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„Poznaj Anioła Biznesu, który dokapitalizuje Twój innowacyjny biznes na rynku europejskim" 

31 maja 2011 roku 
 

NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 10:00: Dzieo Dobry Paostwu. Witam na czacie, organizowanym przez 
Europejską Sied Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu dzisiejszym 
zapraszamy do dyskusji na temat: Poznaj Anioła Biznesu, który dokapitalizuje Twój innowacyjny 
biznes na rynku europejskim 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 10:00: Dzieo Dobry Paostwu. Witam na czacie, organizowanym przez 
Europejską Sied Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu dzisiejszym 
zapraszamy do dyskusji na temat: Poznaj Anioła Biznesu, który dokapitalizuje Twój innowacyjny 
biznes na rynku europejskim. 
 
*Główny+: dreamland wszedł o godz. 10:01 
 
*Główny+: Zbyszek wszedł o godz. 10:01 
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[Moderator - Anna Izbioska+ 10:01: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pan PRZEMYSŁAW 
JURA. 
 
*Główny+: Ryszard J. Rokicki wszedł o godz. 10:01 
 
[Moderator - Anna Izbioska] 10:01: Ekspert w dziedzinie inżynierii finansowej, inwestycji 
kapitałowych oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw. Członek zarządu oraz rad nadzorczych kilku 
spółek prawa handlowego oraz fundacji. 
 
*Główny+: Magda wszedł o godz. 10:01 
 
[Moderator - Anna Izbioska] 10:01: Posiada wieloletnie doświadczenie w branży doradztwa 
finansowego oraz inwestycji krajowych i zagranicznych. Pracownik dydaktyczny Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, aktywny trener. 
 
*Główny+: Gucio wszedł o godz. 10:01 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 10:01: Zarządzał licznymi konsorcjami m.in. Centrum Atomistyki, Polskie 
Elektrownie Wiatrowe, Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Inwestycyjnych. Posiada m.in.: Akredytacje 
Krajowego Systemu Przygotowao do Funduszy Strukturalnych przy Ministerstwie Gospodarki 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 10:01: oraz Certyfikat Akredytowanego Konsultanta Audytu  Projektów 
Europejskich w ramach Programme of Training and Accreditation of the European Union Staff - 
European Funds Advisor, Certyfikat Project Management PRINCE 2; Certyfikat Akademii Innowacji i 
Venture Capital.  
Koordynator Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu - Innowacja. 
 
*Główny+: poly wszedł o godz. 10:02 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 10:02: Na wstępie spotkania proszę Eksperta o komentarz: „Kto to jest 
Anioł Biznesu i gdzie go można znaleźd? 
 
[Moderator - Anna Izbioska] 10:03: Informacja techniczna - Ekspert koocząc wypowiedź użyje znak 
">" 
 
[Moderator - Anna Izbioska] 10:03: Informacja techniczna - maksymalna ilośd znaków do 
jednorazowego wpisu to 500. 
 
[Ryszard J. Rokicki+ 10:03: Czy ten czat nie może byd w formie audio, jeśli nie video? Czy DARR nie ma 
takich narzędzi? 
 
[Ekspert - Przemysław Jura+ 10:03: Anioł Biznesu to indywidualny inwestor kapitałowy, który 
poszukuje ciekawych projektów, i planuje zaangażowad w nie swoje doświadczenie, kapitał kontakty 
aby wspólnie z pomysłodawcą wypracowad ponadprzeciętne zyski 
 
[Moderator - Anna Izbioska] 10:03: Informacja techniczna – zapis czatu widoczny jest tylko od 
momentu, kiedy wejdzie się do systemu. 
 
[Ekspert - Przemysław Jura+ 10:04: Anioła Biznesu można poszukiwad wśród znajomych rodziny, na 
różnych formach internetowych, jednak prawdopodobieostwa znalezienia w ten sposób inwestora 
zainteresowanego zaangażowania kapitału jest stosunkowo niskie 
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[Ekspert - Przemysław Jura+ 10:04: optymalnym źródłem pozyskania inwestora są sieci Aniołów 
Biznesu 
 
*Zbyszek+ 10:06: Jeśli mam pomysł na biznes czy można chociaż w jakiś minimalny sposób dowiedzied 
się czy ów pomysł ma szanse na zainteresowanie Aniołem Biznesu? 
 
[Ekspert - Przemysław Jura+ 10:07: sieci Aniołów Biznesu są to organizacje skupiające Inwestorów i 
Pomysłodawców, i jako organizacja mają za zadanie wspierad obie strony projektu do tego aby 
doprowadzid finalizacji oraz wypracowania wysokich wspólnych zysków. W naszym kraju działa około 
10 sieci Aniołów Biznesu, a także kilkadziesiąt nieformalnych grup inwestorów kapitałowych, którzy 
poszukują ciekawych pomysłów na biznes> 
 
[Moderator - Anna Izbioska] 10:08: Dziękuję za odpowiedz na pierwsze pytanie. 
 
[Ryszard J. Rokicki+ 10:08: To brzmi zachęcająco. A Pan jaka sied BA reprezentuje? 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 10:08: Kolejne pytanie jest od : *Zbyszek+ 10:06: Jeśli mam pomysł na 
biznes czy można chociaż w jakiś minimalny sposób dowiedzied się czy ów pomysł ma szanse na 
zainteresowanie Aniołem Biznesu? 
 
*Iza+ 10:09: Może Pan jakieś polecid, do których poleca Pan się zwrócid? 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 10:09: Uporządkujmy listę zapytao: *Zbyszek+ 10:06: Jeśli mam pomysł 
na biznes czy można chociaż w jakiś minimalny sposób dowiedzied się czy ów pomysł ma szanse na 
zainteresowanie Aniołem Biznesu? 
 
[Moderator - Anna Izbioska] 10:10: Drugie zapytanie od: [Ryszard J. Rokicki] 10:08: To brzmi 
zachęcająco. A Pan jaką sied BA reprezentuje? 
 
[Ekspert - Przemysław Jura] 10:10: *Zbyszek+ 10:06: Jeśli mam pomysł na biznes czy można chociaż w 
jakiś minimalny sposób dowiedzied się czy ów pomysł ma szanse na zainteresowanie Aniołem 
Biznesu?  
 
[Ekspert - Przemysław Jura+ 10:10: Tak można dowiedzied się czy pomysł na biznes jest atrakcyjny dla 
inwestorów np. dzięki kontaktowi z siecią Aniołów Biznesu gdzie pracują wykwalifikowani doradcy 
mający doświadczenie w przygotowaniu projektu do inwestycji kapitałowej przez Anioła Biznesu 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 10:10: Trzecie zapytanie: *Iza+ 10:09: Może Pan jakieś polecid, do których 
poleca Pan się zwrócid? 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 10:10: PROSZĘ CHWILOWO NIE ZADAWAD PYTAO EKSPERTOWI. 
 
[Moderator - Anna Izbioska] 10:11: Oczekujemy na odpowiedzi na trzy pytania. 
 
*Główny+: Rex wszedł o godz. 10:12 
 
[Ekspert - Przemysław Jura] 10:12: [Moderator - Anna Izbioska] 10:10: Drugie zapytanie od: [Ryszard 
J. Rokicki+ 10:08: To brzmi zachęcająco. A Pan jaka sied BA reprezentuje? Reprezentuję 
Ponadregionalną Sied Aniołów Biznesu - Innowacja, która jako jedyna posiada sied 10 biur w całej 
Polsce i posiada patronat Ministerstwa Gospodarki nad swoim działaniem. Zapraszam do 
odwiedzenia strony www.psab.pl 

http://www.psab.pl/
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[Ekspert - Przemysław Jura+ 10:13: Wśród innych Sieci AB pozytywnie wyróżnia się również Lewiatan 
Business Angels 
 
[Ekspert - Przemysław Jura] 10:13: > 
 
[Ekspert - Przemysław Jura] 10:14: [Moderator - Anna Izbioska] 10:10: Trzecie zapytanie: [Iza] 10:09: 
Może Pan jakieś polecid, do których poleca Pan się zwrócid? Wykaz sieci Aniołów Biznesu znajduje się 
również na stronie www.pi.gov.pl 
 
*Główny+: o.n.a. wszedł o godz. 10:14 
 
*Zbyszek+ 10:15: Czy to oznacza, że Aniołowie Biznesu również poszukują ciekawych pomysłów czy to 
raczej osoby rozpoczynające swój biznes poszukują inwestora w postaci np. Anioła Biznesu? 
 
*Główny+: o.n.a. wyszedł o godz. 10:15 
 
[Ekspert - Przemysław Jura+ 10:20: *Zbyszek+ 10:15: Czy to oznacza, że Aniołowie Biznesu również 
poszukują ciekawych pomysłów czy to raczej osoby rozpoczynające swój biznes poszukują inwestora 
w postaci np. Anioła Biznesu? Aniołowie Biznesu poszukują ciekawych projektów w które mogą 
zainwestowad jednak można zauważyd, że większe aktywnośd w poszukiwaniach inwestora jest ze 
strony Pomysłodawcy. Można powiedzied, ze jeśli jest dobry projekt o dużym potencjale 
rozwojowym, to pieniądze na jego realizacje na pewno się znajdą > 
 
[Rex] 10:20: Czy można uzyskad wsparcie merytoryczne Anioła Biznesu w prowadzeniu biznesu? 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 10:20: Mamy jedno pytanie oczekujące od : *Zbyszek+ 10:15: Czy to 
oznacza, że Aniołowie Biznesu również poszukują ciekawych pomysłów czy to raczej osoby 
rozpoczynające swój biznes poszukują inwestora w postaci np. Anioła Biznesu?. 
 
[Moderator - Anna Izbioska] 10:20: Zapraszamy do rozmowy. 
 
[Ekspert - Przemysław Jura+ 10:20: Zbyszek+ 10:15: Czy to oznacza, że Aniołowie Biznesu również 
poszukują ciekawych pomysłów czy to raczej osoby rozpoczynające swój biznes poszukują inwestora 
w postaci np. Anioła Biznesu? Można zaobserwowad, że do sieci Aniołów Biznesu spływa więcej 
zapytao o środki na inwestycje ze strony pomysłodawców, niż zgłoszeo ze strony Kapitałodawców, 
czyli Aniołów Biznesu > 
 
*Główny+: Ekspert - Przemysław Jura wyszedł o godz. 10:20 
 
*Główny+: Ekspert - Przemysław Jura wszedł o godz. 10:20 
 
*Główny+: Magda wyszedł o godz. 10:21 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 10:21: Szanowni Paostwo. Mamy niewielkie problemy techniczne na 
łączach. Mam nadzieję jednak, że pomimo tych utrudnieo uda nam się poprowadzid czat. 
 
[Ekspert - Przemysław Jura+ 10:21: Można stwierdzid, że jeżeli pomysł jest bardzo dobry i ma duży 
potencjał rozwojowy odpowiada na nisze rynkową to pieniądze na jego realizację ze strony 
inwestorów na pewno się znajdą> 
 
*Rex+ 10:21: Czy można uzyskad wsparcie merytoryczne w prowadzeniu biznesu? 

http://www.pi.gov.pl/
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[Ekspert - Przemysław Jura+ 10:23: *Rex+ 10:21: Czy można uzyskad wsparcie merytoryczne w 
prowadzeniu biznesu? Tak, jak najbardziej zarówno ze strony doradców niektórych sieci Aniołów 
Biznesu, jak również ze strony Inwestora, który po zaangażowaniu swoich środków wspiera rozwój 
wspólnego przedsięwzięcia> 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 10:24: Nie mamy pytao oczekujących. Zapraszamy do zadawania pytao. 
 
*Główny+: Magda wszedł o godz. 10:24 
 
*Ryszard J. Rokicki+ 10:24: No tak, ale są zagrożenia pozycji pomysłodawcy. Nawet jeśli jest 
wytrawnym menedżerem... 
 
[Rex] 10:24: Czy mógłby Pan polecid którąś z sieci AB do której można by się zwrócid ze wsparciem 
merytorycznym/ 
 
Przerwanie połączenia - Problemy techniczne 
 
Witaj! Wszedłeś do *Główny+ o godz. 10:28 
 
*Główny+: dreamland wszedł o godz. 10:28 
 
*Główny+: Zbyszek wszedł o godz. 10:28 
 
*Główny+: Gucio wszedł o godz. 10:28 
 
*Główny+: poly wszedł o godz. 10:28 
 
*Główny+: Ekspert - Przemysław Jura wszedł o godz. 10:30 
 
*Ryszard+ 10:31: DARR przydałyby sie jakieś bardziej niezawodne i nowocześniejsze narzędzia 
komunikacji. Mogę pomóc... 
 
[Ekspert - Przemysław Jura+ 10:31: Rozwój innowacyjnego przedsięwzięcia wspartego kapitałowo 
przez AB wiąże się jak każde inne przedsięwzięcie z występowaniem wielu ryzyk rynkowych między 
innymi zagrożenie ze strony konkurencji. Profesjonalna kadra menadżerów oraz doświadczenie i 
kontakty AB pozwalają na minimalizacje negatywnych skutków występowania tych ryzyk. 
 
[Ekspert - Przemysław Jura+ 10:31: Proszę o powtórzenie pytao z uwagi na przerwę :) 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 10:32: Powtarzamy pytanie od: *Rex+ 10:21: Czy można uzyskad wsparcie 
merytoryczne w prowadzeniu biznesu? 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 10:32: c.d.*Ryszard J. Rokicki+ 10:24: No tak, ale są zagrożenia pozycji 
pomysłodawcy. Nawet jeśli jest wytrawnym menedżerem... 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 10:33: Proszę o dopowiedz dla p. Ryszarda. 
 
[Ryszard] 10:33: - Występuje obiektywne zagrożenie interesu i pozycji zgłaszającego koncepcję. Jakie 
są sposoby zabezpieczeo w tej materii? 
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[Ekspert - Przemysław Jura] 10:33: [Moderator - Anna Izbioska] 10:32: Powtarzamy pytanie od: [Rex] 
10:21: Czy można uzyskad wsparcie merytoryczne w prowadzeniu biznesu? Tak, jak najbardziej 
można uzyskad takie wsparcie ze strony doświadczonych doradców w niektórych sieciach AB oraz ze 
strony inwestorów kapitałowych zaangażowanych wspólnie z Pomysłodawcą w rozwój 
innowacyjnego przedsięwzięcia> 
 
[Ekspert - Przemysław Jura] 10:34: [Moderator - Anna Izbioska] 10:32: c.d.[Ryszard J. Rokicki] 10:24: 
No tak, ale są zagrożenia pozycji pomysłodawcy. Nawet jeśli jest wytrawnym menedżerem...  Rozwój 
innowacyjnego przedsięwzięcia wspartego kapitałowo przez AB wiąże się jak każde inne 
przedsięwzięcie z występowaniem wielu ryzyk rynkowych między innymi zagrożenie ze strony 
konkurencji. Profesjonalna kadra menadżerów oraz doświadczenie i kontakty AB pozwalają na 
minimalizacje negatywnych skutków występowania tych ryzyk. 
 
[Ryszard] 10:35: - Czy w grę wchodzą tylko nowe technologie, czy podobne innowacyjne 
przedsięwzięcia? Nie wystarczy pomysł na dobry biznes? 
 
*Główny+: Janusz wszedł o godz. 10:35 
 
[Ekspert - Przemysław Jura] 10:37:  
 
[Ekspert - Przemysław Jura] 10:37: [Ryszard] 10:33: - Występuje obiektywne zagrożenie interesu i 
pozycji zgłaszającego koncepcję. Jakie są sposoby zabezpieczeo w tej materii? Na samym początku, w 
momencie zgłaszania projektu do sieci  AB lub indywidualnie przedstawiany Inwestorowi powinna 
zostad spisana umowa o poufności wraz z określeniem sankcji karnych za złamanie poufności. 
Dodatkowo regulaminy niektórych sieci AB również zabezpieczają tą kwestię. Na dalszym etapie 
rozwoju relacji pomiędzy pomysłodawcą a Inwestorem interesy p 
 
[Ekspert - Przemysław Jura+ 10:37: powinna zabezpieczyd umowa inwestycyjna> 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 10:38: Pytanie oczekujące od: *Ryszard] 10:35: - Czy w grę wchodzą tylko 
nowe technologie, czy podobne innowacyjne przedsięwzięcia? Nie wystarczy pomysł na dobry 
biznes? 
 
[Ekspert - Przemysław Jura+ 10:39: Koordynowana przeze mnie Sied Aniołów Biznesu posiada 
przygotowane wzory umów o poufności oraz umów inwestycyjnych które mogę Paostwu udostępnid 
po bezpłatnym zarejestrowaniu się w naszej sieci> 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 10:39: Nie mamy pytao oczekujących. Zapraszamy do rozmowy. 
 
*Janusz+ 10:39: Zgodzi sie Pan, że podczas pierwszej rozmowy z Aniołem Biznesu pozycja osoby 
zgłaszajacej pomysł jest bardziej zagrożona/ 
 
Przerwanie połączenia - Problemy techniczne 
 
Witaj! Wszedłeś do *Główny+ o godz. 10:57 
 
[Ryszard] 10:57: - A kontrakt menedżerski ? 
 
*Główny+: poly wszedł o godz. 10:57 
 
*Główny+: rogal wszedł o godz. 10:57 
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[Ekspert- Przemysław Jura+ 10:58: Stosuje się również w niektórych przypadkach zabezpieczenia w 
formie weksla osoby wystawianego przez osobę fizyczną. Sporadycznie także zabezpieczenia 
majątkowe.> 
 
*Główny+: dreamland wszedł o godz. 10:58 
 
[Ryszard] 10:59: - To znaczy kto wystawia weksel, albo stawia swój majątek w zastaw, proszę to bliżej 
wyjaśnid? 
 
Przerwanie połączenia - Problemy techniczne 
 
Witaj! Wszedłeś do *Główny+ o godz. 11:09 
 
*Główny+: Zbyszek wszedł o godz. 11:09 
 
*Główny+: Rex wszedł o godz. 11:10 
 
*remulak+ 11:10: Czy czat z Aniołem Biznesu nadal trwa? 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 11:10: Szanowni Paostwo. Z uwagi na wyjątkowe problemy techniczne, 
jesteśmy zmuszenie przerwad czat. 
 
[remulak] 11:11: OJ szkoda. A kiedy powtórka? 
 
*Główny+: Ekspert - Przemysław Jura wszedł o godz. 11:11 
 
[remulak] 11:11: Widzę, że jednak coś drgnęło... 
 
[Ekspert - Przemysław Jura] 11:12: Oczekujemy na pytania 
 
*remulak+ 11:12: Panie Przemku, jeśli wolno mi się tak do Pana zwrócid 
 
*remulak+ 11:12: Od dłuższego czasu chodzi mi pogłowie pomysł 
 
*remulak+ 11:12: który w zasadzie mam całkiem doszlifowany 
 
[Moderator - Anna Izbioska] 11:12: Decyzją uczestników KONTYNUUJEMY czat. 
 
*remulak+ 11:13: oczywiście jest pewien problem: brak pieniędzy na start 
 
*remulak+ 11:13: gdzie szukad dobrodzieja, który sfinansuje taki biznes 
 
*remulak+ 11:13: w zamian za późniejszą konsumpcję zysków? 
 
[remulak] 11:14: niestety charakter przedsięwzięcia jest taki, że wymaga dużych nakładów na 
początku 
 
*Główny+: Janusz wszedł o godz. 11:14 
 
[Ekspert - Przemysław Jura] 11:14: [remulak+ 11:13: oczywiście jest pewien problem: brak pieniędzy 
na start Zatem serdecznie zapraszam do odwiedzenia strony www.psab.pl oraz zgłoszenia swojego 
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pomysłu lub kontaktu z pracownikiem z najbliższego Panu regionu 
 
[remulak] 11:15: w jakiego rodzaju biznesy wchodzi PSAB? 
 
*Główny+: Bielawa wszedł o godz. 11:15 
 
[Moderator - Anna Izbioska] 11:16: Pytanie oczekujące, które padło przed rozłączeniem nas od 
[Ryszard] 10:59: - To znaczy kto wystawia weksel, albo stawia swój majątek w zastaw, proszę to bliżej 
wyjaśnid? 
 
[Ekspert - Przemysław Jura] 11:17: [remulak] 11:15: w jakiego rodzaju biznesy wchodzi PSAB? PSAB-I 
ma charakter uniwersalny, znaczy nie koncentruje się na  żadnej konkretnej branży. Inwestorzy 
zrzeszeni w ramach PSAB-I inwestują najczęściej w branżę IT i technologie informatyczne, energetyka 
odnawialna, chemia przemysłowa i usługi dla biznesu> 
 
*Janusz+ 11:18: Jakie pomysły mają szanse na zainteresowanie Aniołem Biznesu? 
 
[Ekspert - Przemysław Jura] 11:18: [Moderator - Anna Izbioska] 11:16: Pytanie oczekujące, które 
zostało zadane przed rozłączeniem nas od [Ryszard] 10:59: - To znaczy kto wystawia weksel, albo 
stawia swój majątek w zastaw, proszę to bliżej wyjaśnid? Najczęściej weksel wystawia pomysłodawca, 
któremu powierzane są środki pieniężne na realizację wspólnej inwestycji. Tak jak nadmieniałem 
każdy przypadek jest indywidualnie omawiany pomiędzy stronami.> 
 
[Moderator - Anna Izbioska] 11:19: Pytanie oczekujące od *Janusz+ 11:18: Jakie pomysły mają szanse 
na zainteresowanie Aniołem Biznesu? 
 
[Ekspert - Przemysław Jura+ 11:22: *Janusz+ 11:18: Jakie pomysły mają szanse na zainteresowanie 
Aniołem Biznesu? Pomysły, którymi mogą się zainteresowad Aniołowie Biznesu musza 
charakteryzowad się wysokim potencjałem rynkowym odpowiadad na potrzeby rynku w 
zidentyfikowanej niszy rynkowej, mied możliwośd generowania ponad przeciętnych zysków oraz 
najlepiej gdyby charakteryzowały się barierą wejścia na dany rynek dla konkurencyjnych pomysłów 
oraz możliwością skalowania pomysłu na rynku międzynarodowym.> 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 11:22: Pytanie oczekujące od *Bielawa+ 11:21: Chciałbym zapytad czy 
mam Pan wiedze na temat Anioła Biznesu z branży lotnictwa turystycznego? Gdzie ich szukad ? Mam 
pomysł, ale brakuje mi środków. 
 
Przerwanie połączenia - Problemy techniczne 
 
Witaj! Wszedłeś do *Główny+ o godz. 11:27 
 
*Główny+: Janusz wszedł o godz. 11:27 
 
*Główny+: Ekspert - Przemysław Jura wyszedł o godz. 11:27 
 
*Główny+: Ryszard wyszedł o godz. 11:27 
 
[Ekspert - Przemysław Jura] 11:27: [Moderator - Anna Izbioska] 11:22: Pytanie oczekujące od 
[Bielawa] 11:21: Chciałbym zapytad czy mam Pan wiedze na temat Anioła Biznesu z branży lotnictwa 
turystycznego? Gdzie ich szukad ? Mam pomysł, ale brakuje mi środków. 
W naszej sieci mamy duża grupę inwestorów, dlatego też ciężko w tej chwili znaleźd jednoznacznie 
odpowiedź, że znajdziemy i mamy takiego Anioła :) 
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[Ekspert - Przemysław Jura] 11:28: Proszę Moderatora o przypomnienie pytao :) 
 
*Janusz+ 11:29: Czyli spróbowad porozmawiad? 
 
[Moderator - Anna Izbioska] 11:29: [Ekspert - Przemysław Jura+ 11:22: *Janusz+ 11:18: Jakie pomysły 
mają szanse na zainteresowanie Aniołem Biznesu? Pomysły, którymi mogą się zainteresowad 
Aniołowie Biznesu musza charakteryzowad się wysokim potencjałem rynkowym odpowiadad na 
potrzeby rynku w zidentyfikowanej niszy rynkowej, mied możliwośd generowania ponad przeciętnych 
zysków oraz najlepiej gdyby charakteryzowały się barierą wejścia na dany rynek dla konkurencyjnych 
pomysłów oraz możliwością skalowania pomysłu na rynku międzynarodow 
 
[Moderator - Anna Izbioska] 11:30: międzynarodowym> 
 
*Zbyszek+ 11:31: Czy mógłby Pan podad kilka przykładów inwestycji Anioła Biznesu i sukcesu na rynku 
amerykaoskim i europejskim, czy są już jakieś sukcesy na rynku polskim? 
 
*Główny+: Bielawa wszedł o godz. 11:33 
 
[Moderator - Anna Izbioska] 11:34: Sądzę, że kwestia wyszukiwania BA jest interesująca dla 
wszystkich. Proszę o informacje czy usługa ta jest płatna. 
 
[Ekspert - Przemysław Jura+ 11:36: *Zbyszek+ 11:31: Czy mógłby Pan podad kilka przykładów 
inwestycji Anioła Biznesu i sukcesu na rynku amerykaoskim i europejskim, czy są już jakieś sukcesy na 
rynku polskim? Na rynku amerykaoskim Google, Apple, youtube.pl. Polska: W Biegu cafe, bankier.pl, 
TV biznes, merlin.pl, Natomiast ostatnią zrealizowana przez PSAB-I inwestycją jest Standarder, więcej 
www.standarder.pl 
 
[Ekspert - Przemysław Jura] 11:38: W ramach naszej Sieci AB usługi są bezpłatne 
 
[Ekspert - Przemysław Jura+ 11:38: Można ja realizowad dzięki pozyskanej przez Nas dotacji z UE 
 
[Moderator - Anna Izbioska] 11:38: Zatem zapraszam do zadawania kolejnych pytao. 
 
*Rex+ 11:39: Na czym polegają ograniczenia legislacyjne i prawne jeśli chodzi o działalnośd Aniołów 
Biznesu w naszym kraju, jaka jest różnica pomiędzy działalnością BA u nas w kraju a w gospodarkach 
rozwiniętych? 
 
[Ekspert - Przemysław Jura+ 11:43: W naszym kraju nie występują żadne uprzywilejowania prawne i 
podatkowe dla aktywnych inwestorów na rynku kapitałowym. W niektórych krajach gdzie rynek 
kapitału wysokiego ryzyka jest bardziej rozwinięty niż w Polsce występują ulgi podatkowe dla 
długoterminowych inwestycji kapitałowych, a także dostosowane do potrzeb tego rynku formy 
organizacyjno prawne wehikułów inwestycyjnych.> 
 
[Moderator - Anna Izbioska] 11:44: Pytanie od [remulak] ......... [Ekspert - Przemysław Jura] 11:14: 
*remulak+ 11:13: oczywiście jest pewien problem: brak pieniędzy na start Zatem serdecznie 
zapraszam do odwiedzenia strony www.psab.pl oraz zgłoszenia swojego pomysłu lub kontaktu z 
pracownikiem z najbliższego Panu regionu .................... c.d.  *remulak+ .11:15: w jakiego rodzaju 
biznesy wchodzi PSAB?  / 
 
Główny+: Magda wszedł o godz. 11:44 
 

http://www.standarder.pl/
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*Rex+ 11:44: Czy mógłby Pan przybliżyd pojęcie wehikuł inwestycyjny? 
 
[Ekspert - Przemysław Jura] 11:45: [remulak] 11:15: w jakiego rodzaju biznesy wchodzi PSAB? PSAB-I 
ma charakter uniwersalny, znaczy nie koncentruje się na  żadnej konkretnej branży. Inwestorzy 
zrzeszeni w ramach PSAB-I inwestują najczęściej w branżę IT i technologie informatyczne, energetyka 
odnawialna, chemia przemysłowa i usługi dla biznesu> 
 
[Moderator - Anna Izbioska] 11:46: Pytanie oczekujące od [Rex] 11:44: Czy mógłby Pan przybliżyd 
pojęcie wehikuł inwestycyjny? 
 
[Magda] 11:47: czy są jakieś konferencje dotyczące AB ? 
 
[Ekspert - Przemysław Jura+ 11:48: Wehikuł inwestycyjny wyspecjalizowany podmiot rynku 
kapitałowego utworzony w celu zarządzania aktywami inwestorów ukierunkowany na 
przedsięwzięcia o ponadprzeciętnej stopie zwroty. Zapraszam do indywidualnego kontaktu, podczas 
będziemy mogli porozmawiad na interesujące zagadnienia.> 
 
*Główny+: rogal wszedł o godz. 11:49 
 
[Moderator - Anna Izbioska] 11:49: Pytanie oczekujące od *Magda+ 11:47: czy są jakieś konferencje 
dotyczące AB ? 
 
[Ekspert - Przemysław Jura] 11:50: [Magda] 11:47: czy są jakieś konferencje dotyczące AB ? Jako 
Ponadregionalna Sied Aniołów Biznesu - Innowacja organizujemy zarówno konferencje jak i szkolenia. 
Najbliższa konferencja będzie miała miejsce 8 czerwca 2011 w Gdaosku. Jednocześnie zachęcamy do 
regularnego zaglądania na stronę www.psab.pl, gdzie znajdziecie Paostwo zarówno informacje o 
konferencjach jak i bezpłatnych szkoleniach. 
 
*Janusz+ 11:51: Na czym polega współpraca z Aniołem Biznesu? Z tego co wyczytałem nie chodzi tylko 
o zastrzyk gotówki ale również o dzielenie się wiedzą. Proszę nieco szerzej opisad współprace 
pomiędzy przedsiębiorcą a Aniołem. 
 
[Ekspert - Przemysław Jura+ 11:54: Anioł Biznesu oczywiście oprócz kapitału daje swoją wiedzę, 
doświadczenia oraz kontakty, które są bardzo istotne. Dzięki pojawieniu się w projekcie Anioła 
Biznesu pojawia się też w firmie zdolnośd kredytowa. Pomysłodawca często daje specjalistyczna 
wiedze np. technologiczną, jednak nie zawsze posada wiedze i doświadczenie, jakie do inwestycji jako 
wartośd  dodana daje Anioł Biznesu 
 
Główny+: Bielawa wyszedł o godz. 11:58 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 11:59: Czas naszego spotkania dobiegł kooca. 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 11:59: Szanowni Paostwo – BARDZO DZIĘKUJĘ za udział w niełatwej (z 
uwagi na problemy techniczne) rozmowie. 
 
[Moderator - Anna Izbioska] 11:59: Jeżeli interesują Paostwa inne kwestie związane z prowadzeniem 
biznesu w Unii Europejskiej, a w szczególności uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu z 
nami – ośrodkiem Enterprise Europe Network poprzez adres: eic@darr.pl 
 
[Moderator - Anna Izbioska] 11:59: Zapis dzisiejszej rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z 
ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe) 

mailto:eic@darr.pl
http://www.darr.pl/
http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe
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[Moderator - Anna Izbioska+ 11:59: Szczególnie zapraszam na stronę osoby, które przyłączyły się do 
nas lub zostały wylogowane w trakcie trwania rozmowy i nie miały możliwości zapoznad się z 
wszystkimi pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Ekspert - Przemysław Jura+ 12:00: Dziękuję za udział w razie dodatkowych pytao proszę o kontakt 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 12:00: Pragnę Paostwa poinformowad, że w ramach projektu Enterprise 
Europe Network West Poland w okresie styczeo 2011-grudzieo 2012 roku organizujemy 24 czaty. 
Dzisiejszy był PIĄTYM z serii. 
 
*Główny+: Zbyszek wyszedł o godz. 12:00 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 12:00: Kolejne czaty odbędą się w czerwcu br. 
Informacje o kolejnych czatach, jak również o tych, które były organizowane w latach 2008-2010 
można znaleźd na stronie www.darr.pl w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej 
informacji / Porozmawiaj z ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe) 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 12:00: Informacje na temat czatów będą zamieszczane na bieżąco na 
www.darr.pl oraz w miarę możliwości na Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl) 
 
[Moderator - Anna Izbioska+ 12:01: Czaty są organizowane przez Europejską Sied Wsparcia dla 
biznesu - Enterprise Europe Network West Poland. 

http://www.darr.pl/
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