził projekty dla: Jeronimo Martins, Lidl, Tesco, 

HDS, Agora, EMPIK, DeAgostini, Polska Presse, Trodat, Kaprin, Mardom, 

Hochland. Obecnie jednym z głównych jego zadań jest uruchomienie 

Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego. 

• Martina Tararuj 

Managing Director / KONCEPTBRAND 

Od kliku lat profesjonalnie zajmuje się Brand Managementem i Strategiami 

Kreatywnymi dla różnych sektorów rynku na arenie międzynarodowej. 

Pomaga firmom tworzyć oraz optymalizować strategie wizerunkowe. 

Pracuje nad tworzeniem nowych usług i produktów, określam profil 

wizerunkowy oraz pozycjonuje biznes na rynku odpowiednio do oferty. 

Buduje nowe modele biznesowe, oraz przekształca aktualne tak, aby 
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tworzyć nowe rynkowe koncepty. Bazuje na światowych trendach i 

aplikuje je na rynki lokalne. Kreuje świadomość konsumencką, edukuje 

klientów w obszarze budowania wizerunku i strategii komunikacji. W 

międzyczasie również działa w obrębie lokalnych organizacji 

wspierających młodych przedsiębiorców i start-upy od strony kreatywnej 

i business developmentu. Jest również założycielką i dyrektorem 

zarządzającym firmy Konceptbrand Group Limited z siedzibą w Londynie 

oraz działem kreatywnym w Warszawie, która powstała z myślą o 

dostarczaniu nowej jakości usług brandingowo–marketingowych dla firm, 

korporacji, sieci retailowych oraz sektora nieruchomości, ale także 

młodych zespołów, które budują swoje firmy od początku i potrzebują 

silnego wsparcia wizerunkowego. Tworzy zarówno projekty na zlecenia 

indywidualne jak i zaawansowane kreacje marek dla firm, sieci sprzedaży, 

dużych kompleksów nieruchomościowych, instytucji oraz organizacji non-

profit. Odkrywa unikalne cechy biznesu, usług oraz produktów i dobiera 

indywidualne rozwiązania. Przekuwa je na sukces rynkowy i efektywność 

marki, tak aby klienci mogli odpowiedzieć optymalnie na potrzeby swoich 

odbiorców. 

• Lech Wilczyński  

CEO InPay 

Współtwórca InPay S.A., czyli pierwszego polskiego procesora płatności 

cyfrową walutą bitcoin. Obecnie InPay jest największym polskim 

procesorem, a wśród jego klientów znaleźć można takie firmy, jak T-

Mobile, Heyah, cdp.pl, czy Szpital Medicover. Spółka wprowadziła również 

usługę, dzięki której możliwe jest opłacenie prawie każdego rachunku, a 

także dokonanie płatności bitcoinami w prawie każdym sklepie 

internetowym w Polsce. InPay jest także pierwszą firmą na świecie której 

akcje kupić można było za bitcoiny. Absolwent warszawskiej Polsko-

Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. 
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• Leszek Wolany 

CMO Coders Lab 

Z rynkiem reklamy związany od 2005 roku. Doświadczenie zdobywał 

pracując m.in. dla PKO BP, IBM, Danone. Specjalizuje się w wykorzystaniu 

narzędzi digital, które wspierają rozwój biznesu. W Coders Lab odpowiada 

za działania marketingowe wspierające rozwój biznesu i branding. 

• Cezary Woszczyk  

Founder i CEO firmy technologicznej Sharpeo 

Entuzjasta zarządzania strategicznego, startupów i innowacyjnych 

rozwiązań chmurowych. Jako konsultant biznesowy pomagał 

przedsiębiorstwom w rozwoju i pozyskiwaniu finansowania. 

Koordynował projekty wdrożeniowe w największych organizacjach w 

Polsce. Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Mechatroniki. 

Wykładowca akademicki na Polsko-Japońskiej Akademii Technik 

Komputerowych w obszarach technologii informatycznych w zarządzania 

oraz systemów zarzadzania klientami. 

• Agata Żak  

Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego 

Z wykształcenia architekt krajobrazu, praktyk urbanista i architekt wnętrz, 

pasjonatka projektowania i designu. Wspieranie małych i średnich 

przedsiębiorstw, startupów i ciekawych pomysłów, współpraca 

międzynarodowa, projekty B+R, współpraca z różnymi podmiotami i 

instytucjami otoczenia biznesu, doradztwo w zakresie własności 

intelektualnej, modeli biznesowych, komercjalizacja to dzień powszedni. 

Fanka rozwoju, motywacji, pracy grupowej, generowania pomysłów, stale 

dąży do poszerzania swoich kompetencji. Od 7 lat na Uniwersytecie 

Warszawskim. Absolwentka programu TOP 500 Innovators, odbyła staż na 

Stanford University, gdzie poznała narzędzia Design Thinking, Lean, 

Business Model Canvas i wiele innych narzędzi pomocnych w kreowaniu 
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przedsiębiorczości. Mocno przekonana, że współpracując można osiągnąć 

znacznie więcej niż solo i czerpać większą satysfakcję. Motto: „Usuń ze 

swojego słownika słowo „problem” i zastąp go słowem „wyzwanie”. 

 

Projekty 

Uczestnicy pracowali nad następującymi projektami. Podkreślono 

te, które przygotowały i zaprezentowały efekty swojej pracy podczas 

podsumowania Startup Shakera, które odbyło się 14 maja 2017 r.  

1. Twee – designerska lampka rowerowa 

2. BE BRAVE - marka odzieżowa oferująca funkcjonalne, scustomizowane 

ubrania, z naciskiem na bluzy dla osób uprawiających sport, w 

szczególności dla snowboardzistów 

3. EDUMOTION – firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania w 

edukacji przy wykorzystaniu technologii augmented reality 

4. Geotriper – kompleksowa aplikacja mobilna kojarzące ze sobą 

podróżników i oferująca im atrakcyjniejsze ceny m.in. noclegów, 

wyżywienie i innych atrakcji  

5. THROW THE DICE – portal mający na celu połączenie graczy gier offline 

(planszowe, karciane, RPG) i umożliwiający ich spotkanie w 

rzeczywistości 

6. MY LEAGUE – aplikacja zrzeszająca społeczność graczy tenisa w ramach 

ligi dopasowanej do poziomu, preferencji i lokalizacji graczy;  

7. Botism – platforma integrująca artystów tworzących zgodnie z 

zasadami botizmu 

8. Trips and tips - video Q&A dla podróżników; rozmowa wideoczat z 

ekspertami, którzy mają doświadczenie z danego miejsca;  

9. UP Style – portal pośredniczący w sprzedaży produktów zgodnie z ideą 

upcyclingu  
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10. VRscopy – aplikacja symulacji zabiegów laparoskopowych i 

endoskopowych  

11. Promovolt.com – zrozumiałość i atrakcyjność tekstów 

12. COGGI – aplikacja oferująca materiały naukowe w wersji audio  

13. LightZ – tworzenie lamp z wykorzystaniem masowej kastomizacji  

Warsztaty tematyczne 

Członkowie 10 zespołów, które przedstawiły efekty swojej pracy 

podczas finału Startup Shakera, zostali zakwalifikowani do udziału  

w warsztatach tematycznych, które odbywały się w dniach 27-28 maja  

oraz 3-4 czerwca na Akademii Sztuk Pięknych przy ulicy Spokojnej 15.  

W warsztatach wzięli udział najbardziej zmotywowane osoby (co pokrywało 

się z założeniami programu) - część zrezygnowała z udziału w warsztatach  

ze względu na zbliżającą się sesję egzaminacyjną lub inne zobowiązania. 

Analizując liczby uczestników poszczególnych szkoleń, można zauważyć,że ich 

motywacja do realizowania zadań zmniejszała się z upływem czasu. 

Organizatorzy zachęcali ich do udziału poprzez bezpośredni kontakt 

telefoniczny oraz mailowy. Zapewniali im także możliwie jak najbardziej 

komfortowe warunki pracy, np. poprzez przygotowanie cateringu  

oraz materiałów papierniczych.  

Podczas zajęć uczestnicy otrzymywali niezbędną wiedzę 

teoretyczną oraz analizowali i wykonywali zadania związane  

z opracowywanymi przez siebie projektami.  

 

Harmonogram 

• Startup bez budżetu – tworzenie modeli biznesowych 

Prowadzący: Tomasz Jabłoński, Damian Strzelczyk 

27.05, godz. 9-17 

- 25 modeli biznesowych, czyli gdzie są pieniądze? 
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- Business Model Canvas - wszystko, czego jeszcze nie wiecie  

o modelu biznesowym Waszego startupu 

- Tworzenie person idealnego klienta 

• Budowanie produktu w oparciu o potrzeby klienta 

Prowadzący: Michał Korba 

28.05, godz. 9-17 

- Value Proposition Canvas (wstęp teoretyczny + warsztat 

opracowanie kanwy propozycji wartości dla wybranego segmentu 

klienta) 

- Customer Profile 

- Value Map 

- Tworzenie hipotez dotyczących swojego modelu biznesowego  

i propozycji wartości 

- Projektowanie eksperymentów  

- Customer Development - pozyskiwanie insightów od klientów,  

czyli jak zrozumieć swojego klienta 

• Marketing w startupie 

Prowadzący: Michał Korba 

3 czerwca, godz. 9-17 

- Wstęp do marketingu 

- Projektowanie procesu marketingowego 

- Analiza marketingowa 

- Proces STP (segementacja, targetowanie , pozycjonowanie) 

- Marketing MIX (4P w startupie) 

- Growth Hacking 

- Automatyzacja procesów marketingowo sprzedażowych  

- Sprzedaż w startupie 

• Pitching / Zagadnienia prawne 

Prowadzący: Michał Korba / Łukasz Kulicki i Norbert Młynarczyk 
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4 czerwca, godz. 9-17 

- Wstęp do komunikacji 

- Struktura dobrej prezentacji 

- Warsztat opracowanie własnego pitcha 

- Prawo w startupie - wszystko, co musicie wiedzieć o zakładaniu 

startupu 

- Finansowanie działalności (4F, inwestor, dotacja, kredyt, 

crowdfunding) 

 

Mentoring 

Każdy zespół uczestniczący w cyklu warsztatów miał 

zagwarantowany mentoring z doświadczonym ekspertem i trenerem Startup 

Academy. Z każdym ze studentów mentor umawiał się na indywidualny 

termin, zgodnie z preferencjami. Czas spotkania wynosił od 60 do 90 minut.  

W mentoringu wzięło udział 9 zespołów:  

• VRscopy, 

• LightZ, 

• Geotriper, 

• Edumotion, 

• BEBRAVE, 

• Twee, 

• Moja Liga, 

• Promovolt. 

 

Demo Day 

Ostatni etap Startup Art. #2017 odbył się 8 czerwca w budynku ASP 

przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39. Podczas wydarzenia 
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podsumowano program i osiągnięcia tegorocznej edycji oraz zaprezentowano 

film promocyjny opisujący dwa etapy projektu – Konferencję Startup Art.  

oraz Startup Shaker. Jest on dostępny w serwisie Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=-I_QcRym3j4. 

Podczas Demo Day wystąpiły 3 najlepsze, najbardziej 

zmotywowane zespoły: VRscopy, Geotriper oraz Promovolt. Pięciominutowe 

wystąpienia oceniało jury w składzie: 

• Katarzyna Kołakowska 

Manager Projektu Huge Thing 

Odpowiada za reaktywację programu akceleracyjnego Huge Thing. 

Dołączyła do zespołu SpeedUp Group w 2014 roku gdzie najpierw 

zajmowała się analizą i selekcją przedsięwzięć pod kątem potencjału 

inwestycyjnego. Uczestniczyła w wielu procesach inwestycyjnych  

jak i prowadziła negocjacje umów. Do dziś wspiera budowanie 

wartości spółek portfelowych, szczególnie tych znajdujących się  

w fazie seed. Pełniła funkcję członka zarządu w organizacji PBDA 

Consulting, która wspomaga i promuje przedsiębiorczość. Od 2015 

roku koordynuje poszczególne edycje akceleratora Huge Thing. 

Obecnie odpowiada za jego rozwój i realizację kolejnych edycji. 

Koordynator wielu projektów analitycznych, współorganizator 

wydarzeń biznesowych dla poznańskiego środowiska akademickiego. 

Aktywny uczestnik sceny startupowej. 

• Sławomir Pytel 

Manager inwestycyjny Augere Venture 

Absolwent Ekonomii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  

Z rynkiem finansowym związany zawodowo od 2008 roku. 

Doświadczenie zawodowe uzyskał między innymi w dziale operacji 

kapitałowych Domu Maklerskim IDMSA (emisje publiczne i prywatne 

papierów wartościowych) oraz w funduszu kapitału zalążkowego 

https://www.youtube.com/watch?v=-I_QcRym3j4
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„Medfund” gdzie był odpowiedzialny za inkubację, proces 

inwestycyjny oraz nadzór właścicielski nad spółkami (przykładowe 

inwestycje: kontakt.io, Intelliseq, Formeds Thessla Green). Posiada 

również doświadczenie w obszarze doradztwa/audytu finansowego  

i zarządzania (top management), w tym w spółkach z kapitałem 

zagranicznym. Zrealizował ponad 500 godzin szkoleń związanych 

m.in. z analizą finansową, wyceną spółek oraz finansowaniem rozwoju 

przedsiębiorstw . Od 2015 r. ekspert gospodarczy przy NCBiR. Od 2017 

r. dołączył do zespołu Augere Venture w roli managera 

inwestycyjnego. 

• Jakub Fijewski 

Broker technologiczny w akceleratorze i funduszu kapitałowym Alfabeat 

Od 2011 roku związany z rynkiem kapitałowym. Jest twórcą Estero IR – 

agencji relacji inwestorskich. Uczestniczył w wielu procesach 

pozyskiwania kapitału, w tym realizacji wybranych działań 

promocyjnych przy ofertach publicznych m.in. dla takich firm jak Kruk 

SA czy Enelmed SA. Opracował kompleksowe programy komunikacji z 

rynkiem m.in. dla IQ Partners SA, Ekoeksport SA. Z doświadczenia 

zdobytego podczas współpracy z wieloma podmiotami korzystał przy 

podejmowaniu decyzji o własnych inwestycjach w ciekawe projekty z 

obszaru nowych technologii, handlu czy edukacji (np. Get Impact, 

Mogalo.pl, NajlepszeCeny, DSS Logger). Przez lata przyglądał się 

zarówno małym, jak i dużym firmom (w tym również ich klientom), 

współtworzył startupy, dzięki czemu obecnie może patrzeć na 

projekty z wielu perspektyw. Zgromadzone doświadczenie jest 

niezwykle przydatne w procesie selekcji spółek, z którymi 

współpracuje Alfabeat. 
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• Ludwik Majewski 

Menedżer ds. Operacyjnych Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 

TRIGON TFI S.A. 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku menedżerskim. 

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w realizacji projektów 

restrukturyzacyjnych, optymalizacyjnych i transakcjach typu M&A 

pracując m.in. w grupach kapitałowych Elektrim i Ciech. 

Aktualnie jest odpowiedzialny w Venture FIZ, funduszu zarządzanym 

przez Trigon TFI S.A., za przygotowywanie inwestycji w 

przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju charakteryzujące się 

wysokim poziomem innowacyjności. Współpracował z Lubelskim 

Parkiem Naukowo – Technologicznym na ramach platformy startowej 

Connect w zakresie oceny projektów i pomysłów biznesowych pod 

kątem perspektyw ich dalszego rozwoju (członek Komitetu Oceny 

Pomysłów). Brał udział w podobnym projekcie prowadzonym przez 

Park Naukowo-Technologiczny w Opolu. Obecnie przygotowuje się do 

udziału w pracach projektu tworzonego przez GUMed, PG i UG w 

Gdańsku. Jest członkiem Komitetu Inwestycyjnego w jednym z 

projektów BRIdge Alfa prowadzonym we współpracy z Narodowym 

Centrum Badań i Rozwoju. 

Specjalizuje się w przygotowywaniu, prowadzeniu i nadzorowaniu 

inwestycji kapitałowych, opracowywaniu strategii biznesowych i 

programów wzrostu efektywności procesów oraz tworzeniu i 

zarządzaniu projektami optymalizacji wykorzystania zaangażowanych 

zasobów. Dysponuje doświadczeniem w obszarze modelowania 

finansowego przedsięwzięć biznesowych oraz pozyskiwania kapitału 

na rynku publicznym. 

• Wojciech Dołkowski (ze względów logistycznych nie wziął udział w 

wydarzeniu) 
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Business Angels Club 

Ukończył SGH w Warszawie oraz Lehigh University w Pensylwanii 

(Iacocca Institute). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie biznesowe 

w tworzeniu i rozwijaniu nowych przedsięwzięć, zarządzaniu nimi 

oraz w działalności doradczej. Juror i mentor w wielu konkursach 

biznesowych, ostatnio skoncentowany na innowacjach w medycynie 

(e-zdrowie, medtech). Od 2003 r. stworzył i rozwinął z sukcesem trzy 

innowacyjne przedsięwzięcia, które stały się liderami w swoich 

obszarach. W MEDtube od 2010r. odpowiada za rozwój projektu na 

świecie, strategiczne kontakty oraz finanse. Mówi po angielsku i 

francusku. Pasjonat sportu, w szczególności triathlonu. 

• Karol Król (ze względów logistycznych ostatecznie nie wziął udział w 

wydarzeniu) 

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu 

Współzałożyciel Centrum Gospodarki Społecznościowej (cgs.org.pl), 

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu i właściciel 

portalu crowdfunding.pl. Wykłada i doradza w zakresie 

alternatywnych finansów, crowdsourcingu i zajmuje się organizacją 

finansowania dla przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju. Jest 

autorem książki „Crowdfunding. Od pomysłu do biznesu, dzięki 

społeczności”, licznych publikacji branżowych i organizatorem cyklu 

konferencji „Innowacje w finansowaniu MMŚP”. Konsultant wielu firm 

i instytucji sektora publicznego, doradzał ponad 100 autorom 

kampanii finansowania społecznościowego. Absolwent kierunku 

inwestycje kapitałowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 

W przeszłości zajmował się przedsięwzięciami z obszaru ICT oraz e-

commerce. Jest mentorem AIP Business Link i współpracownikiem 

kilku organizacji pozarządowych. 

 



 
 Projekt Startup Art #2017 finansowany jest ze środków m.st. Warszawy  
 

 
 
 

Jury oceniało potencjał startupów na podstawie pitchów 

przedstawicieli zespołów oraz ich odpowiedzi na pytania od członków 

komitetu inwestycyjnego. Każdy z projektów został oceniony na podstawie 

następujących kryteriów: 

• Identyfikacja problemów potencjalnych klientów 

Czy problemy klientów zostały prawidłowo zidentyfikowane i czy są 

one ważne? 

• Rozwiązywalność problemów potencjalnych klientów 

Czy proponowane rozwiązania są w stanie rozwiązać problemy 

klientów? 

• Propozycja kluczowej wartości projektu 

Czy kluczowa wartość przynoszona przyszłym klientom została 

właściwie określona? 

• Segmentacja rynku 

Czy prawidłowo oszacowane są rynki docelowe i segmenty klientów? 

Czy rynek na tego rodzaju pomysł biznesowy istnieje i jest w stanie 

przyjąć proponowane rozwiązanie? 

Czy rynek na tego rodzaju rozwiązanie jest wystarczająco duży lub 

rosnący aby zapewnić zbyt na rozwiązanie? 

• Model biznesowy 

Czy model biznesowy jest realny? Jak bardzo prawdopodobne jest 

osiągnięcie przychodów w zakładanym modelu? 

• Kanały dotarcia do klientów  

Czy sposoby przekazania rozwiązań klientom są właściwie dobrane? 

• Konkurencja 

Czy prawidłowo zidentyfikowano konkurencję?  

• Determinacja zespołu  

Jak bardzo zespół projektu wydaje się być zdeterminowany  

do rynkowego wdrożenia rozwiązania? 
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• Finansowanie 

Czy wiarygodnie oszacowano potrzebne nakłady? Czy są one możliwe  

• Szanse na sukces 

Jakie są ogólne szanse na sukces rynkowy projektu? 

Jury najwyżej oceniło zespół VRscopy, które w nagrodę otrzyma 

wyjazd na South Summit, który odbędzie się w październiku w Madrycie.   
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Podsumowanie 

Programy akceleracji dla kreatywnych Startup Art. ponownie 

cieszył się dużym zainteresowaniem wśród studentów i absolwentów 

warszawskich uczelni. Organizatorzy w szczególny sposób starali się dotrzeć 

do studentów kierunków artystycznych i zachęcić ich do zdobywania 

kompetencji związanych z budowaniem własnej działalności, co po raz 

czwarty udało się osiągnąć. Dużym sukcesem okazała się Konferencja Startup 

Art., która przyciągnęła kilkaset osób zainteresowanych startupami – tych 

poszukujących inspiracji oraz szukających możliwości realizacji lub 

rozwinięcia swoich koncepcji biznesowych. Prelegenci zostali dobrani w taki 

sposób, by pokazać różne możliwości działalności na rynku. Dużą wartością 

wydarzenia okazała się sesja networkingowa, która pozwoliła na integrację 

uczestników oraz zbudowanie nieformalnej, sympatycznej atmosfery.  

W tym roku udało się także udoskonalić organizację Startup 

Shakera poprzez ustanowienie dokładnego harmonogramu wydarzenia, 
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dzięki czemu udało się oddzielić czas na pracę zespołów i na konsultacje  

z mentorami. Cieszy zaangażowanie uczestników, którzy mimo pięknej 

pogody i odbywających się w tym terminie największych imprez 

juwenaliowych, spędzili kilkadziesiąt godzin na dopracowywanie pomysłów 

biznesowych.  

Nowościami tegorocznej edycji projektu Startup Art. są 

przesunięcie etapu warsztatów na czas po Startup Shakerze i brak otwartej 

rekrutacji na te szkolenia. Motywacją do takiego ułożenia harmonogramu 

programu była chęć umożliwienia zaangażowanym zespołom pracy nad 

pomysłami przez dłuższy czas pod opieką ekspertów, co miało podwyższyć 

prawdopodobieństwo realizacji projektów. Proces akceleracji przebiegał 

zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami Instytutu Kreowania 

Przedsiębiorczości – część zespołów, mimo początkowego entuzjazmu  

i zapału, dość szybko negatywie weryfikowała zgłoszoną ideę, pojawiały się 

konflikty wśród uczestników, zmienianie składów teamów, odkrywanie 

trudności natury technicznej, z którymi uczestnicy nie potrafili sobie poradzić 

czy dochodzenie do wniosku, że dana koncepcja okaże się nierentowna  

w danym modelu biznesowym. Wszystkie te aspekty, połączone z innymi 

obowiązkami, spowodowały, że tylko najbardziej zmotywowani uczestnicy 

brali udział we wszystkich lub większości warsztatów. Jednocześnie Instytut 

Kreowania Przedsiębiorczości wskazuje, że kilkudziesięciu uczestników 

Startup Shakera i warsztatów miało możliwość zdobycia i pogłębienia wiedzy, 

którą nie sposób byłoby pozyskać podczas dwudniowych warsztatów.  

Było to widoczne podczas Demo Day, podczas którego 

zaprezentowano efekty pracy zespołów – ich przygotowanie, ilość i jakość 

przekazanych informacji oraz poziom specjalizacji był dużo wyższy niż 

podczas ubiegłorocznego finału Startup Shakera.   

Instytut Kreowania Przedsiębiorczości ocenia, że łącznie  

w projekcie Startup Art. #2017 wzięło udział blisko 350 osób,  
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które niezwykle pozytywnie oceniły przygotowane wydarzenia.  

W ankietach oraz opiniach uczestników Konferencji wskazywano 

merytoryczną wartość przekazanej wiedzy, ale także entuzjastycznie  

odnoszono się do organizacji wydarzeń.  

 


