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Współczesna gospodarka charakteryzuje się wysoką dynamiką zmian,  

w których coraz większą rolę odgrywa przemysł nowych technologii oraz 

innowacyjność. Poszukiwanie nowych, innowacyjnych rozwiązań, pozwalających na 

aktywizację przedsiębiorstw przyczynia się do uzyskiwania przez nie wymiernych 

korzyści biznesowych, a w szerszym aspekcie,przyczynia się do długofalowego i 

zrównoważonego rozwoju całej gospodarki.Jedną z takich kategorii przedsiębiorstw, 

zaliczających się do grupy innowacyjnych, są start-upy.  

Definiując pojęcie start-upu należy skupić się jego cechach charakterystycznych. 

Należą do nich [1, s. 5]: 

 brak historii – młode firmy mogą pochwalić się krótką historią działalności i 

wiele z nich posiada bardzo ograniczone historyczne dane finansowe, 

 niewielkie dochody lub ich brak, straty w działalności operacyjnej – 

ograniczone dane finansowe stają się jeszcze mniej przydatne ze względu na ubogą 

zawartość informacyjną, jak również osiąganie permanentnej straty 

 z działalności operacyjnej, 

 zależność od kapitału obcego – startupy w początkowym okresie 

finansowane są zazwyczaj ze środków własnych założycieli, z funduszy unijnych lub 

ze środków prywatnych inwestorów (funduszy venture capital, aniołów biznesu), 

 znaczne ryzyko niepowodzenia – większość młodych firm nie jest w stanie 

sprostać próbie udanego wprowadzenia produktu na rynek. 

Start-upy, ze względu na testowanie nowych rozwiązań, należą do 

przedsiębiorstw wysokiego ryzyka i stąd wymagają szczególnej ochrony finansowej 

w zakresie ryzyka im zagrażającego. Dlatego ważne jest wykorzystywanie przez 

start-upy narzędzi ograniczających ryzyko działalności.Szczególnego znaczenia w 

ich działalności nabiera stosowanie narzędzi zarządzania ryzykiem, które mogą 

ograniczyć ryzyko działalności. Należy podkreślić, iż zarządzanie ryzykiem to 

proces, w obrębie którego przedsiębiorstwo w sposób zorganizowany rozwiązuje 

problemy związane z ryzykiem towarzyszącym jego działalności – tak aby 

działalność ta, zarówno w poszczególnych dziedzinach, jak i traktowana jako całość, 

przynosiła trwałe korzyści [2, s. 29]. 

Wykorzystywany przez start-upy zakres ochrony ubezpieczeniowej jest pochodną 

szerokiego spektrum czynników zewnętrznych i wewnętrznych związanych z ich 
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działalnością.  Każde przedsiębiorstwo działa na rzecz otoczenia i znajduje się pod 

jego wpływem. Interaktywny charakter tej zależności przejawia się w tym, że firma z 

jednej strony czerpie zasoby z otoczenia, z drugiej strony dostarcza otoczeniu 

odpowiednie produkty bądź usługi będące odpowiedzią na występujące potrzeby 

rynkowe. W tym procesie duże znaczenie mają wewnętrzne czynniki 

konkurencyjności, do których zalicza się m.in.: atrakcyjność, innowacyjność oraz 

jakość oferowanych wyrobów, sposób zarządzania firmą, przedsiębiorczość i 

innowacyjność w zarządzaniu [3, s.50]. 

Biorąc po uwagę specyfikę działalności start-upów, których model biznesowy 

oparty jest w dużej mierze na technologiach związanych z internetem oraz  

z technologiami informacyjnymi, główny nacisk w zakresie ochrony 

ubezpieczeniowej powinien być położony na ochronę czterech kluczowych 

obszarów:cyberzagrożeń,posiadanego majątku, odpowiedzialności cywilnej oraz 

zasobów ludzkich.Należy jednak zwrócić uwagę, iż ubezpieczenia niezbędne dla 

działalności start-upów powinny być w szerokim stopniu profilowane pod potrzeby 

przedsiębiorstwa oraz uwzględniać jego specyfikę.Jest to szczególnie ważne w 

sytuacji, kiedy start-upy praktycznie wszystkie posiadane środki finansowe 

przeznaczają na dalszy rozwój i inwestycje, a obciążenie w postaci składki 

ubezpieczeniowej może być dla nich trudne do zrealizowania [4, s.51].  

Tym bardziej, iż wielkość składki ubezpieczeniowej, zależy od liczby ryzyk, 

które są włączane do ochrony, a także od sum ubezpieczenia w przypadku 

ubezpieczeń mienia i sum gwarancyjnych przy ubezpieczeniach OC.Kluczowe 

znaczenie w tym zakresie ma więc bieżąca analiza potrzeb ubezpieczeniowych i 

dostosowanie ich zakresu do realnych potrzeb start-upu. 

Szerokie spektrum produktów oferowanych obecnie przez działające na rynku 

zakłady ubezpieczeń powoduje, że start-upy mogą zapewnić sobie szeroką ochronę 

dostosowaną do swoich indywidualnych potrzeb. Jest to szczególnie ważne w 

warunkach zmienności ryzyka ich działalności. Wykorzystanie więc optymalnej 

ochrony ubezpieczeniowej może przyczynić się do stabilnego rozwoju tego typu 

przedsiębiorstw i osiągnięcie przez nie sukcesu rynkowego. 
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