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PRZEKSZTAŁCENIE
JEDNOOSOBOWEGO PRZEDSIĘBIORCY
W SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ
PRAWA HANDLOWEGO
Dawid Figurski

O

d ponad trzech lat przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową
działalność gospodarczą na
podstawie wpisu do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej CEIDG) mogą dokonywać
przekształcenia w jedną z dwóch znanych
prawu handlowemu spółek kapitałowych tj.
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
(dalej: Sp. z o.o.) lub spółkę akcyjną (dalej
S.A.). Wprowadzone z dniem 11 lipca 2011
r. przepisy do Kodeksu spółek handlowych
(dalej k.s.h.) przewidują bowiem szczególny
tryb takiego przekształcenia, dzięki któremu
przedsiębiorcy prowadzący dotychczas jednoosobową działalność gospodarczą z chwilą
przekształcenia stają się jedynymi udziałowcami (Sp. z o.o.) lub jedynymi akcjonariuszami (S.A.) w zawiązanej spółce kapitałowej.
Co istotne natomiast, z chwilą przekształcenia spółce przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki przekształconego przedsiębiorcy, który nie jest wówczas obowiązany
do przeprowadzenia likwidacji prowadzonej
działalności gospodarczej. W myśl regulacji
art. 5842 § 1 k.s.h. dochodzi bowiem do tzw.
sukcesji praw i obowiązków przedsiębiorcy
na przekształconą spółkę. Innymi słowy, bez
konieczności dokonywania dodatkowych
czynności m.in. podpisywania aneksów do
zawartych już umów powstała w wyniku
przekształcenia spółka staje się następcą
prawnym przedsiębiorcy. W przypadku opisywanego trybu przekształcenia najważniejsze jest jednak to, że z dniem przekształcenia
spółka staje się także podmiotem uzyskanych
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przez przedsiębiorcę zezwoleń, koncesji oraz
ulg (w tym od stycznia 2013r. także ulg podatkowych), które przyznane zostały wcześniej przedsiębiorcy (art. 5842 § 2 k.s.h.).
Okoliczność ta jest zatem niezmiernie istotna
dla przedsiębiorców prowadzących działalność wymagającą uzyskania w drodze administracyjnej uprawnień do jej prowadzenia.
Dowód na to, że stroną umowy czy też zezwolenia (koncesji, ulg) uzyskanych wcześniej przez przedsiębiorcę jest przekształcona
spółka stanowi bowiem wpis w Krajowym
Rejestrze Sądowym (dalej KRS), uwidoczniony w możliwym do uzyskania odpisie
z KRS Spółki. Powyższe wskazuje zatem na
różnice pomiędzy dotychczas znanymi sposobami zmiany formy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę
prawa handlowego, co realizowane było
najczęściej poprzez wniesienie aportem prowadzonego przedsiębiorstwa (lub jego części) do nowo powstałego podmiotu – spółki
w zamian za objęcie w niej udziałów/akcji.
Skutkiem wprowadzonej do k.s.h. regulacji
przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę
kapitałową jest bowiem ciągłość dotychczasowej działalności z zachowaniem uzyskanych „przywilejów”, co nie nastąpi w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa jako aportu do nowo-zawiązanej czy też istniejącej już
spółki.
W celu realizacji przekształcenia
jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę
kapitałową zgodnie z regulacją art. 5841 do
58413 k.s.h. przedsiębiorca jest obowiązany
do sporządzenia planu przekształcenia, który

musi zawierać co najmniej ustalenie wartości
bilansowej majątku przedsiębiorcy wraz
z załącznikami w postaci projektu oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy, projektu umowy (statutu) przekształcanej spółki
(z o.o. lub. S.A), wyceny składników majątku
przedsiębiorcy i sprawozdania finansowego,
sporządzonego specjalnie dla celów przekształcenia. Tak sporządzony plan przekształcenia musi zostać następnie poddany
badaniu przez biegłego rewidenta, który na
wniosek przedsiębiorcy jest wyznaczany
przez Sąd rejestrowy (Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego odpowiedniego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy Sądu Rejonowego). Biegły sporządza wówczas szczegółową opinię w terminie nie dłuższym niż
2 miesiące, od daty jego wyznaczenia przez
Sąd. Przedsiębiorca, chcący dokonać przekształcenia zobowiązany jest następnie do
złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy
w spółkę, powołania członków organów
spółki ( członków zarządu, ewentualnie
członków Rady Nadzorczej) oraz zawarcia
także w formie aktu notarialnego samej umowy spółki (sp. z o.o.) lub podpisania statutu
(w przypadku S.A.). Co istotne, wniosek
o wpis dokonanego przekształcenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego wraz z załączeniem oświadczenia
przedsiębiorcy i umowy (statutu) spółki wnoszą członkowie zarządu (członek –
w przypadku zarządu jednoosobowego) spółki. Z dniem wpisu tak przekształconej spółki
do KRS dotychczasowy przedsiębiorca jed-
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noosobowy staje się jedynym udziałowcem
(akcjonariuszem) spółki, zaś właściwy organ
ewidencyjny (Prezydent Miasta, Wójt) wykreśli z urzędu wpis przedsiębiorcy w CEIDG, na podstawie przesłanego mu przez sąd
rejestrowy postanowienia o wpisie do KRS
jednoosobowej spółki kapitałowej przedsiębiorcy powstałej wskutek przekształcenia.
Przekształcona spółka, co do zasady działać
będzie pod tą samą firmą, pod jaką działał
przedsiębiorca z uwzględnieniem jednakże
nowej formy prawnej np. dotychczasowa
firma PPHU Jan Nowak przekształci się
w PPHU Jan Nowak Sp. z o.o. (lub S.A.).

W przypadku gdy przedsiębiorca będzie
chciał zmienić dotychczasową firmę ustawodawca wprowadził taką możliwość, jednakże
przekształcona spółka będzie obowiązana
obok swojej firmy np. PPHU JN Sp. z o.o.
podawać w nawiasie starą firmę przedsiębiorcy z dopiskiem „dawniej” tj. PPHU JN Sp.
z o.o. (dawniej PPHU Jan Nowak).
Na koniec zwrócić także należy uwagę
na zasady ponoszenia przez dotychczasowego przedsiębiorcę odpowiedzialności za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe do czasu prze-

kształcenia. Zgodnie bowiem regulacją art.
58413 k.s.h. przekształcany przedsiębiorca
będzie ponosił odpowiedzialność za wskazane zobowiązania, solidarnie z przekształconą
spółką jedynie w okresie trzech lat od dnia
wpisu spółki do KRS.

Autor: Apl. adw. Dawid Figurski, DSJ Adwokacka Spółka Partnerska, doktorant w Katedrze Prawa
Gospodarczego i Handlowego, Wydział Prawa
i Administracji UŁ

POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!
Pro bono
Dyżury adwokatów w Fundacji!

F

undacja Rozwoju Przedsiębiorczości – ośrodek Enterprise Europe Network oraz Izba Adwokacka w Łodzi
zapraszają osoby prowadzące lub rozpoczynające działalność gospodarczą do korzystania z bezpłatnych porad
prawnych, w tym również w zakresie prowadzenia działalności na rynku międzynarodowym.
W każdą środę, w godzinach 14-16 w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości pełnią dyżury
adwokaci Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Osoby zainteresowane uzyskaniem bezpłatnych porad prawnych
prosimy o zgłaszanie się telefonicznie (42 630 36 67) lub mailem na adres fundacja@frp.lodz.pl.
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IP for SMEs Forum

I

nnovaccess*) i Europejski IPR Helpdesk
organizują forum IP for SMEs Forum
(Własność intelektualna dla małych i średnich przedsiębiorstw). Tematem spotkania
jest budowanie trwałego systemu usług w
dziedzinie własności intelektualnej dla przedsiębiorstw (MŚP).

Forum odbędzie się 20 listopada w Brukseli.
Udział bezpłatny. Rejestracja poprzez stronę
internetową: http://www.iprhelpdesk.eu/
registrations/IP_for_SMEs_Forum
* Innovaccess to europejska sieć krajowych biur/
urzędów własności intelektualnej. Urząd Patentowy RP reprezentuje Polskę w tej sieci.

Więcej informacji: www.innovaccess.eu

Fast Track - ułatwienia w procedurze rejestracji
znaków towarowych

B

iuro ds. Harmonizacji Wewnętrznego Rynku (OHIM - The Office for Harmonization in the Internal Market) wprowadza ułatwienia w procedurze rejestracji znaków towarowych. Od 24 listopada przy pomocy narzędzia Fast Track pierwsza faza rejestracji – weryfikacja i publikacja aplikacji, będzie trwała krócej.
Więcej informacji: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/guest/news/-/action/view/1658004

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w FRP

P

rzedsiębiorcy mogą skorzystać z konsultacji z dziedziny własności intelektualnej o ośrodku Enterprise Europe Network przy FRP. W czwartek, 20 listopada i w poniedziałek
24 listopada zapraszamy na dyżury eksperckie z udziałem mgr. inż. Jolanty Dziubińskiej,
Dziekana Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Rada Okręgowa w Łodzi.

6

NASZE PROJEKTY

Dzień Otwarty Urzędu Patentowego RP

W

programie Dnia Otwartego Urzędu Patentowego RP, 21 listopada 2014 r., przewidziano m.in. warsztaty Skuteczna ochrona znaków
towarowych, spotkania informacyjno-konsultacyjne, możliwość uczestniczenia w rozprawach Kolegium Orzekającego w roli obserwatora. Wszystkie spotkania odbędą się w siedzibie Urzędu Patentowego RP w Warszawie, al. Niepodległości 188/192. Wstęp wolny.
Więcej informacji: http://www.uprp.pl/dzien-otwarty-urzedu-patentowego-rp/Lead02,58,10989,7,index,pl,text/

Newsletter IPR Heldesk

E

lekroniczny newsletter z informacjami nt. zasad, narzędzi, seminariów dotyczących własności intelektualnej i jej ochrony można bezpłatnie
zamówić przez stronę internetową: https://www.iprhelpdesk.eu/user/register

Get your ticket to innovation!
www.iprhelpdesk.eu

Źródło:
http://www.iprheldesk.eu
http://www.innovaccess.eu
http://oami.europa.eu
http://www.uprp.pl

MKS

OŚRODEK ENTERPRISE EUROPE NETOWRK PRZY FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

AMBASADOR BEZPIECZEŃSTWA
I ZDROWIA W PRACY W POLSCE

http://osha.europa.eu/pl

Budowa. STOP wypadkom

P

rogram ułatwia ocenę zagrożeń i wskazuje, jak im zapobiegać. Prezentuje dobre praktyki zapewniające bezpieczeństwo na placu budowy,
pomaga planować i organizować bezpieczną pracę.

Spot Budowa. Stop wypadkom: http://www.programyprewencyjne.pl/spot-bezpieczenstwo-pracy-zalezy-od-ciebie/
Więcej informacji: http://www.programyprewencyjne.pl/
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Program strategiczny EU-OSHA na lata 2014-2020

P

rogram składa z sześciu priorytetowych obszarów: przewidywanie zmian oraz nowych i przyszłych zagrożeń, fakty i liczby, opracowanie narzędzi umożliwiających
dobre zarządzanie BHP, szerzenie świadomości, dzielenie się wiedzą w ramach sieci
współpracy oraz tworzenie sieci kontaktów na szczeblu strategicznym i operacyjnym.
Program jest zgody z celami określonymi w strategicznych ramach UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (2014–20) oraz strategii Europa 2020 na rzecz tworzenia
inteligentnej i trwałej europejskiej gospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu.
Więcej informacji:
https://osha.europa.eu/en/publications/corporate/eu -osha-multi-annual-strategicprogramme-2014-2020
Rolę i zadania Agencji oraz priorytety na lata 2014-2020 można poznać poprzez krótki
film EU-OSHA – Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy: czym się
zajmujemy
http://www.youtube.com/watch?v=xS5Tty5QOZE

Wystawa plakatu Komputerowy świat

P

okonkursową wystawę 50 plakatów
Komputerowy świat można oglądać
w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy –
Państwowym Instytucie Badawczym
w Warszawie, ul. Czerniakowska 16, do 30
listopada. Konkurs zorganizował CIOP-PIB
we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych
w Krakowie, Akademią Sztuk Pięknych w
Łodzi i Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. Na konkurs nadesłano ok. 200 prac arty-

stów plastyków, absolwentów i studentów
uczelni i wydziałów plastycznych polskich i
zagranicznych. W konkursie dla szkół podstawowych wzięło udział ponad 100
uczniów.
W konkursie dla profesjonalistów zwyciężył Mario Fuentes z Ekwadoru, II nagrodę
otrzymał Mirosław Szczudlik za plakat „…i
wystarczy”, a III – Agnieszka Popek-Banach

i Kamil Banach za plakat „Fragmentacja
dysku. Odejdź od komputera – daj odpocząć
dyskom”.
Więcej informacji:
http://www.ciop.pl
o BHP

- zakładka: Wiedza

Publikacje EU-OSHA dotyczące wypadków przy pracy
(wybór)
Skuteczne zarządzanie jako narzędzie zapobiegania wypadkom przy pracy – FAKTY 13

Zapobieganie wypadkom drogowym z udziałem ciężarówek – FAKTY 18

Zapobieganie urazom i wypadkom wśród
pracowników sprzątających - FAKTY 86

 https://osha.europa.eu/pl/publications/

 https://osha.europa.eu/pl/publications/

 https://osha.europa.eu/pl/publications/

factsheets/18

factsheets/13
Zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom
związanym z transportem w miejscu pracy –
FAKTY 16

Wypadki w Unii Europejskiej związane z
pracą – obraz statystyczny (1998-1999) –
FAKTY 19

 https://osha.europa.eu/pl/publications/

 https://osha.europa.eu/pl/publications/

factsheets/pl_19.pdf

factsheets/16
wypadkom

Jak zmniejszyć liczbę wypadków w miejscu
pracy – FAKTY 20

 https://osha.europa.eu/pl/publications/

 https://osha.europa.eu/pl/publications/

Zapobieganie nieszczęśliwym
w budownictwie – FAKTY 15
factsheets/pl_15.pdf

8

factsheets/pl_20.pdf

factsheets/86

NASZE PROJEKTY

Nagroda filmowa „Zdrowe miejsca pracy”
na festiwalu w Lipsku

N

a Międzynarodowym Festiwalu
Filmów Dokumentalnych i Animowanych w Lipsku (DOK Lepizig) laureatem
nagrody filmowej „Zdrowe miejsca pracy”
2014 został francuski film Harvest” („Zbiór”)
w reżyserii Paula Lacoste’a. Przedstawiciele
EU-OSHA przyznają tę nagrodę najlepszemu
filmowi dokumentalnemu poruszającemu
kwestie związane z pracą.
„Harvest” przedstawia grupę 20 osób
zatrudnionych przy zbiorze winogron na
południu Francji. Pracownicy w różnym
wieku zatrudniani są jako robotnicy sezonowi, nie mogą liczyć na zatrudnienie etatowe.
Podczas zbiorów robotnicy przenoszą duże
ciężary, są narażeni na upały i odciski od
nożyc do odcinania kiści winogron. „»Nie
ma łatwego sposobu na życie« – stwierdza

jeden z bohaterów tego wymownego filmu,
w którym starannie skomponowana narracja
prowadzona jest poprzez płynną fabułę
i wizualne środki oddające charakter krajobrazu. Bohaterowie traktowani są
z godnością i szacunkiem, a pod płaszczykiem pozornie błahych rozmów kryją się
o wiele głębsze nieopowiedziane historie;
pojawiają się wątki poboczne, z których każdy stanowi jakby cząstkę kiści winogron,
które zbierają. Szczególna społeczność została scharakteryzowana za pomocą imponujących obrazów w stylu impresjonizmu, dzięki
czemu powstał kompletny film charakteryzujący się dużą dbałością o szczegóły - wiernie
ukazujący naturę oraz wierny wobec swoich
bohaterów” (z wypowiedzi jury).

EU-OSHA wyprodukuje 1000 płyt
DVD z filmem „Harvest” wraz z napisami w
wybranych europejskich językach. Film będzie wyświetlany na pokazach organizowanych w całej Europie przez sieć krajowych
punktów centralnych EU-OSHA (w Polsce CIOP-PIB).
Wśród ośmiu nominowanych do nagrody znalazł się polski film One Man Show,
w reżyserii Jakuba Piątka. Film przedstawia
utalentowanego, przystojnego, zmotywowanego, elokwentnego, ale bezrobotnego
33-letniego aktora: show na scenie i portret
nieszczęsnego pokolenia.
Więcej informacji:
https://osha.europa.eu/pl - Komunikaty
prasowe - News release - 2014-11-10

Publikacja Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny

W

ypadki przy pracy i choroby zawodowe - jak liczyć koszty medyczne?, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład
Higieny, Warszawa 2013

http://www.pzh.gov.pl/page/fileadmin/user_upload/aktualnosci/
Wypadki_przy_pracy_i_choroby_zawodowe__jak_liczyc_koszty_medyczne.pdf

Państwowa Inspekcja Pracy – na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy

N

a stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy znajduje się zbór informacji nt. wypadków związanych z pracą: przepisy prawne, definicje i podstawy prawne dotyczące wypadków, które są traktowane na równi z wypadkiem przy pracy, wypadków w okresie ubezpieczenia wypadkowego, wypadków przy pracy świadczonej na innej podstawie niż stosunek pracy, wypadków w drodze do pracy i z pracy, wypadków przy pracy rolniczej. Omówione są również sposoby postepowania w sytuacji, kiedy zdarzył się wypadek.
Więcej informacji: http://www.pip.gov.pl/pl/bhp/wypadek-przy-pracy
Wzory dokumentów na stronie internetowej PIP- Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi:
http://lodz.pip.gov.pl/pl/k/index/119
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NASZE PROJEKTY

Statystyki wypadków

P

IP - Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje o liczbie ciężkich i śmiertelnym wypadków
zgłoszonych w ostatnim tygodniu, miesiącu oraz w poprzednim roku:

http://lodz.pip.gov.pl/pl/wypadki

Programy prewencyjne PIP
dotyczące wypadków przy pracy

P

oprzez programy prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy firmy mogą otrzymać specjalistyczną pomoc ułatwiającą stosowanie bhp - bezpłatne szkolenia, materiały edukacyjne i publikacje, listy kontrolne.

Zarządzanie BHP – Prewencja wypadkowa
Program służy redukcji zagrożeń wypadkowych w zakładach, w których odnotowano największą liczbę wypadków przy pracy, poprzez przegląd procedur bhp, analizę przyczyn wypadków przy pracy, ocenę skuteczności środków zapobiegawczych i zaleceń powypadkowych.

OSHmail - elektroniczny biuletyn
Europejskiej Agencji Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy

B

iuletyn co miesiąc przekazuje najnowsze informacje z całego świata, prezentuje publikacje, wskazuje
zmiany w przepisach UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezpłatna subskrypcja poprzez stronę
internetową

https://osha.europa.eu/pl/news/oshmail
Źródło:
https://osha.europa.eu
http://www.ciop.pl
http://lodz.pip.gov.pl
http://lodz.pip.gov.pl
http://www.programyprewencyjne.pl
MKS
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ZAPROSILI NAS
Strefa euro – projekt polityczny czy ekonomiczny?

N

arodowy Bank Polski zaprosił nas na
spotkanie z prof. dr hab. Małgorzatą
Zaleską, członkiem zarządu Narodowego
Banku Polskiego, które odbyło się 17 listopada 2014 r. w Łodzi, w siedzibie Oddziału
Okręgowego NBP. Spotkanie nosiło tytuł
„Strefa euro – projekt polityczny czy ekonomiczny?”
W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy z regionu łódzkiego, przedstawiciele instytucji współpracujących z Oddziałem Okręgowym NBP
oraz kadra akademicka łódzkich uczelni wyższych.
KW

Konkurs Polski Produkt Przyszłości
Zdobywcy nagrody „Polski Produkt
Przyszłości" otrzymują statuetkę, dyplom,
możliwość posługiwania się w promocji
i korespondencji znakiem i hasłem „Polski
Produkt Przyszłości" oraz pomoc w promocji
swojego produktu.

P

rezes Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zaprosił nas na Galę XVII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości,
objętego Honorowym Patronatem Ministra
Gospodarki, która odbyła się w 1 grudnia
2014 r., w Warszawie, w Pałacu na Wyspie
w Łazienkach Królewskich..
Konkurs „Polski Produkt Przyszłości" (PPP) organizowany jest corocznie od
1997 r. Celem Konkursu jest promocja
i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych technik i technologii, które mają
szansę zaistnieć na rynku polskim. Konkurs
skierowany jest do jednostek naukowych
i innowacyjnych przedsiębiorstw z krajów
Unii Europejskiej.

Nagrodzeni zostali:




w kategorii ”Produkt przyszłości jednostki naukowej” - Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów
POLATOM, Otwock za ItraPol i LutaPol, PREKURSORY RADIOFARMACEUTYKÓW DO ZASTOSOWAŃ W
RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ,



w kategorii „Produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa – przedsiębiorca” - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”, Kędzierzyn-Koźle
oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Kęzierzyn-Koźle za PLASTYFIKATOR TWORZYW SZTUCZNYCH.

Więcej informacji na stronie:
www.ppp.pi.gov.pl.
KW

w kategorii „Produkt przyszłości przedsiębiorcy” - Centrum Słuchu i Mowy Sp.
z o.o., Kajetany za STYMULATOR POLIMODALNEJ PERCEPCJI SENSORYCZNEJ,
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ZAPROSILI NAS

Inauguracja kampanii informacyjnej UE o wspieraniu
przedsiębiorczości

K

omisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej, przygotowała kampanię informacyjną poświeconą
wspieraniu działalności małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP) na unijnym jednolitym rynku m. in. przez Enterprise Europe
Network. Polska inauguracja kampanii odbyła się w Centrum Artystycznym „Skwer”
przy Krakowskim Przedmieściu 60A w Warszawie. Gospodarzem imprezy była Pani Ewa
Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Gościem specjalnym była Pani Elżbieta Bieńkowska,
komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP. W swoim
wystąpieniu Pani komisarz podkreśliła znaczenie MŚP w gospodarce, zgłasza w aspekcie tworzenia nowych miejsc pracy. W latach
2014 – 2020 Unia zamierza przeznaczyć ze
swego budżetu 2 mld EUR na wspieranie

działań w państwach członkowskich na rzecz
poprawy konkurencyjności MŚP. Działalność
Enterprise Europe Network zaprezentował dr
Michał Polański, dyrektor Departamentu
Promocji Gospodarczej Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości, koordynator
sieci w Polsce.
Do udziału w konferencji zaproszeni
zostali również beneficjenci Enterprise Europe Network, firmy, które dzięki wsparciu
sieci znalazły zagranicznych partnerów, pozyskały finansowanie na rozwój lub fachowe
doradztwo. Wśród trzech takich beneficjentów obecnych na konferencji znalazła się
firma Kandy z Piotrkowa Trybunalskiego,
oferująca owoce kandyzowane oraz półprodukty dla przemysłu spożywczego. Dzięki
wsparciu ośrodka EEN przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi firma pozyskała nowego partnera zagranicznego.

Lider Nowoczesnych Technologii 2014

I

nstytut Nowych Technologii we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi oraz Łódzkim
R e gi o n a l n y m P a r ki e m N a u ko wo Technicznym zaprosili nas na Galę Finałową
Konkursu „LIDER NOWOCZESNYCH
TECHNOLOGII 2014”, która odbyła się
3 grudnia 2014 r. w Muzeum Włókiennictwa
w Łodzi.

Była to już dziesiąta, jubileuszowa
edycja Konkursu. Do uczestnictwa w niej
zostały zaproszone firmy z Łodzi i z województwa łódzkiego, które z skutecznie wdrażają i stosują w praktyce innowacyjne rozwiązania oraz nowoczesne technologie. Tegoroczna edycja zmieniła swoją formułę.
Firmy ubiegały się o tytuł Lidera Nowoczesnych Technologii, bez podziału na kategorie
związane z wielkością przedsiębiorstwa, co
miało miejsce w poprzednich edycjach konkursu.
Kapituła Konkursu nagrodziła tytułem
3 podmioty: firmę Toya, Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych oraz Grupę
Integer.
KW
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Oprócz spotkania prasowego inauguracji kampanii informacyjnej towarzyszyła
artystyczna prezentacja multimedialna studia
projektowego „Drabczyk+Kopaniszyn” oraz
pokaz trzech reklam, które od grudnia będą
emitowane w ogólnopolskiej telewizji.
KK

INFORMACJE DOTYCZĄCE
PROGRAMÓW
BADAWCZYCH/RAMOWYCH
Ostatnie konkursy programu
Horyzont 2020 i COSME w 2014 r.
EXCELLENT SCIENCE
(Doskonałość w nauce)
FET-PROACTIVE - TOWARDS EXASCALE HIGH PERFORMANCE COMPUTING

25.11.2014

CALL FOR PROPOSALS TO IDENTIFY AND IMPLEMENT NOVEL WAYS TO HIGHLIGHT THE WORK
FUNDED BY THE ERC AND REACH OUT A WIDER PUBLIC - COORDINATION AND SUPPORT ACTION

15.12.2014

INDUSTRIAL LEADERSHIP
(Przywództwo przemysłu)
ICT 2014 - INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES

25.11.2014

HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT - PHASE 1 2014

7.12.2014

HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT - PHASE 2 2014

7.12.2014

SOCIETAL CHALLENGES
(Wyzwania społeczne)
IMI2 1ST CALL FOR PROPOSALS 2014

12.11.2014

INDIRECT ACTIONS
EURATOM FISSION - 2

12.11.2014

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html

MORE FAVOURABLE CONDITIONS FOR BUSINESS CREATION AND GROWTH
Maximising synergies between tourism, high-end and creative industries

4.11.2014

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW BADAWCZYCH/RAMOWYCH

Horyzont 2020 obrazowo

D

yrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Badań i Innowacji (DG Research&Innovation) przygotowała krótkie animacje
nt. programu Horyzont 2020:

Wprowadzenie do programu Horyzont: Horizon 2020
General overview

Jak aplikować: Horizon 2020
How to apply

https://www.youtube.com/watch?v=CimJI88c4fE&list=
PLvpwIjZTs-LiDRHZLsjkpM-xVGzV7b2Zv

https://www.youtube.com/watch?v=mmN0NccQCD0&list=
PLvpwIjZTs-LiDRHZLsjkpM-xVGzV7b2Zv

Komentarze lektora w jęz. angielskim są przetłumaczone w formie napisów m.in. na jęz. polski.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/research

Ośrodek Enterprise Europe Network FRP na konferencji
Horyzont 2020 – wyzwania i szanse dla polskiej nauki

M

inisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów
Badawczych UE i Regionalne Punkty Kontaktowe organizują w całej Polsce cykl konferencji dotyczących programu Horyzont 2020.
Podczas konferencji w Łodzi, 9 grudnia 2014r., ośrodek Enterprise Europe Network przy
Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawi swoje usługi wspierające przedsiębiorców we
włączaniu się w międzynarodowe konsorcja badawcze oraz aplikowaniu o dofinansowanie
i realizację projektów programu Horyzont 2020.
Więcej informacji: http://www.kpk.gov.pl/?p=19314
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW BADAWCZYCH/RAMOWYCH

Polsko-Amerykański Tydzień Innowacji

P

olsko-Amerykański Tydzień Innowacji (PATI) odbędzie się w dniach 16-21 listopada w Los Angeles
oraz Dolinie Krzemowej (USA) z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. PATI będzie okazją
do promocji polskich osiągnięć technologicznych i innowacyjnych rozwiązań.
PATI jest następstwem polsko-amerykańskiego porozumienia dotyczącego współpracy w dziedzinie innowacji, podpisanego w czerwcu w Warszawie. Zainauguruje działalność Polsko-Amerykańskiej Rady ds.
Innowacji. Konferencje, debaty, prezentacje, wykłady i wydarzenia towarzyszące PATI będą dotyczyć
polsko-amerykańskiej współpracy na szczeblu rządowym, biznesu i nauki. Wybrane elementy programu
będą transmitowane on-line.
Więcej informacji: http://www.paiw.pl/pl/

Spotkanie brokerskie CORNET
potkanie potencjalnych partnerów przygotowujące do opracowania i realizacji projektów
19.konkursu Inicjatywy CORNET odbędzie się 18 listopada w Warszawie. Przedstawiciele zrzeszeń branżowych grupujących małe i średnie przedsiębiorstwa oraz jednostek naukowych są szczególnie zapraszani do aktywnego udziału.

S

W pierwszej części uczestnicy będą mieli możliwość przedstawienia potencjału swoich instytucji i koncepcji planowanych projektów, do których potrzebują partnerów. W drugiej części
koordynatorzy projektów Inicjatywy CORNET zaprezentują swoje projekty i oczekiwania
wobec partnerów.

Inicjatywa CORNET (ang. COllective

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

B+R w Europie, która stwarza możliwo-

Rejestracja i więcej informacji:

ści finansowania badań na potrzeby

http://www.cornet-era.net/partnering_event_warsaw_2014.html

Research NETworking) to europejska
sieć ministerstw i agencji finansujących

konkretnych

branż

przemysłowych

w międzynarodowym partnerstwie.

Międzynarodowy konkurs programu FLAG-ERA

P

olscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe i polscy przedsiębiorcy, mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów badawczych
(badania przemysłowe, prace rozwojowe) z dziedziny technologii grafenowych.
Termin składania wniosków: 21 stycznia 2015r.
Więcej informacji:
http://www.flagera.eu
http://ncbir.gov.pl – programy międzynarodowe – ERA-NET/ERA-NET+ - FLAG-ERA

Źródło:
http://ec.europa.eu
http://www.kpk.gov.pl
http://ncbr.gov.pl
http://paiw.pl/pl
http://www.cornet-era.net

MKS
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OKIEM STATYSTYKA
WYPADKI PRZY PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM
Wypadki ogółem: 5283

Poszkodowani ogółem: 5318

Wypadki przy pracy i traktowane na równi z wypadkami
przy pracy według sekcji PKD w 2013 r.

Poszkodowani w wypadkach przy pracy
i wypadkach traktowanych na równi
z wypadkami przy pracy w 2013 r.

16

OKIEM STATYSTYKA

Wydarzenia powodujące wypadki
przy pracy w 2013 r.

Poszkodowani w wypadkach przy pracy
i wypadkach traktowanych na równi z wypadkami
przy pracy według grup wybranych zawodów w 2013 r.

Poszkodowani w wypadkach przy pracy
i wypadkach traktowanych na równi z wypadkami
przy pracy według umiejscowienia urazu w 2013 r.

Poszkodowani w wypadkach przy pracy
i wypadkach traktowanych na równi z wypadkami
przy pracy według wieku w 2013 r.

Czynności wykonywane przez poszkodowanego
w chwili wypadku w 2013 r.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW BADAWCZYCH/RAMOWYCH

OFERTY KOOPERACJI

F
Lp.

1.

undacja Rozwoju Przedsiębiorczości — ośrodek Enterprise Europe Network świadczy m.in. usługi
w poszukiwaniu partnerów handlowych i technologicznych. W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt
i podanie numeru referencyjnego. Jednocześnie zachęcamy do zgłaszania własnych ofert. Formularz jest dostępny
na stronie internetowej FRP w dziale projektu EEN w zakładce Wyszukiwarkę ofert współpracy i wydarzeń.

Nr Ref
BOTR20140709001

Opis oferty
Turecka firma z siedzibą w Antalyi
specjalizuje się w produkcji suszonych owoców. W swojej ofercie posiada 18 rodzajów tych produktów
(nasiona słonecznika, orzeszki, pistacje itp.). Owoce są przetwarzane
automatycznie i pakowane na będącej
własnością firmy nowoczesnej linii
pakującej. Firma oferuje usługi agencyjne, dystrybucyjne oraz podwykonawstwa, a także oferuje firmom
z sektora spożywczego możliwość
nabycia części udziałów.

2.

BOIT20140718004

Włoska firma rodzinna z Piemontu
produkująca białe, czerwone i różowe
wina poszukuje dystrybutorów lub
importerów w celu promocji i sprzedaży.

3.

BOIT20140714004

Włoska firma zajmująca się przetwórstwem świeżych i mrożonych
ryb śródziemnomorskich poszukuje
pośredników handlowych w celu
rozszerzenia działalności na nowych
rynkach europejskich. Firma działa
głównie w obszarze rynku hurtowego, oferując usługi pakowania i transportu dla w/w produktów.

BRIT20140611001

Włoski dystrybutor części zamiennych do motocykli i skuterów, posiadający również sklep on-line poszukuje producentów części zamiennych,
odzieży i akcesoriów dla motocyklistów, którzy chcieliby zaistnieć na
rynku włoskim lub znaleźć nowe
kanały dystrybucji.

5.

BOCZ20140819002

Mała, czesko-włoska hurtownia specjalizująca się w typowych włoskich
produktach spożywczych poszukuje
dystrybutorów lub agentów.

6.

BOPT20140107001

Portugalska firma specjalizująca się
w sprzedaży konserw, olejów roślinnych i oliwy, kawy, środków higieny
i produktów do czyszczenia, soków,
napojów gazowanych, piwa i wina,
poszukuje potencjalnych partnerów
biznesowych do współpracy handlowej i dystrybucji.

4.
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Lp.

Nr Ref

Opis oferty

7.

BOES20140801004

Hiszpańska firma projektująca i realizująca parki rozrywki i rekreacji poszukuje partnerów do współpracy
(agentów, dystrybutorów i partnerów
do umowy produkcyjnej).

9.

BRCY20140806001

Cypryjska firma zajmująca się detaliczną sprzedażą ubrań poszukuje
firm produkujących bieliznę oraz
ubrania sportowe w celu wprowadzenia ich produktów na rynek cypryjski.
Firma oferuje również usługi przedstawicielstwa.

10.

BOGR20140731002

Grecka firma, specjalizująca się od
2006 r. w produkcji aluminium i elastycznych przewodów powietrznych
ze stali nierdzewnej, a także ocynkowanych i nierdzewnych sztywnych
rur stalowych, poszukuje dystrybutorów i/lub agentów.

11.

BOBG20140731001

Bułgarska firma specjalizuje się
w produkcji materiałów termoizolacyjnych i produktów do budowy
i zastosowań przemysłowych. Firma
potrzebuje dystrybutorów i agentów.
Możliwa jest również współpraca
produkcyjna oraz usługi podwykonawcze.

12.

BOBG20140801001

Bułgarska spółka wprowadziła nową
linię produkcyjną innowacyjnych,
luksusowych, nowoczesnych i ekologicznych opakowań polimerowych
z tworzywa sztucznego dla przemysłu
kosmetycznego i farmaceutycznego,
także produkcję technicznych wyrobów polimerowych. Firma potrzebuje
dystrybutorów i agentów do wsparcia
promocji i dystrybucji swoich produktów za granicą. Ponadto oferowane są usługi podwykonawcze.

13.

BOBG20140807001

Bułgarska spółka, specjalizująca się
w dostawie i montażu barier bezpieczeństwa drogowego oferuje podwykonawstwo instalacji takich produktów do robót drogowych jak: parapety, panele antyodblaskowe i akustyczne, sygnalizatory drogowe i in.

BIBLIOTEKA
Ośrodek Enterprise Europe Network zaprasza do korzystania z biblioteki i czytelni w siedzibie
Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, przy ul. Piotrkowskiej 86. Do Państwa
dyspozycji oddajemy bogaty księgozbiór specjalistycznej literatury polskiej i obcojęzycznej
z dziedziny ekonomii, zarządzania i marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem Unii
Europejskiej.
Bezpośredni dostęp do katalogu komputerowego umożliwia łatwe i szybkie wyszukiwanie.

Przedstawiamy nowości z Biblioteki Fundacji.
Wojciech Kębłowski, Budżet partycypacyjny. Ewaluacja, Instytut Obywatelski, Warszawa 2014

rzuconych publice, by ją zająć czymś innym niż krytyka władz”, „nie prowadząc do realnej,
systemowej zmiany, a jedynie do załagodzenia nieprzyjemnych konsekwencji obecnego sposobu zarządzania miastem”.

„Jeszcze kilkanaście lat temu budżet partycypacyjny w Polsce otaczała aura dalekiej,
południowoamerykańskiej utopii. Po raz
pierwszy zetknął się z polską rzeczywistością
w Płocku, gdzie w latach 2003-2005 Urząd
Miasta, PKN Orlen i Organizacja Narodów
Zjednoczonych stworzyły tak zwany
„fundusz grantowy”, w którego ramach lokalne organizacje pozarządowe ubiegały się
o dofinansowanie dla swoich projektów.
W roku 2011 w Sopocie pojawił się jako
”budżet obywatelski”, jak od tej pory zwykło
się w Polsce nazywać budżet partycypacyjny.
Gdy dwa lata później ukazał się przewodnik
Instytutu Obywatelskiego na ten temat, sopocki eksperyment zdążył zainspirować
kilkanaście innych samorządów. Dziś staje
się powszechny – na jego wprowadzenie
dotychczas zdecydowało się ponad 80 miast
oraz kilka powiatów i województw. Są to
samorządy bardzo różnorodne, zarówno pod
względem powierzchni i liczby mieszkańców, jak i poziomu zamożności, kontekstu
społecznego oraz politycznego(…). ”Moda”
na budżety partycypacyjne jest szeroko komentowana. Z jednej strony chwali się ją za
„tworzenie lokalnej społeczności” oraz odkrycie , że „dzieląc wspólne fundusze, obywatele kierują się zdrowym rozsądkiem”.
Z drugiej strony budżety partycypacyjne
krytykuje się za to, że przypominają plebiscyty, w których decyduje się o „okruszkach

(Rozdział 1, s.4-5)
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Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku
w godz.:10.30 – 12.00 i 14.00 – 15.30
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19

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
90-103 Łódź, ul. Piotrkowska 86
tel. +48 42 630 36 67, fax +48 42 632 90 89
e-mail: fundacja@frp.lodzpl
http://www.frp.lodz.pl

