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Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z pewnością nie raz spotkał się z przeprowadzeniem kontroli we własnej firmie. 

Czynności kontrolne nie należą do najprzyjemniejszych, dlatego warto się do nich odpowiednio przygotować. Owo przygotowanie powinno 

polegać nie tylko na udostępnieniu organowi kontrolującemu odpowiedniej dokumentacji, ale również na zdobyciu wiedzy prawnej w tym zakresie. 

Kontrolę planuje się i przeprowadza dopiero po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywa-

nia działalności gospodarczej. Ustawodawca użył określenia „prawdopodobieństwo” co oznacza, że aby kontrola mogła zostać przeprowadzona, 

organ jej dokonujący nie musi mieć pewności naruszenia prawa. Swoje działania może opierać na domniemaniu, że do owego naruszenia fak-

tycznie doszło. 

Przeprowadzenie analizy nie jest wymagane w sytuacji, gdy organ kontroli poweźmie uzasadnione podejrzenie zagrożenia życia lub zdrowia, 

popełnienie przestępstwa lub wykroczenia (w tym również skarbowego), bądź innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego 

obowiązku w wyniku wykonywania działalności gospodarczej objętej kontrolą. W takich sytuacjach organ może od razu przystąpić do kontroli. 

Analizy prawdopodobieństwa nie stosuje się do kontroli działalności przedsiębiorców w zakresie objętym nadzorem, jak również w przypad-

ku gdy kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania w celu sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych organu lub wykonania 

decyzji albo postanowień nakazujących usunięcie naruszeń prawa, w związku z przeprowadzoną kontrolą. 

Po tym etapie organ kontroli zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. 

 

Zawiadomienie o wszczęciu kontroli 

 

Zawiadomienie może być doręczone przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej, a w razie ich nieobecności - zarządzającemu 

zakładem lub inną wyodrębnioną częścią przedsiębiorstwa lub kierownikowi wyodrębnionej komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa. 

Powinno ono zawierać: 

1. oznaczenie organu, który będzie dokonywał kontroli; 

2. datę i miejsce wystawienia zawiadomienia; 

3. oznaczenie przedsiębiorcy; 

4. imię, nazwisko oraz podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji. 

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o za-

miarze wszczęcia kontroli. Jeśli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, jej wszczęcie wymaga 

ponownego zawiadomienia. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 

Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się m.in. w przypadku, gdy: 

1. kontrola ma zostać przeprowadzona na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej; 

2. jej przeprowadzenie jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia (w tym przestępstwa lub wykrocze-

nia skarbowego); 

3. przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska. 

 

Miejsce prowadzenia kontroli 

 

Kontrolę, co do zasady, przeprowadza się w siedzibie przedsiębiorcy lub w miejscu wykonywania jego działalności. Prowadzi się ją 

w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. 

Za zgodą lub na wniosek przedsiębiorcy kontrolę przeprowadza się w miejscu przechowywania dokumentacji, innym niż siedziba lub miej-

sce wykonywania działalności gospodarczej. Może ona być również przeprowadzona w siedzibie organu kontroli, jeśli usprawni to prowadzenie 

kontroli. Z  czynności kontrolnych sporządza się protokół. 

 

Dokumenty upoważniające do dokonania kontroli 

 

Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników organu kontroli pod warunkiem, że pracownik ten okaże się przedsiębiorcy 

lub osobie przez niego upoważnionej, legitymacją służbową oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Legitymacja ta musi 
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upoważniać osobę, która się nią okazuje, do wykonywania czynności kontrolnych, natomiast upoważnienie doręcza się nie później, niż 

w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli. 

Upoważnienie winno w szczególności zawierać: 

1. wskazanie podstawy prawnej; 

2. oznaczenie organu kontroli; 

3. datę i miejsce wystawienia; 

4. imię i nazwisko pracownika organu kontroli, uprawnionego do przeprowadzenia kontroli wraz z numerem jego legitymacji służbowej; 

5. oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą; 

6. oznaczenie zakresu przedmiotowego kontroli; 

7. wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli; 

8. imię i nazwisko oraz podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji; 

9. pouczenie o prawach i obowiązkach przedsiębiorcy. 

Powyższe dane muszą się znaleźć w upoważnieniu – w przeciwnym razie dokument ten nie stanowi podstawy do przeprowadzenia kontroli, 

o czym z pewnością warto pamiętać. 

Ustawodawca dopuszcza również możliwość podjęcia czynności kontrolnych jedynie po okazaniu legitymacji bez przedkładania upoważnie-

nia w sytuacji, gdy czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia (w tym przestępstwa lub 

wykroczenia skarbowego), jak również gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska. 

Osoba podejmująca kontrolę, po okazaniu legitymacji służbowej i przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej, informuje przedsiębiorcę 

lub osobę, wobec której podjęto czynności kontrolne, o przysługujących im prawach oraz obowiązkach w trakcie kontroli. 

Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu. 

W przypadku nieobecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej czynności kontrolne mogą być wszczęte po okazaniu legity-

macji służbowej pracownikowi przedsiębiorcy, osobie zatrudnionej u przedsiębiorcy w ramach innego stosunku prawnego lub w obecności 

przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę. 

Czynności kontrolne wykonuje się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej, chyba że: 

1. ratyfikowane umowy międzynarodowe albo bezpośrednio stosowane przepisy prawa UE stanowią inaczej; 

2. przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia (w tym skarbowego) lub zabez-

pieczenia dowodów jego popełnienia; 

3. przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska; 

4. kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 

Co do zasady nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy, za wyjątkiem przy-

padków wskazanych w ustawie, m.in.: 

1. przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska; 

2. przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia (w tym skarbowego); 

3. przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa UE, 

4. kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów innych ustaw. 

 

Czas trwania kontroli 

 

Zgodnie z przepisami czas trwania wszystkich kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać w stosunku do: 

1. mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych; 

2. małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych; 

3. średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych; 

4. pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych. 

Powyższych terminów nie stosuje się wówczas, gdy ratyfikowane umowy międzynarodowe, bądź bezpośrednio stosowane przepisy prawa 

UE stanowią inaczej, jak również m.in. wtedy, gdy przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub 

wykroczenia (w tym skarbowego) lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia lub jej przeprowadzenie jest uzasadnione bezpośrednim zagro-

żeniem życia, zdrowia lub środowiska. 

Ustawodawca wprowadza podział na czynności kontrolne związane z pobieraniem próbek i dokonywaniem oględzin, w tym pojazdów, które 

nie mogą przekraczać jednego dnia roboczego oraz na czynności związane z dokonywaniem pomiarów, które nie mogą przekraczać kolejnych 

24 godzin liczonych od chwili rozpoczęcia tych czynności. 

Do czasu trwania kontroli nie wlicza się czasu nieobecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej, jeżeli stanowi to przeszko-

dę w wykonaniu czynności kontrolnych. 

 

Przedłużenie czasu kontroli 

 

Jest ono możliwe jedynie z przyczyn niezależnych od organu kontroli. Wymaga ono sporządzenia pisemnego uzasadnienia i powinno  zostać 

doręczone przedsiębiorcy, którego kontrola dotyczy. 

KONTROLA W PRZEDSIĘBIORSTWIE 
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Potrzeba przedłużenia może nastąpić w sytuacji, kiedy w toku kontroli zostanie ujawnione zaniżenie zobowiązania podatkowego, albo 

w przypadku ujawnienia faktu niezłożenia deklaracji pomimo takiego obowiązku. 

Jeśli w wyniku przeprowadzonej kontroli doszło do ujawnienia naruszenia przepisów prawa przez przedsiębiorcę, a naruszenie to było 

rażące, można przeprowadzić powtórną kontrolę w tym samym zakresie przedmiotowym w danym roku kalendarzowym. Czas trwania powtór-

nej kontroli nie może przekraczać 7 dni. 

 

Przerwanie kontroli 

 

Organ kontroli może przerwać kontrolę na czas niezbędny do przeprowadzenia badań próbki produktu lub próbki kontrolnej, jeżeli jedyną 

czynnością kontrolną po otrzymaniu wyniku badania próbki będzie sporządzenie protokołu kontroli. Przedsiębiorcę należy zawiadomić na 

piśmie o przerwie, jak również doręczyć mu uzasadnienie czasu trwania przerwy. Przerwa nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia 

w czasie jej trwania kontroli przez inny organ kontroli. 

Organ kontroli nie przeprowadza kontroli, w przypadku gdy ma ona dotyczyć przedmiotu kontroli objętego uprzednio zakończoną kontrolą 

przeprowadzoną przez ten sam organ. Oczywiście i tutaj ustawodawca przewiduje wyjątki stanowiąc, że zasady tej nie stosuje się, gdy: 

1. kontrola ma dotyczyć okresu nieobjętego uprzednio zakończoną kontrolą; 

2. ponowna kontrola ma na celu przeciwdziałanie zagrożeniu życia lub zdrowia; 

3. ponowna kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia, 

uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej lub wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną; 

4. ponowna kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania w związku z uchyleniem lub stwierdzeniem nieważności decyzji 

przez sąd administracyjny; 

5. ponowna kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania w celu sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych organu lub 

wykonania decyzji lub postanowień nakazujących usunięcie naruszeń prawa, w związku z przeprowadzoną kontrolą; 

6. ponowna kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania związanego ze złożeniem korekty rozliczenia objętego uprzednio 

zakończoną kontrolą; 

7. organ kontroli poweźmie uzasadnione podejrzenie, że uprzednio zakończona kontrola została przeprowadzona z naruszeniem prawa 

mającym wpływ na wynik kontroli lub dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się 

fałszywe lub protokół kontroli został sporządzony w wyniku przestępstwa; 

8. po sporządzeniu protokołu kontroli z poprzedniej kontroli wyszły na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe 

dowody nieznane organowi administracji lub państwowej  jednostce organizacyjnej w chwili przeprowadzenia kontroli; 

9. przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie objętym nadzorem, o którym mowa w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym. 

 

Decyzja wstrzymująca wykonywanie działalności gospodarczej 

 

W razie powzięcia wiadomości o wykonywaniu działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami ustawy, jak również w razie stwierdze-

nia zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub bezpośredniego zagrożenia 

środowiska w wyniku wykonywania tej działalności, wójt, burmistrz lub prezydent miasta niezwłocznie zawiadamia właściwe organy. 

W przypadku braku możliwości zawiadomienia, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może nakazać, w drodze decyzji, wstrzymanie wykony-

KONTROLA W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza osoby do korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. 

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  

prosimy o zgłaszanie się telefonicznie (42 630 36 67) lub mailem na adres fundacja@frp.lodz.pl  

 Pro bono 
Dyżury adwokatów w Fundacji! 

 

PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE 
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wania działalności gospodarczej na czas niezbędny, nie dłuższy niż 3 dni. Decyzja nakazująca wstrzymanie wykonywania działalności gospo-

darczej w razie stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub 

bezpośredniego zagrożenia środowiska w wyniku wykonywania tej działalności podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

 

Książka kontroli 

 

Jednym z ważniejszych dokumentów, które przedsiębiorca niezwłocznie okazuje kontrolującemu, jest książka kontroli. Książkę, upoważ-

nienia oraz protokoły kontroli prowadzi i przechowuje przedsiębiorca. 

Występuje ona w postaci papierowej, gdzie wpisów dokonuje kontrolujący oraz w postaci elektronicznej, gdzie wpisów dokonuje przedsię-

biorca. Domniemywa się, ze dane zawarte w książce kontroli prowadzonej w postaci elektronicznej znajdują potwierdzenie w dokumentach 

przechowywanych przez przedsiębiorcę. 

Ustawodawca przewiduje jeden wyjątek od zasady niezwłocznego okazania organowi kontrolującemu przez przedsiębiorcę książki kontroli 

- kiedy jej okazanie jest niemożliwe ze względu na udostępnienie jej innemu organowi kontroli. W takiej sytuacji przedsiębiorca okazuje książ-

kę kontroli w siedzibie organu kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zwrotu przez inny organ kontroli. 

 

Uprawnienia przedsiębiorcy 

 

Warto pamiętać o tym, że przedsiębiorcy przysługuje sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organ kontroli czynności kontrolnych 

z naruszeniem przepisów prawa, skarga na przewlekłe prowadzenie kontroli oraz odszkodowanie za szkodę poniesioną w związku z czynno-

ściami kontrolnymi wykonywanymi niezgodnie z prawem. 

Dowody przeprowadzone w toku kontroli z naruszeniem przepisów prawa, jeżeli miały istotny wpływ na wyniki kontroli, nie mogą stano-

wić dowodu w postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karnym skarbowym dotyczącym przedsiębiorcy. 

Kontrola w przedsiębiorstwie powinna być przeprowadzona sprawnie i w sposób możliwie niezakłócający funkcjonowania przedsiębiorcy. 

 

Bibliografia: 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, która weszła w życie w dniu 30 kwietnia 2018 r. 

Puszkarska A., Kontrola w firmie - nowe przepisy, Rzeczpospolita, https://www.rp.pl/Administracja/304249985-Kontrola-w-firmie---nowe

-przepisy.html [Dostęp: 1.03.2019] 

Kontrole w firmie, https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-przygotowac-sie-do-kontroli-w-firmie/kontrole-w-

firmie [Dostęp: 1.03.2019] 

Lazarowicz A., Książka kontroli w przedsiębiorstwie - czy jest obowiązkowa?, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ksiazka-kontroli-w-

przedsiebiorstwie-czy-jest-obowiazkowa [Dostęp: 1.03.2019] 

 

 

Anna Maria Madajczyk 

aplikant adwokacki  

przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi 

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi zaprasza przedsiębiorców do korzystania z konsultacji radcy prawnego 

w każdy czwartek, w godzinach 1500-1630 w siedzibie Fundacji. 

Konsultacje bezpłatne po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznie 42 630 36 67  

lub mailem na adres fundacja@frp.lodz.pl 

 

Konsultacje radcy prawnego dla przedsiębiorców 

 

KONSULTACJE PRAWNE 
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Krajowy mechanizm ewaluacji integracji – diagnoza 

Instytut Spraw Publicznych na swojej stronie internetowej, w zakładce „aktualności” pod datą 14 lutego 

2019 r. udostępnił publikację pod redakcją Anny Górskiej, Maryli Koss-Goryszewskiej i Jacka Kucharczyka, 

pod tytułem „W stronę krajowego mechanizmu ewaluacji integracji. Diagnoza sytuacji beneficjentów ochro-

ny międzynarodowej w Polsce”. 

Publikacja przedstawia raport krajowy dotyczący funkcjonowania różnych obszarów polityki integracyj-

nej wobec migrantów przymusowych w Polsce. Raport powstał w wyniku przeprowadzenia ewaluacji polityk 

migracyjnych i integracyjnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, realizowanej w ramach pro-

jektu „Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony 

międzynarodowej”. 

Autorzy publikacji wskazują, że punktem wyjścia do opracowania niniejszego raportu była baza 186 

wskaźników różnych obszarów integracji osób objętych ochroną międzynarodową.  

Wskaźniki te pogrupowano w cztery kategorie, do których przypisano różne ewaluowane obszary integra-

cji. W ramach badania ewaluowane były następujące obszary polityki integracyjnej: edukacja, nauka języka 

i  orientacja społeczna, mieszkalnictwo, zatrudnienie, edukacja, kwalifikacje zawodowe, łączenie rodzin, prawo pobytu, obywatelstwo i służba 

zdrowia oraz „budowanie mostów”, czyli włączenie jednocześnie społeczności lokalnej i cudzoziemców w obustronny proces integracji.  

Przywołany wyżej projekt, zdaniem autorów publikacji służy zwłaszcza wzmocnieniu kompetencji instytucji zajmujących się integracją 

osób objętych ochroną międzynarodową. W ramach badawczej części projektu opracowano narzędzie służące monitorowaniu i ewaluacji inte-

gracji beneficjentów ochrony międzynarodowej, identyfikacji dobrych praktyk i barier w integracji oraz ocenie skutków zmian legislacyjnych 

i politycznych. Projekt zakłada, że co dwa lata zostanie przeprowadzona całościowa ocena polityki integracyjnej w stosunku do beneficjentów 

ochrony międzynarodowej, co pozwoli wykazać jej zarówno słabe, jak i mocne strony oraz ocenić skutki zmian legislacyjnych i politycznych. 

Raport przedstawiony w przywołanej na wstępie publikacji zamyka pierwszy oceniany okres działania projektu. 

Autorzy publikacji wskazują, że w Polsce stopień przygotowania badanych obszarów polityk jest zróżnicowany. Znaczna część proble-

mów, szczególnie z obszaru polityki społecznej (mieszkalnictwo, służba zdrowia czy zabezpieczenie społeczne), z jakimi borykają się osoby ze 

statusem uchodźcy lub z ochroną uzupełniającą, dotyka również obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Chociaż w każdym z prezentowanych 

w niniejszym raporcie obszarów integracji można wskazać wiele konkretnych wyzwań, jedno z tych wyzwań wydaje się wspólne dla wszyst-

kich omawianych obszarów – w Polsce trudno o dane dotyczące grupy beneficjentów ochrony międzynarodowej, które pozwoliłyby kształto-

wać trafne i skuteczne polityki integracyjne oraz je oceniać. Realizacja polityk integracyjnych nie jest objęta systemem monitoringu i ewalu-

acji. Jak wskazano w prezentowanym raporcie, brak danych dotyczących działań integracyjnych, na przykład nauki języka polskiego, właści-

wie uniemożliwia jakąkolwiek ewaluację skuteczności i trwałości tego rodzaju działań. Dotyczy to wszystkich analizowanych w raporcie ob-

szarów. 

Publikacja jest obszerna. Każdy z obszarów zdefiniowany i opisany jest oddzielnie oraz przy każdym autorzy wskazali wyzwania, jakim 

należy sprostać.  

Publikacja jest interesująca i w całości można się z nią zapoznać pobierając ją ze strony Instytutu Spraw Publicznych  

https://www.isp.org.pl . 

 

Źródło:  

Górska A., Koss-Goryszewska M., Kucharczyk J. (red.), W stronę krajowego mechanizmu ewaluacji integracji. Diagnoza sytuacji benefi-

cjentów ochrony międzynarodowej w Polsce, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2019. 

 
Małgorzata Radomska  

radca prawny 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 



9 

 
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Warsztaty nt. recyklingu odpadów opakowaniowych jako 

źródła zyskownego biznesu dla MŚP 

EREK Poland workshop: Warsztaty nt. recyklingu odpadów opakowaniowych jako źródła zyskownego biznesu dla MŚP, Katowice, 

26 marca 2019 r. 

EREK (European Resourcs Efficiency Knowledge Centre) jest inicjatywą Komisji Europejskiej realizowaną przez konsorcjum kilkunastu 

organizacji z UE kierowanym przez Technopolis Group.Europejskie Centrum Wiedzy nt. Wydajności Zasobów pomaga europejskim firmom, 

zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom, lepiej wykorzystać ich zasoby, ograniczyć zużycie energii i wody oraz produkować mniej od-

padów. Udziela wsparcia eksperckiego innym organizacjom otoczenia biznesu, które zaprasza do współpracy w ramach otwartej sieci dorad-

czej (www.ResourceEfficient.eu). Oferuje warsztaty i webinaria dotyczące efektywnego wykorzystania zasobów, informuje o wydarzeniach 

w  ieci, rozpowszechnia materiały szkoleniowe.  

We wtorek 26 marca 2019r. EREK organizuje warsztaty w siedzibie polskiego partnera Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w 

Katowicach (https://ietu.pl). Wydarzenie wpisane w obchody Tygodnia Przemysłu UE wspiera Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu 

(https://klasterodpadowy.com). 

Warsztaty prowadzone w formie interaktywnej i praktycznej mają stanowić forum do dyskusji nt.  

- możliwości poprawy efektywności w gospodarce odpadami i ich wpływie na zyskowność działań 

- dobrych praktyk i doświadczeń  

- kluczowych zagadnień i rozwiązań systemowych (np. EPR, Extended Producer Responsibility) właściwych dla MŚP działających w dzie-

dzinie zbierania, sortowania i recyklingu odpadów opakowaniowych 

- potrzeb informacyjnych podmiotów zbierających, sortujących i przerabiających odpady w celu optymalizacji ich wydajności zgodnie 

z trendami rynkowymi. 

Warsztaty będą się toczyć głównie w języku angielskim z tłumaczeniem na polski. 

 

Więcej informacji (program) oraz rejestracja na stronie: 

https://www.resourceefficient.eu/en/event/erek-poland-workshop-26th-march-making-recycling-packaging-waste-profitable-business-smes 

 
KK 
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NASZE PROJEKTY 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓ 

 

Wybrano 13 finalistów konkursu EkSoc StartUP!  

I edycja konkursu EkSoc StartUP! wystartowała w grudniu 2018 r. Konkurs jest adresowany do studentów łódzkich uczelni. Polega na 

opracowaniu koncepcji własnej firmy lub innowacyjnych rozwiązań. 

Do konkursu zgłosiło się 39 zespołów z Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej.  

Ze względu na wysoki poziom zgłoszonych projektów jury wyłoniło 13 zespołów, mimo zakładanych wcześniej 10. Autorzy wybranych 

projektów wezmą udział w szkoleniach biznesowych oraz warsztatach mentoringowych, co ułatwi im przygotowanie szczegółowych koncepcji 

w formie prototypów, eksponatów, wizualizacji, posterów.  Pomocą w tym opiekunowie merytoryczni - mentorzy.  

Prezentacja projektów i wybór laureatów zaplanowano na czerwiec. 

Zwycięzca otrzyma nagrodę 20 tys. złotych. 

 

Organizatorem konkursu jest Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ we współpracy z Radą Biznesu. Fundacja Rozwoju Przedsiębior-

czości, członek Rady Biznesu jest partnerem merytorycznym konkursu. 

 

Więcej informacji na temat: http://www.eksocstartup.uni.lodz.pl/  
AK 
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NASZE PROJEKTY 

Zaproszenie na międzynarodowe targi rowerowe - Taipei Cycle 2019  
 

Taiwan Trade Center Warsaw, przedstawicielstwo Tajwańskiej Rady Rozwoju Handlu Zagranicznego (TAITRA) w Polsce, serdecznie 

zaprasza do udziału w targach Taipei Cycle  w dniach 27-30 marca 2019 r. TAITRA jest ośrodkiem Enterprise Europe Network. Targi te są 

jedną z największych, corocznych imprez biznesowych na Tajwanie i przyciągającą wiele międzynarodowych firm - prawie 30% wystawców 

pochodzi z zagranicy. Tajwan od dawna uważany jest za „Królestwo Rowerów”, a rowery produkowane na wyspie osiągnęły 50% udział w 

rynku europejskim. Tajwan wyznacza również globalne trendy w obszarze innowacyjnych, inteligentnych rozwiązań, dzięki którym rowery 

stają się częścią Internetu Rzeczy. W 2019 roku odbywające się równolegle targi sportowe TaiSPO (28-30 marca) stworzą razem z Taipei Cyc-

Liczba wystawców podczas poprzedniej edycji targów: 1,150 wystawców (3,250 stoisk) 

Top 5 państw, z których pochodzili zagraniczni odwiedzający: Chiny i Hong Kong, Japonia, USA, Korea, Tajlandia 

Liczba odwiedzających: 36,918 odwiedzających 

 

Organizator targów przygotował szereg atrakcji:  

 2019 Taipei Cycle Grand Opening Ceremony 

 Outdoor Demo i LEV Test-drive - możliwość przetestowania nowych rowerów i pojazdów elektrycznych 

 rozdanie nagród 2019 Taipei Cycle Design & Innovation Awards 

 "TAIPEI CYCLE +" -  hala poświęcona łączeniu rowerów, innowacji i technologii 

 Międzynarodowe Forum Taipei Cycle - panele dyskusyjne dotyczące gorących tematów branży rowerowej 

 Pawilony tematyczne i narodowe  

www.taipeicycle.com.tw   www.taispo.com.tw 
 

Opiekun targów w Polsce: Sandra Piotrowska, sandra@ttcw.it.pl, 22 370 52 14 
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OŚRODEK ENTERPRISE EUROPE NETWORK  
PRZY FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

AMBASADOR BEZPIECZEŃSTWA  
I ZDROWIA W PRACY W POLSCE 

http://osha.europa.eu/pl 

BEZPIECZEŃSTWO  
I ZDROWIE W PRACY 

Światowy dzień walki z rakiem  

Rak jest główną przyczyną zgonów związanych z pracą w Europie. 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), jak w poprzednich latach, podejmuje inicjatywy podnoszące świado-

mość na temat nowotworów, ze szczególnym uwzględnieniem tych związanych z pracą, promuje działania zapobiegające występowaniu zagro-

żeń i  badania profilaktyczne. 

W tym roku zapowiedziała sondaż telefoniczny wspomagany komputerowo w celu oceny narażenia pracowników na działanie czynników 

rakotwórczych. 

 

Porady dla pracodawców na temat powrotu do pracy osób z chorobą nowotworową zawiera specjalna ulotka. 

https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/publications/advice-employers-return-work-workers-cancer/view 

 

Raport Rehabilitacja i powrót do pracy po chorobie nowotworowej – instrumenty i praktyki przedstawia przykłady instrumentów i praktyk 

stosowanych w krajach UE, które pomagają zapobiegać długotrwałej absencji chorobowej i bezrobociu w wyniku choroby nowotworowej. 

https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/publications/executive-summary-rehabilitation-and-return-work-after-cancer-0/view 

 

Kampania EU-OSHA Zdrowe i bezpieczne warunki pracy na lata 2018-19 dotyczy substancji niebezpiecznych, w tym rakotwórczych. 

 

Więcej informacji: 

https://osha.europa.eu/pl/highlights/eu-osha-marks-world-cancer-day-announcing-survey-exposure-cancer-risk-factors-work 

https://roadmaponcarcinogens.eu 

Światowy dzień walki z rakiem został ustanowiony w 2000 r. podczas Świato-

wego Szczytu Walki z Rakiem w Paryżu. Przyjęto wtedy Kartę Paryską, w myśl 

której sygnatariusze - rządy krajów świata, zobowiązały się do stworzenia pro-

gramów zapobiegania i leczenia chorób nowotworowych. 

http://www.worldcancerday.org 
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BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE W PRACY 

EU-OSHA prezentuje dwa filmy z Napo dotyczące narażenia na wysoką temperaturę otoczenia:  

Pojedynek ze słońcem podczas pracy na budowie 

Idź za dobrą radą – związany z pracą w odlewni. 

 

Więcej informacji: 

https://www.napofilm.net/pl/napos-films/napo-and-heat-stress 

https://www.napofilm.net/pl/napos-films/napo-and-heat-stress/walk-talk 

CIOP-PIB w konsorcjum NAPO 

Napo i … stres termiczny 

Napo jest bohaterem serii filmów animowanych, które przedstawiają bezpieczne i ryzykowne zachowania w pracy. Filmy w żartobliwy 

sposób inspirują do dyskusji i działań poprawiających warunki pracy oraz zapobiegania zagrożeniom, wypadkom i chorobom zawodowym. 

Konsorcjum Napo zostało zainicjowane podczas Europejskiego Roku Bezpieczeństwa i Zdrowia 1992-1993 oraz europejskich festiwali 

filmowych organizowanych przez Komisję Europejską. Po Festiwalu Filmowym w Strasburgu w 1995 r. specjaliści ds. komunikacji z Francji, 

Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii ustalili zasady współpracy nad produkcją filmów do wykorzystania w całej Europie. 

Ostatnio do konsorcjum Napo dołączył Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Konsorcjum składa się obecnie 

z ośmiu członków – AUVA (Austria, https://www.auva.at), CIOP-PIB (Polska, www.ciop.pl), DGUV (Niemcy, https://www.dguv.de), EU-

OSHA (Bilbao, Hiszpania), INAIL (Włochy, https://www.inail.it), INRS (Francja, http://www.inrs.fr), SUVA (Szwajcaria, https://

www.suva.ch) oraz TNO (Holandia, https://www.tno.nl). 

Filmy o Napo są własnością Via Storia, firmy producenckiej z siedzibą w Strasburgu (Francja, https://www.viastoria.com) oraz konsorcjum 

Napo, które finansuje i produkuje filmy na rzecz europejskich organizacji ds. bhp.  Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 

(EU-OSHA) podpisała umowę z DGUV (w imieniu konsorcjum) dotyczącą powielania i dostawy kopii filmów o Napo w państwach członkow-

skich UE, państwach kandydujących i należących do EFTA. 

Filmy o Napo lub poszczególne sceny filmowe mogą być dowolnie wykorzystane do celów nauczania, szkolenia i uświadamiania bez ko-

nieczności uzyskania zgody od konsorcjum Napo. Pojedyncze sceny z filmów o Napo można wykorzystać w prezentacjach lub na stronach 

internetowych, pod warunkiem zamieszczenia informacji o producentach.  

 

Więcej informacji: 

https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/napo-safety-smile  

https://www.napofilm.net 
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BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE W PRACY 

Metoda oceny narażenia na substancje  

niebezpieczne w zakładach pracy w UE 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) przedstawia nowe metody dotyczące oceny zakresu narażenia pra-

cowników w Unii Europejskiej na niebezpieczne substancje. Badanie wskazało substancje i sektory, w których ryzyko dla pracowników jest 

największe i pozwoliło oszacować liczbę narażonych osób. Metoda oparta na danych pozwala monitorować tendencje i zmiany w tym zakresie. 

Publikacja łączy dostępne źródła danych z oceną i opinią ekspertów. Zwraca uwagę na wady tej metody, sugerując sposoby jej udoskonalenia.  

Więcej informacji: 

https://oshwiki.eu/wiki/Developing_a_data-driven_method_for_assessing_and_monitoring_exposure_to_dangerous_substances 

_in_EU_workplaces 

https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/publications/summary-data-driven-method-assessing-exposure-dangerous/view 

https://www.slideshare.net/euosha/developing-a-data-driven-method-for-assessing-exposure-to-dangerous-substances 

Ryzyko w zakładach fryzjerskich 

EU-OSHA we współpracy z europejskim stowarzyszeniem krajowych organizacji fryzjerskich Coiffure EU (https://www.coiffure.eu) 

i  europejskim związkiem pracowników sektora usług UNI Europa (http://www.uni-europa.org) przygotowała krótki film dotyczący zagrożeń 

w zakładach fryzjerskich.  Film prezentuje również interaktywne narzędzie OiRA  do oceny ryzyka pracowników salonów fryzjerskich. Fryzje-

rzy są narażeni m.in. na choroby układu mięśniowo-szkieletowego wynikające z pozycji, w której pracują lub dolegliwości dermatologiczne na 

skutek kontaktu z wodą i preparatami chemicznymi/kosmetykami.  

Film jest uzupełnieniem infografiki Obetnij ryzyko z OiRA. 

 

Więcej informacji: 

https://www.youtube.com/watch?v=xr-42GbQkiM 

https://osha.europa.eu/pl/highlights/risk-assessment-oira-hairdressers-explained-new-video 

OiRA (Online Interactive Risk Assessment) to zestaw bezpłatnych interaktywnych narzędzi internetowych 
do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w różnych sektorach i zawodów.  
https://oiraproject.eu/pl 
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Biuletyn 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 

OSHmail - elektroniczny biuletyn Europejskiej Agencji Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy  

Źródła:  

https://www.youtube.com, https://www.slideshare.net, https://www.napofilm.net, https://roadmaponcarcinogens.eu,  

http://www.worldcancerday.org, http://www.uni-europa.org, https://www.coiffure.eu, https://oshwiki.eu, https://www.ciop.pl 

https://chemia.ciop.pl, https://oiraproject.eu/pl, https://healthy-workplaces.eu, https://osha.europa.eu 

 
MKS 

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE W PRACY 

Kampania 2018-2019 

Pracodawcy są zobowiązani do stosowania skutecznych środ-

ków zapobiegawczych i ochronnych, aby wyeliminować niebez-

pieczne substancje i procesy z miejsc pracy (np. organizując bez-

pieczniej miejsca pracy i/lub projektując nowe, bezpieczniejsze 

procesy produkcji). Jeśli wyeliminowanie zagrożeń nie jest możli-

we, należy zarządzać ryzykiem według hierarchii środków zapo-

biegawczych stosując zasadę STOP: 

 

Substitution (zastępowanie) poprzez bezpieczne lub mniej szko-

dliwe rozwiązania,  

 

Technological measures (środki techniczne), np. wentylacja, her-

metyzacja, systemy zamknięte,  

 

Organisational measures (środki organizacyjne), np. przez skróce-

nia czasu narażenia, zmniejszenie liczby narażonych pracowni-

ków, 

 

Personal protection measures (środki ochrony indywidualnej), 

odpowiedni dobór i ich stosowanie. 

 
Źródło: 

CIOP-PIB, EU-OSHA 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE 
PROGRAMÓW  
BADAWCZYCH/RAMOWYCH 

Temat spotkania Termin Miejsce 
Rodzaj  

spotkania 

EU Industry Days 

Więcej informacji: 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33821  

5–6.02.2019  Bruksela  
dni informacyjne, 

konferencja  

Shift2Rail 

Więcej informacji: 

https://shift2rail.org  

6.02.2019  Bruksela  
dzień  

informacyjny  

Successful R&I in Europe 2019 

Więcej informacji: 

https://horizon2020.zenit.de/en/event/successful-ri-in-europe-2019-14022019-2  

15-16.02.2019  Düsseldorf  
spotkanie  

networkingowe  

Cluster Collaboration Day 

Więcej informacji: 

https://www.kpk.gov.pl/?event=cluster-collaboration-day-klastry-w-obliczu-

nowych-wyzwan-program-cosme-horyzont-2020-ris  

22.02.2019  Warszawa  
spotkanie  

informacyjne  

Secure Societies 

Więcej informacji: 

https://h2020-sec-soc-2019.b2match.io  

13-14.03.2019  Bruksela  

dzień informacyjny 

i spotkania  

brokerskie  

Dni informacyjne i spotkania brokerskie  

dotyczące konkursów w programie 

Horyzont 2020  

Luty – Marzec 2019 

Więcej informacji: 

http://www.kpk.gov.pl/?p=31088 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW BADAWCZYCH/RAMOWYCH 

ABC programu Horyzont 2020  

Program Horyzont 2020 i rolę Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w aplikowaniu o środki z tego programu 

przedstawia krótki film: https://www.youtube.com/watch?time_continue=216&v=ndxizAeUpoE 

W skutecznym aplikowaniu o granty Akcji Marii Skłodowskiej-Curie pomogą poradniki dotyczące poszczególnych konkursów:  

RISE 2019 Handbook nt. wymiany pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (Research and Innovation Staff Exchange) 

ITN 2019 Handbook nt. innowacyjnego szkolenia naukowców (Innovative Training Networks) 

COFUND 2018 Fellowship Handbook nt. współfinansowania regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów grantowych dla 

doświadczonych naukowców 

COFUND 2018 Doctoral Handbook nt. współfinansowania regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów grantowych dla 

początkujących naukowców 

Individual Fellowship 2018 Handbook nt. indywidualnych grantów badawczo-szkoleniowych 

Zawierają instrukcje wypełniania wniosków, przedstawiają najczęściej popełniane błędy, rady i wskazówki ekspertów, odniesienia do do-

kumentów programowych, zalecenia Komisji Europejskiej.  

Poradniki opracowała sieć Krajowych Punktów Kontaktowych Akcji Maria Skłodowska-Curie H2020 Net4Mobility+.  

Więcej informacji: http://net4mobilityplus.eu/scientific-community 

Poradniki dotyczące aplikowania  

o granty Marii Skłodowskiej-Curie  

Program Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) jest częścią programu Horyzont 2020. Wspiera naukowców we wszystkich etapach ich 

kariery, bez względu na wiek i narodowość. Finansuje prace badawcze oraz szkolenia w Europie i poza nią. MSCA wspiera także współpracę 

między sferą biznesu i sferą nauki oraz  innowacyjne szkolenia przydatne dla rozwoju kariery, poprawiające pozycję i konkurencyjność na 

rynku pracy. Umożliwia instytucjom zatrudnianie badaczy i udział ich pracowników w międzynarodowych projektach badawczo-

szkoleniowych. 

Projekty mogą dotyczyć każdej dyscypliny naukowej, badań podstawowych i aplikacyjnych. 

Podstawowym wymogiem jest międzynarodowa mobilność. 

Budżet Programu wynosi 6 162 mln euro. 

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions, https://pl-pl.facebook.com/Marie.Curie.Actions 
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OKIEM STATYSTYKA 
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Lp. Nr Ref Opis oferty 

1. BODE20180111001  Mała niemiecka firma z dziesięcioma pracownikami jest producentem czujników siłowych i 
obrotowych. Firma szuka agentów chcących występować jako agenci komercyjni lub dystry-
butorzy tych produktów m. in. w Polsce. Produkty mogą być używane w inżynierii bezpie-
czeństwa i zapewnienia jakości.  

2. BOUK20180206001  Brytyjska firma oferująca szeroką gamę produktów do pielęgnacji skóry matki i dziecka na 
bazie oleju kokosowego z pierwszego tłoczenia, poszukuje dystrybutorów. Produkty inspiro-
wane są tradycyjnymi malezyjskimi rytuałami kosmetycznymi i stanowią mieszankę najwyż-
szej jakości oleju kokosowego oraz roślinnych ekstraktów aromaterapeutycznych.  

3. BOFI20180130002  Fińska spółdzielnia opracowała infrastrukturę i narzędzia do rozwoju interoperacyjnych usług 
cyfrowych. Model oferuje stały wzrost dochodów swoich członków bez poświęcania ich nieza-
leżności i prowadzonych biznesów. Spółdzielnia poszukuje nowych członków zajmujących się 
rozwojem usług cyfrowych. Forma współpracy to umowa joint venture.  

4. BOIT20180212001  Włoski projektant nowych pomysłów i innowacyjnych zabawek, książek i akcesoriów dla 
dzieci jest zainteresowany współpracą z europejskimi firmami, które chcą rozwinąć swoją pro-
dukcję w tym sektorze. Projektant oferuje umowę usługową producentom zabawek i wydaw-
com zainteresowanym współpracą.  

5. BOHU20180122001  Węgierskie MŚP specjalizujące się w produkcji i sprzedaży ręcznych instrumentów medycz-
nych - chirurgicznych i dentystycznych - dla ludzi i zwierząt, poszukuje agentów i dystrybuto-
rów w ramach umów agencji handlowej i usług dystrybucyjnych.  

6. BODE20180206002  Niemiecki producent instrumentów (zarejestrowany znak towarowy) do biopsji skóry i skroba-
czek poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów na całym świecie. Jego dziurniki i skro-
baczki do skóry (skalpele pierścieniowe) są używane w dermatologii, ginekologii, urologii lub 
chirurgii plastycznej w praktykach prywatnych i klinikach. Przyrządy mają klasę medyczną IIa 
i są opracowane i produkowane w Niemczech. Sterylne produkty jednorazowego użytku cha-
rakteryzują się niezwykle ostrymi krawędziami cięcia, dokładnością i ergonomią.  

7. BOQA20180121001  Katarska firma dostarcza gumowe produkty z recyklingu opon stosowane na boiskach sporto-
wych, bieżniach, w ogródkach zabaw, infrastrukturze budynków i wykładzinach. Firma poszu-
kuje agentów i dystrybutorów na rynkach światowych.  

8. BOKR20171229001  Południowokoreańska firma powstała w 2016 roku specjalizuje się w tworzeniu platformy 
wymiany informacji (aplikacja na smartfon i usługi webowe). Firma planuje rozpocząć global-
ny biznes z europejskim partnerem w ramach umowy joint venture lub licencji.  

F undacja Rozwoju Przedsiębiorczości — ośrodek Enterprise Europe Network świadczy m.in. usługi w poszuki-

waniu 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 Wyszukiwarka ofert współpracy i wydarzeń. 

OFERTY KOOPERACJI 

Tłumaczenie streszczeń ofert dokonywane jest przez wybranych konsultantów w całym kraju 

i koordynowane przez ośrodek EEN przy Stowarzyszeniu Wolna Przedsiębiorczość w Sopocie 
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OFERTY KOOPERACJI 

Lp. Nr Ref Opis oferty 

9. BRNL20180214002  Holenderska firma z branży modowej z nowo stworzoną kolekcją dla młodych kobiet i męż-
czyzn poszukuje partnera, który może produkować małe partie z asortymentu T-shirtów, swe-
trów, bluz i kurtek. Holenderska firma rozwija się i chce współpracować z odpowiednimi part-
nerami produkcyjnymi z Turcji, Portugalii, Polski i Bułgarii.  

10. BRFR20180109001  Francuska firma oferuje szeroką gamę poduszek grzewczych, w tym elektryczne i błyskawicz-
ne poduszki grzewcze oraz szeroki wybór akcesoriów. Firma poszukuje nowych podwykonaw-
ców w Europie z fachową wiedzą w zakresie ogrzewania wody.  

11. BRDK20180208001  Młoda duńska firma rozpoczynająca działalność, chce wprowadzić na rynek linię bielizny 
damskiej i męskiej z bawełny organicznej, PET z recyklingu i tkanin MicroModal i poszukuje 
producentów, którzy pomogą jej przy pierwszej kolekcji.  

12. BOTR20170817001  Turecka firma z Adany oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie produkcji obuwia w róż-
nych rozmiarach i stylach, dzięki czemu jest w stanie dostosować swoją produkcję do niemal 
wszystkich potrzeb. Firma zamierza rozwijać działalność na całym świecie dzięki niezawod-
nym partnerom w branży obuwniczej. Oferuje swoją specjalistyczną wiedzę i dostosowane 
rozwiązania obuwnicze poprzez umowy o wytwarzanie / podwykonawstwo.  

13. BOIL20180102001  Izraelska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji systemów odwróconej osmozy 
(RO) opracowała system do uzdatniania wody dla różnych zastosowań przemysłowych / rolni-
czych. Zalety to dobra rentowność, niskie koszty utrzymania, oszczędność wody i elektryczno-
ści, wysoka czystość wody oraz łatwość obsługi typu plug-and-play itp. Firma poszukuje umo-
wy o pośrednictwo handlowe i dystrybucyjne.  

14. BOFR20171215002  Francuska firma specjalizująca się w akcesoriach tekstylnych (czapki, rękawiczki, szaliki, pa-
rasole) poszukuje agentów handlowych w Europie Wschodniej, a szczególnie w Polsce. Firma 
ma ugruntowaną pozycję we Francji i Europie Zachodniej.  

15. BOIT20180131002  Przedsiębiorstwo rodzinne z siedzibą w południowych Włoszech, producent sera owczego 
„pecorino” typu premium, chciałoby rozpocząć sprzedaż swojego produktu na rynkach zagra-
nicznych. Firma poszukuje pośredników handlowych zainteresowanych sprzedażą produktu w 
ramach umów pośrednictwa handlowego i świadczenia usług dystrybucyjnych na własnym 
rynku.  

16. BOIT20180130001  Piekarnia i ciastkarnia położona w południowych Włoszech, w Kalabrii oferują ręcznie wyra-
biane lokalne specjały wytwarzane metodą tradycyjną. Firma sprzedaje swoje wyroby na lo-
kalnym rynku, we własnym sklepie. Przedsiębiorstwo planuje eksportować swoje produkty, 
dlatego poszukuje pośredników handlowych, zainteresowanych ich dystrybucją w swoich kra-
jach, na podstawie umów pośrednictwa handlowego i świadczenia usług dystrybucyjnych.  

17. BRFR20170217001  Francuska firma projektuje, normalizuje i dystrybuuje pełną gamę środków ochrony osobistej, 
aby chronić człowieka w pracy. 

Poszukiwany partner to dostawca (producent, dystrybutor) masek chroniących drogi oddecho-
we o technicznych właściwościach, który będzie działać na podstawie umowy o świadczenie 
usług dystrybucyjnych.  

18. BRCY20180124001  Cypryjska firma produkująca wysokiej jakości narzędzia dekoracyjne poszukuje partnerów 
w ramach umowy outsourcingowej. Firma poszukuje firm z zagranicy, które mogłyby dostar-
czyć uchwyty do pędzli i wałków wykonanych ze skompresowanego kartonu.  

19. BOJP20180313001  Japońska firma specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania do analizy medycznej oferuje 
licencje na swoje oprogramowanie do analizy obrazu dla sektora ortodontycznego. Oprogra-
mowanie pozwala na identyfikację punktów cefalometrycznych, używanych przy diagnozowa-
niu i planowaniu leczenia. Firma poszukuje partnerów z krajów UE zainteresowanych naby-
ciem licencji na to oprogramowanie w celu wprowadzenia go na rynek europejski pod wła-
snym oznaczeniem CE i marką. Firma poszukuje partnerów z doświadczeniem w sektorze or-
todontycznym.  
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Lp. Nr Ref Opis oferty 

20. BOSE20180313001  Szwedzka firma zajmująca się innowacyjnym projektowaniem wnętrz oferuje wysokiej jakości 
ekrany energochłonne z ręcznie zbieranego chrobotka reniferowego. Firma poszukuje do-
świadczonych dystrybutorów z sektora meblarskiego.  

21. BOUK20180312004  Brytyjski browar o ugruntowanej pozycji oferuje gamę unikalnych, organicznych i wegańskich 
piw klasycznych i rzemieślniczych - pale ale, bitter, stout, pszeniczne, dostępnych w butelkach 
i kegach różnej wielkości. Firma poszukuje doświadczonych dystrybutorów w celu poszerze-
nia swej obecności na zagranicznych rynkach.  

22. BOPT20180209001  Portugalska firma, położona na środkowym zachodzie kraju, specjalizuje się w przetwarzaniu 
i dystrybucji hurtowej mrożonek - ryb, owoców morza, hamburgerów, chleba, ciastek z dorsza, 
krokietów i ciast. Firma jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z dystrybutorami i agen-
tami handlowymi.  

23. BOSI20180126001  Słoweński producent suplementów diety przeniósł się do nowej siedziby i znacząco zwiększył 
moce produkcyjne. Firma oferuje zatem dodatkowe dostępne moce produkcyjne dzięki umo-
wom podwykonawstwa lub produkcji.  

24. BOIL20180215001  Izraelskie MŚP specjalizujące się w uniwersalnym  oprogramowaniu opracowało innowacyjne 
rozwiązanie dla automatyki/robotyki przemysłowej, szczególnie do obsługi maszyn i aplikacji 
paletyzowania. Produkt daje gotowe rozwiązanie dla osprzętu klienta w różnych typach proce-
su automatyki przemysłowej. Jest używane przez wiodące izraelskie i tureckie firmy. Poszuki-
wanymi partnerami są integratorzy automatyki. Firma oferuje umowę licencyjną.  

25. BOBA20180220002  Bośniacka firma oferująca różne produkty z tworzyw sztucznych dla przemysłu samochodo-
wego, uprawy roślin, budownictwa, gospodarstwa domowego i przemysłu reklamy, zamierza 
podjąć współpracę na bazie umów agencji handlowej, produkcyjnej lub podwykonawstwa. 
Firma ma 30 lat doświadczenia w produkcji tworzyw metodą wtrysku. Posiada własne oprzy-
rządowanie do wykonywania form według specyfikacji klientów.  

26. BOUA20180208001  Ukraińska firma stosuje tradycyjne ręczne techniki do wyrobu ceramiki ze zwykłej gliny, sza-
motu (glina z piaskiem), różnego typu szkliwa, chromu i wykorzystuje najnowsze europejskie 
trendy we wzornictwie i kolorystyce naczyń glinianych. Firma poszukuje nowych klientów za 
granicą i zawrze umowy agencji handlowej lub usług dystrybucji z partnerami (hurtownicy, 
sklepy detaliczne,  domy towarowe itp.)  

27. BOBG20180126001  Obszarem działalności firmy bułgarskiej jest biometria – pomiar reakcji biologicznych organi-
zmu w odpowiedzi na różne audiowizualne bodźce marketingowe. Firma wykorzystuje różne 
technologie medyczne do mierzenia i śledzenia reakcji respondentów, gdy są oni narażeni na 
mierzalne i porównywalne bodźce marketingowe. Firma poszukuje umów serwisowych 
z agencjami reklamowymi lub firmami.  

28. BRNL20180307001  Holenderska marka odzieży sportowej dla mężczyzn i kobiet poszukuje partnera produkcyjne-
go, który może produkować małe partie. Holenderska firma chce współpracować z odpowied-
nimi partnerami. Oferowany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna.  

28. BRUK20180302001  Firma z Wielkiej Brytanii opracowała nowatorskie kombinacje materiałów i techniki produkcji 
wysoce ochronnych toreb i etui dla dziedzin, takich jak sport, hobby i służby bezpieczeństwa. 
Firma poszukuje licencjonowanych producentów tekstyliów lub monterów, aby wykorzystali 
swoją opatentowaną technologię do produkcji toreb i etui. Partnerzy muszą mieć możliwość 
maszynowego zszywania dużych elementów o długim ramieniu, poprzez umowy produkcyjne 
i licencyjne.  

29. BRPT20180205001  Portugalskie MŚP z dziesięcioletnim doświadczeniem w analizie technicznej, projektowaniu, 
usługach doradczych dla użytkowników końcowych / inwestorów oraz wdrażaniu projektów w 
zakresie efektywności energetycznej w rolnictwie i sieciach wodociągowych, poszukuje no-
wych innowacyjnych produktów (sprzęt kontrolny i oprogramowanie, czujniki i urządzenia 
pomiarowe) do dodania do swojego portfela ofert. Firma poszukuje podmiotów prywatnych do 
zawarcia umowy o pośrednictwo handlowe.  

OFERTY KOOPERACJI 
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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.  

Biblioteka Fundacji przedstawia kolejną edycję Rocznika Statystycznego 

województwa łódzkiego Urzędu Statystycznego w Łodzi, Łódź 2018. 

Publikacja przedstawia w formie tabel oraz infografiki, informacje staty-

styczne opisujące poziom życia mieszkańców, potencjał ekonomiczny oraz stan 

środowiska naturalnego województwa łódzkiego.  

Każdy z 23 działów tematycznych poprzedzają ogólne informacje wyjaśnia-

jące zastosowaną metodologię. Ponad dwieście tablic statystycznych charaktery-

zują województwo łódzkie na tle kraju w 2017 r., zawierają również wybrane 

dane za lata 2000, 2005, 2010-2017. Wszystkie informacje przedstawione są w 

językach polskim i angielskim.  

 

Źródło: Z przedmowy 

 

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Urzędu Statystycznego w Łodzi  

Województwo łódzkie. Podregiony, powiaty, gminy, Łódź 2018. 

Publikacja stanowi dopełnienie Rocznika Statystycznego województwa łódzkie-

go 2018. 

16 działów tematycznych zawierają dane charakteryzujące poszczególne jed-

nostki podziału terytorialnego. Dane w formie tabel, wykresów, kartodiagramów i 

kartogramów charakteryzują województwo łódzkie w latach 2000, 2005 i 2010-

2017 oraz regiony w latach 2010 i 2017. W każdej części przedstawiono uwagi 

metodyczne wyjaśniające stosowane definicje i  wskaźniki.  

Ujednolicona forma publikacji we wszystkich województwach daje możliwość 

czytelnikowi ocenić zróżnicowania regionalne zarówno wewnątrzwojewódzkie, jak 

również na wybranych poziomach podziału terytorialnego kraju.  

Wszystkie informacje przedstawione są w językach polskim i angielskim. 

 

Źródło: Z przedmowy 
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